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F O K T A ]L E.

JLfen Velvillie, hvormed mine for nogle Aar siden udgivne forste

naturhistoriske Forsog ere blevne optagne, har bestemt mig til fremdeles at

bekjendtgjore mine lagttagelser over de mærkelige eller nye Dyr, jeg har

havt Leilighed at observere. Hvor ufuldkomne mine Bemærkninger ere,

foler Ingen bedre end jeg selv, da deels min Embedsstilling hindrer mig

fra et vedholdende Studium, deels mit afsondrede Opholdssted (da jeg boer

henved 60 Mile fra et zoologisk Bibliothek) gjor mig det vanskeligt at folge

med og benytte de mangfoldige Opdagelser, der aarlig gjbres i Zoologiens

vidtloftige Gebeet. Nærværende Bidrag ere derfor næsten alene en blot

Fremstilling af Kiendsgjerninger, og kunne som saadanne vistnok være til

Nytte for Videnskaben; men de savne for en stor Deel Sammenligningens læ-

rerige Belysning. Ved enhver Classe har jeg troet at burde forudskikke en

kort Oversigt over de af mig ved den Bergenske Kyst fundne Arter og For-

holdene ved deres Forekommen og Udbredelse, et lidet Bidrag til Soedyre-

nes geographiske Fordeling, Alle der anforte Dyr har jeg selv undersogt i

Naturen , og Exemplarer af den storste Deel af dem ere opbevarede i min

Sæmling.

lagttagelserne ere anstillede imellem den 60—611® N. B. paa flere

langt fra hverandre liggende Steder, nemlig 1) Bergens Fjord, en temmelig
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af Land indelukket Fjord; 2) Glajsvaer, 3 norske Mile sydvest for Bergen

taet ved Havet, Grunden deromkring mest sandig og dyndet; 3) Solsvig, IJ

n. Miil vest for Bergen, steile i Havet styrtende Klipper , Bunden klippefuld;

endelig 4) Floroen, 12 n. Mile nordlig for Bergen, meget udsat for Havets

Indvirkuing*

Uagtet jeg just ikke er nogen Ynder af det moderne evindelige

Slaegtmagerie, saa har jeg dog i naerværende Værk været nodt til at danne

flere nye Slaegter, naat jeg fandt Dyr, som væsentlig afvege fra de tilfora

bekjendte Former,

Ved godhedsfuld Understottelse af det Kongl. Norske Videnskabers

Selskab har jeg seet mig istand til at oplyse Beskrivelserne ved medfdlgende

Plancher.

Floroe Præstegaard den 12te Februar 1834.

M* 3 UV s.
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\7m de lavere Soedyrs Forekommen og topograpliiske Fordeling ved den Ber-

genske Kyst vil man af den nedenfor ved enhver Classe folgende Opregning af de mig liid-

til forekomne Arter kunne faae en, saavidt Tingen tillader, nogenledes tydelig Forestilling.

Her vil jeg ki;n forudskikke nogie almindelige Bemærkninger desangaaende:

Polyperne leve alle paa Bunden af Havet, de fleste ere fastsiddende; Soefjæ-

rene ere vel frie, men stikke i Sandet og kunne ikke svomme ; Actinierne derimod krybe

langsomt. (A. carciniopados kommer dog raskt nok frem ved Hjælp af den i Conchylien,

hvorpaa den sidder, levende Bernliardskrebs.) Den storste Deel af de talrige Arter, vi

kjende, leve nær Stranden, nogle af de storre Coraller (f. Ex. Madreporer , Gorgonier ^c.)

derimod i betydelige Dybder paa Havets Grund.

Acalep lierne ere fritsvommende Dyr (undtagen Strobila i dens forste Udvik-

ling); Arternes Antal ved vor Kyst er ikke betydeligt, men destomere Individernes, der

ofte forefindes i uhyre Mængde. Deres Opholdssted er meest det aabne Hav, men de kom-

me til visse Tider af Aaret ind i Fjordene og Bugterne.

Radiaterne ere ligeledes frie, men krybe ikkun langsomt paa Gi-vmden. De
opholde sig næsten alle nær ved Stranden; nogle Holothurier (f. Ex. Fistularia elegans) o^

fl. i storre Dybder. De forefindes til enhver Aarstid.

Anneliderne leve ogsaa for det meste nær ved Landet, de fleste ere frie og

krybe paa eller svomme langs Soebunden; mange ere nedgravne i Sand og Dynd, andre

(f. Ex. Serpulerne, Sabellerne) med deres Skaller eller Ror fasthæftede til andre Legemer,

nogle (f. Ex. Nereider o. a.) træffes stundom svommende i den aabne Sde ; endelig leve

nogle faa, hvilke nærme sig til Indvoldsormene, som Snyltegjæster paa andre Dyr, Arterne

ere talrige og bemærkes til enhver Aarstid.

Mol lusker ne opholde sig i forskjellige Dybder, nogle fastsiddende eller hæftede

til andre Legemer, andre stildce i Sandet, de fleste ere langsomt krybende; nogle (f. Ex.

Salperne, Pteropoderne) træffes svommende i den aabne Soe, og andre (Cephalopoderne)
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kunne baade krybe og svomme. Arterne ere meget talrige, de forekomme ikke alle til

enhver Aarstid: Pteropoderne f. Ex. forsvinde om Vinteren, Salperne synes meest at opholde

sig i det aabne Hav og vise sig ofte ikke i mange Aar ved Kysten.

Den Norske Hav-Fauna's Physiognomie viser vel meget Overeensstemmende med
hvad andensteds, saavidt de yderst faa lagttagelser desangaaende oplyse, er hleven bemær-

ket; men frembyder tillige nogle Modificationer eller Afvigelser. Dette vil blive klart ved

nedenstaaende korte Fremstilling af de lavere Soedyrs Forekommen ved den Bergenske

K3'sts Strande.

Audouin og Edwards have forsogt *) at give en Skildring af de lavere Dyrs

topographiske Fordeling ved den Franske Kyst: de adskille nemlig 4 Zoner eller Regioner

mellem Grændserne af den hoieste Flod og stærkeste Ebbe. Vel er der ved den Bergenske

Kyst ingen saa ganske tydelig Begrændsning eller noiagtig bestemt Adskillelse melleni disse

forskjellige Regioner (deres Hoide f. Ex. kan ikke noiagtig angives, da Localiteterne heri

gjore mangfoldige Forandringer): de Idbe iimærkelig over den ene i den anden, og de 2de

overste blottes næsten stedse ved almindelig Ebbe ^); men saameget er imidlertid vist, at

der hersker en vis bestemt Lov eller Orden i Dyrenes og Soeplanternes Fordeling (paa

hvilke sidste saamange af de forste opholde sig), saavel i dem, der ved Ebben blive os

synlige, som dem, der leve i Dybet , og i Henseende til cIl forste stemmer denne temmelig

vel overeens med den af de ovennævnte franske Naturforskere beskrevne.

Disse Regioner ere ovenfra nedad fdlgende , enhver af dem karakteriseret ved

eiendommelige Dyre-Arter:

1.) Balanernes Region. O verst oppe tæt ved FIdemaalet sidde Balancrne i uhyre

Mængde fast pna Klipperne, dannende en bred hvid horizontal Stribe; her fiaides og-

saa Purpura (P. lapillus)^ ligeledes i Mængde.

2.) Patellernes Region. Tæt under Balanerne voxe som oftest hele Smaaskove af

Fucus vesiculosus og F. nodosus, paa dem og Klipperne, hvorpaa de sidde, mange

Turbiiies (T. littoreus), Neriter, ofte ogsaa Nudibranchier
;
paa F. vesiculosus utallige

Spirorbis (S. nautiloides) og paa F. nodosus især Coryne sqvamata. Paa Klipper ud-

satte for stærk Indvirkning af Bolgerne sidde her de almindelige Muslinger (Mytilus

edulis) fast i storste Mængde, Hgesaa Purpura (P. lapillus); men fornemmelig karak-

teriseres denne Region ved de talrige paa Klipperne siddende Pateller (især P. vulga-

ris, sjeldnere P. testudinaria). Mellem Stene fiudes Actinier (A. rubra). Her voxe

ogsaa Fucus serratus, F. siliqvosus o. fl., hvorpaa forskjellige Gasteropoder, Asci-

dier 5fc.

3.) Corallinernes Region. Disse mærkelige Soeplanter voxe her i talrig Mængde,

mest C. officinalis. Her fæste de store Muslinger (Mytilus modiolus) sig, og i Klippe-

rifterne findes den læderagtige Actinie (A. coriacea) , ogsaa Lucernarier, Ascidier,

Spoiigier, Alcyonier. Paa sandig Grund, hvor i de foregaaende Regioner faa eller

*) Guvier's Rapport i Ann. d. Sc. n. Vol. 21. pag. 32^.

2) Som bekjendt er Ebben i Nordhavet, ikke saa ubetydelig: jeg har her ved Floroen
iagttaQ;et Soens Fald fra hoieste Flod til laveste Ebl)e at være 4—6, ja stundom ind-

til 8 Fod.
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ingen Soedyr findes, forekomme her Arenicola, Nephtys, Terelieller, Cirratiilus og

Aricia, alle nedsravne i Sandet, ogsaa forskjellige Arter Nereider og andre Annelider

samt mange Acephaler (Mya, Solen o. fl.). Der voxe ogsaa, især i t tille Bugter, hvor

Sandet er blandet med Dynd, Zostera marina i storste Mængde ligesom gronne Enge,

der imidlertid strække sig et temmelig langt Stykke ned i Dybet. Pa a denne Soe-

plante sidde store Klynger af Ascidier, fornemmelig A. intestinalis i utrolig Mængde,

ogsaa nogle Actinier og Gasteropoder (f. Ex. Eolidia papillosa hyppig).

4.) Endelig Laminariernes Region, hvor disse paa Soedyr saa rige Planter ofte, især

i Dybet, voxe til en enorm Storrelse. Ikkun det Overste af denne Region, som stræk-

ker sig langt ned i Dybet, blottes, endog ved stærkeste Ebbe. Paa Laminarierne fin-

des mange Doris, Polycera, Tritonia, Eolidia og andre Gasteropoder, Patella pellncida,

nogle Pectines, Asterier, nogle Actinier, mange Caprella og Nymphon; paa de store

Stammer enkelte og sammensatte Ascidier, Alcyonier, Tubularier o. s. v. ; mellem Red-

derne Polynoér, Ophiurer. Paa Klipperne sidde Osters, de storre Arter Asterias (f. Ex.

A. glacialis, A. endeca , A. phrygiana) , Echinider <Sfc. Længere nede paa Bunden,

hvor aldrig Ebben blotter dem, leve forskjellige Arter Pectines, Lima, Ophiurer, Can-

ceres, Holothurier o. fl.

Om Dyrenes Fordeling i Dybet har jeg vel ved hyppig Brug af det af O. F.

Muller (Zool. dan. Introd. p. 4.) anbefalede og meget tjenlige Instrument samlet nogle

Data; men disse Erfaringer ere endnu for faa til, at jeg i en saa vanskelig Sag skulde

vove at opstille almindelige Regler.

Antallet af alle de af mig hidtil ved den Bergenske Kyst mellem 60—61? N. B.

fundne Arter af de i dette Værk omhandlede Dyreclasser ere folgende: Polyper 47, Aca-

lepher 16, Radiater 32, Annelider 56, Mollusker 139. Hos andre nordiske Forfattere (som

Strom, Gunnerus, Miiller, C. Fabricius, Rathke) findes som horende til den Norske Faima

endnu en heel Deel Arter, som her ved Kysten hidtil ikke ere komne mig for Oine, nem-

lig efter et omtrentlig Overslag: Polyper 43, Acalepher 2, Radiater 13, Annelider 24, Mol-

lusker 47. Lægges disse til de ovenfor angivne, saa tæller altsaa den Norske Fauna i det

Hele: af Polyper 90 Arter, Acalepher 18, Radiater 45, Annelider 80, Mollusker 186.

Ved Sammenligningen af sydligere europæiske Haves Fauner , f. Ex. den Britiske,

den Franske, den Italienske o. s. v. , med den Norske finder man den allerede noksom er-

kjendte Naturlov stadfæstet, at baade Slægts- og Artetallet alt mere og mere tiltager, ]o

længere sydlig man kommer eller jo mere man nærmer sig Æqvator. Som Folge af denne

Lov skulde man nu kunne formode, at de paa lige Bredegrader rundt om Jorden belig-

gende Have eller Lande maatte opvise et omtrent lige Antal af Slægter og Arter, ja ut

disse skulde være de samme eller identiske ; men dette synes dog ikke at være Tilfælde

overalt. Vel ere endnu lagttagelserne desangaaende for faa til at kunne afgjore Sagen;

men sammenligne vi det omtrent paa lige Bredegrader med Norge beliggende Gronlands

Fauna, den eneste som her frembyder sig, som vi nogenledes kjende, saa moder os en over-

raskende Forskjel i Artetallet mellem begge Fauner. Norge ligger mellem 58 og 71°, ^n
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sydlige eller beboede Deel af Gronland mellem 59 og 72<> N. B. Den Gronlandske Fauna

tæller efter O. Fabricius: af Polyper 42 Arter, Acalepher 10, Echinodermer 16, Annelider

51, Mollusker 56. Ikkun Acalephernes Antal er lidet forskjelligt fra den Norske Fauna's,

men der vil udentvivl opdage^ endnu mange flere Arter ved den Norske Kyst; thi det sy-

nes at denne Dyreclasse hidtil af vore Zoologer har været temmelig overseet. Aarsagerne

til denne saa store Forskjel i Artetallet mellem begge de omliandlcde Fauner maae uden-

tvivl soges i betydelig forskjellige physiske og locale Forhold , omendskjondt det er det

selvsamme Hav, der beskyller saavel Gronlands som Norges Kyst. — Hvad iovrigt Arteme

angaaer, da synes de fleste grønlandske Species af de her omhandlede Dyreclasser, efter

Beskrivelserne at domme, at være identiske med de ligebenævnte norske, endskjondt det

ikke er usandsynligt, at en noiere Sammenligning, den vi kunne forvente af den kyndige

Naturforsker Prof. Reinhardt, som arbeider paa en ny Udgave af Fabricii Fauna Groen

-

landica, ved mange af dem vil kunne paavise Afvigelser.

Slægterne synes næsten fuldkommen de samme, naar undtages enkelte, f. E. Li-

macina (Argonauta arctica, Fabr.), Lucernaria phrj-gia (som vel bliver en egen Slægt,

skjondt det er vanskeligt at bestemme hvorhen den skal stilles), nogle Acalepher ^c, hvil-

ke dog maaskee ved noiere Undersogelser turde findes ved den Norske Kyst ; hvorimod Nor-

ge fremviser saa mange Slægter, som, saavidt vi kjende, ikke ere fimdne ved Gronland.

Overhovedet gjælder det udentvivl mindre om Soedyrene, hvad som er almindelig erkjendt

om Landdyrene, at nemlig i den varme Zone ingen, og i den kolde ikkun nogle faa Arter

ere fælles for baade den gamle og nye Verden.
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^SStanatiffe dfottcgttelfe

over ac i aeHo ^ceré> éejåremic £D'ar.

I. Classis: iloljjpt.

Ordo : E x o a r i i , Rapp,

Genus : Pedicellina, nov. , Vorticellis affinis.

1. Spee. P. echinata, nov.

2. Spee. P. gracilis, nov.

Genus : Corymorpha, nov. , Tubulariæ affinis.

1. Spee. C. nutans, nov.

Ordo : Endoarii, Rapp,

Genus : Virgularia, Lamarck.

1. Spee. V. juncea, Lam.

Genus : A c t i n i a , Linn.

1. Spee. A. prolifera, nov.

II. Classis: ^taltpfiir.

Ordo : Discophoræ-, Eschscholtz,

Genus : Strobila, Polypis affinis.

1. Spee. S. octoradiata.

Genus : Oceania, Peron.

1. Spee. O. ? ampullacea, nov.

2. Spee. O. octocostata, nov.

3. Spee. O. saltatoria, nov.

4. Spee. O. ? tubulosa, nov.



Genus : Thaumantias, Esch.

1. Spee. T. multicirrata, nov.

2. Spee. T. ? plana, nov.

Genus : C y t æ i s , Esch.

1, Spee. C. ? oetopunetata , nov.

Ordo : Ctenophoræ, Esch.

Genus: Ber oe, Esch.

1. Spee. B. eucumis?, O. Fabr.

Genus: Mnemia, Esch.

1. Spee. M. norvegica, nov.

Genus : C y d i p p e, Esch.

1. Spee. C. bicolor, nov.

2. Spee. C. (jvadricostata, nov.

ja p p e tt 5 i X»

Genus: Bipinnaria, nov., an hujus classis?

1. Spee. B. asterigera, nov.

IIL Classis: Hciatata.

Ordo : Asteroida, Latr.

Genus : Gomatula, Lam.

1. Spee. C. mediterranea?, Lam.

Ordo : Echinoxda, Latr.

Genus : E c h i n u s , autorum.

De pedicellariis ita dictis.
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IV. Classis: ^ntXUUta^
Ordo : Tubicola, Cuv,

Genus : Terebellides, nov. , Terebellae affinis.

1. Spee. T. Stroemii, nov.

Géiius: Amphitrite, Cuv.

1. Spee. A. Gunneri, nov.

Genus : Sabella, Cuv.

1. Spee. S. ? octocirrata, nor.

Genus: Ser pul a, Cuv.

1. Spee. S. libera, nov.

Ordo: Errantia, Aud. & Edw,

Genus : Chetopterus, Cuv.

1. Spee. C. norvegicus, nov.

Genus : N e r e i s , autorum.

1. Spee. N. virens, nov.

Genus : Phyllodoce, Sav.

1. Spee. Ph. foliosa, nov.

Genus : O n u p h i s , Aud. 3( Edw.

1. Spee. O. eoncylega, nov.

Genus : P o 1 y n o e , Sav.

1. Spee. P. gelatinosa, nov.

^p p t %tr> i X.

Genus : Nåis, Miill.

1, Spee. N. clavieornis, nor.
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v. Classis: iWollttSCa.!

Ordo: Acephala, Cuv.

Genus : Botryllus, Gaertn.

De evolutione fætus.

Ordot Gasteropoda, Cuv.

Genus : C y p r æ a , Linn.

1. Spee. C. norvegica, nov.

Genus : B u 1 1 æ a , Lam.

1. Spee. B. granulosa, nov.

Genus : A c t æ o n, Oken.

1. Spee. A. minutum, nov.

Ordo: Pteropoda, Cuv.

Genus: Cirropteron, nov., Atlanti affine.

1. Spee. C. semilunare, nov.

2. Spee. G. ovale, nov.
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ia edicellina, gen. nov., forekommer hist og her fasthæftet med dens krybende

P.odder paa Conchylier, Sertularier o. fl. Af Hydra er ingen forekommen mig. Den af

O, F. Muller beskrevne H. gelatinosa, som Rapp ^) ommelder at have fundet ved den Nor-

ske Kyst, har jeg endnu ikke truffet; det synes tvivlsomt om den virkelig horer til Hydrer-

ne. Coryneme ere derimod udbredte ved vor Kyst. Saaledes findes C. sqvamata næsten

overalt, ofte i uhyre Mængde, fastsiddende paa Fucus nodosus familieviis. Ved Ebben

ere de sædvanlig udsatte for Luftens Paavirkning; de see da ud som rode Klumper paa

Tanget, hvillie, naar Floden igjen kommer, atter udfolde sig og vise deres faa Livsyttrin-

ger. Paa samme Fucus forekommer ofte, ligeledes i Mængde, den Coryne, jeg forhen •)

har beskrevet under Navn af Stipula ramosa.

En ny Art med 10 traaddannede lange Tentakler ved Basis af den lange og smale

Kolle, hvilken er besat med mange adspredte korte Tentakler med kugleformig Ende, har

jeg iklcun sjeldent ftmdet paa Zostera marina. En skjon Overgang til Tubularierne, hvilke

af Rapp paa en naturlig Maade ere forenede med Coryneme, danner den nye Slægt Cory-

morpha, hvis eneste Art, et yderst sjeldent Dyr, forekommer paa storre Dybder med dens

nederste Ende nedgravet i Sandet. Tubularia muscoides er almindelig, ligesaa T. ramosa,

hvis Polyper vidmærke sig ved ikkun en enkelt Rad Tentakler ; begge forekomme paa Stam-

merne af de store Tarer (Laminarier) , som voxe 1—^2 Favne under Soens Speil overalt paa

klippefuld Grund. Tare- og Tangarterne ere ofte næsten bedækkede med Sertularier af

forskjellige Arter. Saaledes S. pumila, som hos os er den almindeligste og overalt i tallos

>) Polyp. u. Actin. Pag. 13.

2) Bidrag til Soedyrenes Naturhistorie, Bergen 1829, Pag. 4, Tab. 1, Figur 1--2.

1



Mængde findes paa Fucus vesiculosus. S. abietina, S. polyzonias, 3. dicotoma, S. cusciita

o. n. sees hyppigt nok paa Tang, Tarer, Stene 8^c.

Milleporer , saasom M. aspera^ Linn., M. (Retepora, Lam.) lichenoides og M.

cellulosii voxe paa Klipperne hist og her i maadelige Dybder ; især er den sidste temmelig

almindelig og af udmærket Skjonhed. Til Milleporerne synes Celleporerne at nærme sig.

Af disse findes C. pumicosa hyppig, endnu almindeligere C. coccinea ') paa Stene,

Tarestammer o. s. v. , samt nogle endnu ubestemte Escharer. Celleporernes Polyper ere

hidtil næsten aldeles ubekjendte; jeg har fundet deres indre Bygning overeensstemmende

med Flustrernes ^). Disse sidste ere overordentlig udbredte; saaledes bedækker F. mem-

branacea næsten overalt de store bladagtige Tarer, F. tomentosa og F. dentata forskjellige

Fucusarter, mindre almindelig er F. bombycina. Herhen horer ogsaa Cellarierne, hvoraf

C. reptans sees hyppig paa Tang, samt nogle eudnu ubestemte Arter. Uvist er det, om

ogsaa Tubulipora, Lam. , kan henfores til Flustrerne, da dens Polyper ere aldeles ubekjendte.

T. patina forekommer almindelig paa Tang, Goi-gonier (Sfc, og den smukke T. transversa,

som i frisk Tilstand er af en rosenrod Farve , ikke sjelden paa Stene, Conchylier, Tarer dfc.

Blandt Alcyonierne er den almindeligste Lobularia conoidea. Lam. (Alcyonium cydonium,

Miill.)» som med dens guulrode coniske, runde eller fingerformig deelte Masser voxer paa

Klipperne og Tarestilkene i 2—3 Favnes Dybde, især ved steile Klipper. Alcyonium arbo-

seum. Linn., derimod findes kun i betydelige Dybder (70—100 Favne) udenfor Skjærene paa

Havbimden, ofte af 5—6 Fods Hoide. Ogsaa Gorgonierne voxe ikkun paa de sidstnævnte

1) Zool. dan. 4 Vol. Tab. 146.

2) Hos en (maaskee ny) Art Cellepora, som forekommer i 20—30 Favnes Dybde, under-

sogte jeg Polyperue noiere. Corallen var rosenrod, cylindrisk, 3—4 Gange todeelt-

grenet, Grenene korte, i Enden spidse. Indvendig var den Inillet, steenhaard, udven-

dig overalt bedækket med Celler, hvis overste Rand lober ud i en kort kegledannet

Spids, hvorved den hele Overflade bliver ru og ujævn. Polyperne ere cylindriske,

Munden omgiven af henved 20 traadformige i en tragtdannet Kreds stillede Tentakler,

hvill^^e ved den sagteste Berorelse trækkes ind i Kroppen. Formedelst disse Dyrs Gjen-

nemsigtighed bemærker man tydeligt Tarmkanalens Lcib, nemlig forst et kort Svælg,

som nedentil har en stærk Indsnoring, og derpaa udvider sig i en rmidagtig rummelig

Mave, Denne sidste gaaer endelig over i en smal Tarm, som igjen stiger opad og

ender sig nær ved Munden. Denne Tarm er nedentil noget tjukkere end oventil ; hos

et Exemplar saaes indeni den en oval mork Klump, maaskee Excrementer, Nedenfor

Maven syntes vel endnu at være et morkt Indlem (formodentlig Æggestokken) ; men
det var ikkun lidet synligt , da Polyperne ikke strakte sig saa langt ud af deres Celler.

See Afbildningen af denne Polyp Tab. 2, Fig. 4, forstorret.



Steder, saasom den meget almindelige G. placomus og den sjeldnere G. lepadifera. Af

Pennatuler er mig ingen anden forekommen end Virgularia juncea. Lam., og det sjeldent,

i 40—50 Favnes Dybde, hvor den sidder i Sandet. Madreporeme ere ilikun lidet talrige

her ved Kysten: M. prolifera og M. ramea forekomme i ovennævnte storre Dybder i Ha-

vet, den forste temmelig hyppig, M. virginea hist og her i Fjordene. Overhovedet er den

Omstændiglied mærkelig, at de storre Coraller, saasom Gorgonier, Madreporer 6fc. her i

Nordhavet ikke antræffes nden i meget betydelige Dybder, hvor Våndets Temperatur er

mere constaht og hvorhen Bolgebevægelsen, som det synes de ikke kunne taale, ikke ræk-

ker ned; hvorimod de samme i det mindre urolige Middelhav efter Cavolini's, og i det

stille Hav under Troperne efter Quoy's Beretning, forekomme ikkun faa Favne under Soens

Speil.

Actinierne endelig ere talrige ved vor kHppefulde Kyst, Den almindeligste er A.

rubra (A. eqvina. Linn., A. mesembryanthemum , Rapp), som næsten overalt forefindes i

storste Mængde mellem Stene og i Kulinger ved steile klippefulde Strande. I Ebbetiden

staae de ofte torre og i sammentrukken Tilstand. Ikke mindre hyppig, men aldrig i saa-

dan talrig Mængde, forekommer A. coriacea, ofte af 3—4 Tommers Hoide. Den vælger

altid Klipperidser (hvilke ogsaa oftest ved stærk Ebbe efterlades torre) til sit Opholdssted,

hvor den ikkun med stor Vanskelighed kan rives los, og bedækker sig formedelst dens tal-

rige Suevorter med Sand og Conchyliefragmenter , hvorimder den skjuler sig. A. filiformis,

Rapp *), har jeg ikkun eengang fundet; den synes at være en Varietet af A. rufa, Miill.

En anden blegrod, glat, efter Længden fiint stribet, hoi cylindrisk Art, der har nogenLig-

hed med A. varians ^), findes hist og her familieviis siddende fast imellem Tarerodder,

A. candida, Miill., paa Stene, sjelden. Den store smukke A. plumosa elsker fornemmelig

saakaldte Hammere eller grotteagtige Indliulinger i Klipperne, der ere udsatte for stærk

Paavirkning af Soegang. A. carciniopados , Otto, saa mærkværdig ved dens besynderlige

Levemaade, har jeg ofte fundet i storre Dybder i Fjordene, paa Bucciner, Neriter, Turbi-

nes S^c, hvilke Cancer bemardus trækker omkring med sig. A. prolifera, nov. spee, er

den inindste mig bekjendte Actinie; den lever mest paa Tarer, dog ogsaa paa forskjellige

undre Legemer. En lidenArt, som nærmer sig til A. intestinalis, O. Fabr. 3) findes stun-

dom paa Stene, Skjæl o. s. v., hvor den gjerne fæster sig dybt inde i Ridser eller Hulin-

3) Polyp. u, Actin., P. 57. T. 3. Fig. 2, 3.

2) Zool. dan. Vol. 4. Tab. 129.

3) Faun. Groenl. P. 350. T. 1. Fig, 11,
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ger ')• Den adskiller sig fra den Fabriciske Art , foruden ved Tentaklernes Antal (25—26),

derved, at den er omgiven af et membranost boieligt Ror, uden dog (som Cereus; Oken)

at mangle den brede Basis eller Evnen at forandre Sted og befæste sig ved Grundfladen;

ogsaa trækker den sig ved mindste Berorelse ikke som andre Actinier langsomt, men plud-

seligt og paa eengang tilbage indtil mindre end en Trediedel af dens sædvanlige Hoide.

Den maa udentvivl (maaskee tilligemed Fabricii A. intestinalis) adskilles fra Actinierne som

en egen Slægt.

Gen. peQicellina» nov,

Corpora gelatinosa nuda, pedicellata, clavata, in surculo tereti

repente verticalia. Clava oblonga, compressa, varie dilatabilis, supra

serie tentaculorum coronata. Tentacula cylindrica cirrata. Os et anus

vicina in extremitate superiore excavata *).

Den udvortes Form saavelsom Tarmkanalens besynderlige Lob synes at bringe

denne nye Slægt nær ved Vorticellerne. Dog adskiller den sig fra disse ved dens tydelige

Tentakler, hvilke give den mere Lighed med Polyperne. Den synes virkelig at gjore Over-

gangen fra de nys nævnte Infusorier til Polyperne.

Pedicellina udmærker sig ved at flere stilkede Polj-per af en temmelig fast gela-

tinos Substants skyde lodrette op af en trind krybendeRod; Stilken endes oventil i enaflang,

noget sammentrykt Kolle, paa hvis 6verste Ende Munden findes i enFordybning af samme.

Denne Kollens overste fordybede Flade danner rundtom en Rand, der er meget foranderlig,

idet den snart udvider sig til en Storrelse, der i Vidde overgaaer Kollens sædvanlige Tyk-

kelse, snart igjen betydelig contraheres. Deraf kommer ogsaa de forskjellige Former, som

Kollen saa ofte antager, da den nemlig snart er ægdannet, snart bægerformig med udbredt

Raud. Men fornemmelig er det dog Stilken, som viser db meest levende Bevægelser; den

boier sig ved Irritationer let og hurtigt til alle Sider. Rundt om Kollens overste Ende eller

Rand er en enkelt Rad cylindriske Tentakler, hvis iudadveudte Side er besat med mange

*) Et ufuldkomment Exemplar er beskrevet i mine "Bidrag" &;c. under Navn af Lecy-

thia, P. 27.

«) Navnet Pedicellina er givet disse Dyr formedelst nogen Lighed, de i Skikkelse og

Bevægelser vise med Miillers Pedicellarier , hvilke sidste jeg iovrigt nedenfor skal vise

ikke at være selvstændige Dyr.



meget fine cg korte Traade (cirrij, som for det meste ere i en idelig Bevægelse, omtrent

ligesom Svdmmetraadene hos Ribbemanæterne (Acalephæ Ctenophoræ, Eschs.), ved hvilken

Bevægelse de bevirke en Stromning i Våndet, hvorved en Mængde Infusorier, som tjene

Dyret til Næring, fores ind i Mimden eller gribes mellem Tentaklerne. Forovrigt strækkes

disse sidste snart frem, snart trækkes de ind eller lægges tilbage; de kunne ogsaaboies paa

mange Maader.

Et af de mærkværdigste Særsyn hos Pedicellina er Tarmkanalens Lob: man be-

mærker nemlig denne inden i Kollen at gaae fraMunden af nedad ved den ene af de smale

Sider, derpaa i Bunden af Kollen at udvide sig til en ovalrund Mave, og endelig derfra

hoie sig opad langs ved den modsatte smale Side og atter lobe tilbage imod Mundregionen.

Mund og Anus aabne sig saaledes tæt ved hverandre indentil i den omtalte Fordybning,

Denne Bygning er interessant, og ganske fremmed for Polyperne, naar undtages Flusterne

og de dermed heslægtede Coraller, med mindre man, som Rapp, aldeles vil forvise disse

af Polypernes Classe.

Vi finde i Pedicellina en paafaldende Analogie med Vortlcellerne , saaledes som

Ehrenberg i) fremstiller deres Fordoielsesredskaber ; dog har jeg ikke bemærket flere Ma-

ver. Endelig angaaende Pedicellinernes Forplantning , da skeer denne ved Skud, som kom-

me lodrette frem af den krybende Rod, hvilket ogsaa synes at finde Sted hos Zoautherne;

nogen anden Slags Forplantning , f. Ex. ved Forgrening , Frugtbeholdere, Æg eller Knopper,

har jeg ikke bemærket hos dem.

1. Spee. ^tDictllintl CCfiitttltK* Pedicellis echinatis.

Den lange cylindriske Stilk er overalt lige tyk, samt rundtom besat med en

Mængde smaa tynde og spidse Pigge. Hos nogle bemærker man ogsaa paa Kollen endeel

adspredte Pigge af samme Slags. Selve Kollen er oval og sammentrykt; den ene af de

smale Sider, hvor Endetarmen gaaer opad, er mere convex end den anden modsatte. Den

b verste Rand er besat med en Rad af 24 Tentakler, hvilket Tal dog hos de forskjellige

Individer varierer fra 20—22—24. Disse Tentakler ere næsten af Kollens halve Længde;

indeni dem sees mange gjennemsigtige Kugler i en Længderad. Den opstigende Tarm (En-

detarmen) saae jeg ofte opfyldt med mSrkebrune Excrementer, der havde sammenhobet sig

i ovalrunde Partier. Inden i Spiserøret bemærkedes undertiden en stor Mængde meget

smaa Korn i en idelig Bevægelse, hvilke udentvivl vare nedslugte Infusorier. Naar man

rorer ved Tentaklerne eller andre Dele af Dyret, bevæger det sig bort fra den irriterende

I) Abhandl. d. Akad. d. Wissensch. zu Berlin 1832. Tab. 5.



Gjenstand derved, at Stilken boies til Siden, Tentaklerne slaae sig sammen eller trækkes

ind og Munden tilsluttes. Dog skee disse Contractioner temmelig langsomt. Stilken deri-

mod boier sig hurtigt ved den ringeste Berorelse. — Dyrets hele Længde er omtr. | ",

Kollen -Ts" lang og \" bred. Farven er hvidagtig og gjennemsigtig. — Denne Art findes

fasthæftet paa forskjellige Legemer, saasom Conchylier, Serpuler, Sertularier, i Bergens Fjord.

Tab. I. Fig. 1. a. forestiller 3 Polyper af Pedicellina i naturlig Størrelse. Fig. 1.

b. samme forstorret. Fig. 1. c. en Polyp endnu mere forstorret, med en Unge. Fig. 1. d.

Kollen seet fra en af de smale Sider, forstorret. Fig. 1. e. samme med udbredt Rand.

Fig. 1. f. et Stykke af en Tentakel, forstorret.

2. Spee i^ttlicenitta øraciXtf». Pedicellis lævibus.

Stilken er hos denne Art aldeles glat uden Pigge, samt tyndere og forholdsvii*

længere end hos den foregaaende; det hele Djt er derimod mindre, omtrent \'" langt, og

Stilken af Tykkelse som det fineste Haar. Kollen er mindre aflang end hos den forrige,

og paa Enden er den besat med omtrent 20 ligedannede Tentakler. Stilken er nedentil

lidt tyndere end oventil, men vidvider sig ved den nederste Ende til en kort og tyk Cylin-

der. I det Hele er Stilken af en fastere Consistents, undtagen henimod Kollen og den ne-

derste tykke Deel, hvor den er mere blod. Den sees derfor kun at boie sig paa disse

tvende Steder. Ved Irritationer boies altsaa enten den overste Deel af Stilken tilligemed

Kollen, hvorved Dyret faaer et nikliende Udseende, eller hele Stilken boies ved Basis til

Siden eller nedad. Denne Art fandtes paa et Conglomerat af Serpuler, ligesom den forrige,

mange selskabelig samlede. Udentvivl har den ogsaa lignende krybende Rodder; men det

vilde ikke lykkes mig at faae nogen af dem losreven, heller ikke kunde de ved Loupen ret

sees, hvori vel Dyrets ringe Storrelse var Skyld. Dog fulgte undertiden med den nederste

Ende af Stilken en liden Fortsættelse, formodentligen et Stykke af Roden.

Tab. I. Fig. 2. a. forestiller 3 Polyper af Pedicellina gracilis i naturlig Storrelse,

Fig. 2. b. en enkelt af dem, forstorret.

Gen. CiJoremorpiba, nov.

Corpus longum, cylindricum, molle, superne clavato-vesiculosum,

inferne conico-attenuatum, tubulo cutaceo hyalino tenuissimo partem cor-

poris inferiorem circuijidante, libere (non affixum) insidens. Clava coni-



ca, basi serie tentaoulorum longorum circumdata, et ostentaculis brevi-

bus sparsis. *).

1. Spee. ^OVStnovpfia nutani». Corpore hyalino, Hneis llongitudi-

nalibus pallide rubris.

Uagtet denne Polyp i dens hele Form viser stor Lighed med Tubularierne , er

der dog meget, der forbyder at fore den derhen. Vel sidder den i et Ror, men det er

ikke hornagtigt som hos hine; tilmed har Dyret en lang nogtn blod Krop, som i dens ne-

derste Ende er conisk tilspidset og sidder frit i det hudagtige blode Ror uden nogen orga-

nisk Forbindelse med samme. Den har videre som noget aldeles afvigende, en Mave eller

Tarm, der dannes af en egen Hud; ligeledes synes Forplantningsmaaden at være forskjellig

— samtlig Egenskaber, som adskille den fra Tubularierne, hvortil den iovrigt vistnok

slutter sig nær, især naar man, som Rapp 2) udentvivl med Foie har gjort, stiller dem

sammen meå Gorynerne, med hvilke vort Dyr viser ligesaa meget Forvandtskab.

Ovenanforte Art, den eneste hidtil fundne af nærværende Slægt, har et nogent

blodt Legeme; dette kan afdeles i 2de Dele, nemlig Stilken og den overst paa samme sid-

dende Kolle, som ved dens Tyngde gjor, at Stilken boier sig temmelig nedad og det hele

Dyr derved faaer et nikkende Udseende. Stilken er lang og smal, cylindrisk, men dog

imod den overste Ende lidt efter lidt tyndere; den nederste Ende er conisk tilspidset. Et

meget tyndt, blodt, hudagtigt Ror omgiver den nederste Halvdeel at Stilken, som det tæt

omslutter, dog, som allerede ovenfor bemærket, uden nogen organisk Forbindelse med den,

som hos Tubularierne er Tilfældet. Nederst ender dette Ror sig i en rundagtig, i den un-

derste Ende tilspidset Udvidning, som er besat med fine Trevler, hvormed Dyret befæstes

til Sandet paa Havbunden. Det hele Ror er forovrigt saa fiint og tyndt, at man ved en

flygtig Betragtning neppe bema^rker det, og rimeligviis er det vel kun at ansee som rudi-

raentelt. Man kan alligevel med Forsigtighed trække Dyret ud deraf.

Paa den overste Ende af Stilken (som der har en liden Fure eller Indsnoring)

sidder nu Kollen omgiven af dens Tentakler, hvilken i det Hele tåget meget ligner samme

Deel hos en Tubularie eller en Polyp af Sertularia pennaria 3). Den er dannet omtrent

som en Flaske, hvis Bund er lidt convex og hvis overste Ende eller Hals er smal og kort;

paa Yderenden er den lille cirkelrunde Mundaabning, som Dyret imidlertid kan udvide

*) Navnet dannet af Coryne og morphe, fordi den i ydre Udseende ligner en Coryne
sqvamata eller en Tubularia, der ligeledes horer til Corynéernes Familie, vid. Rapp.

2) 1. c. p. 10.

») Cavolini, polyp. marini. Tab. 5.
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temmelig meget. Rundt omkring omgives Kollen der, hvor den er tykkest, af 60—60 i en

enkelt Rad staaende lange traadformige Tentakler, som imod Enden ere lidt tyndere end

ved Basis ; forresten ere de ganske simple uden Ringe eller Cirri. Overst paa Halsen rundt

om Munden hemacrker man en endnu storre Mængde (henved 100) Tentakler af et andet

Slags, men som ere meget kortere, traadformige og neppe tykkere end et Haar ; de sidde

ilden Orden adspredte om Munden.

Endelig maae nogle mærkværdige grenede Traade omtales, som sidde i en enkelt

Rad rundt om Kollen tæt ovenfor de lange Tentakler, og det saa tæt ved disse, at det sy-

nes som om de sådde imellem dem. Man vil snart see, at de have Betydning af Æ.gge'

stokke. De ere, som sagt, forgrenede, for det meste to-deelt-grenede
;
paa Enden af Gre-

nene sees Æggene (uegentlig saa kaldte) siddende sammenhobede i stor Mængde. Disse

Æg eller Knopper have en særdeles mærkværdig Form og indre Bygning. Betragter man

dem nemlig under Mikroskopet, saa vil man finde, at de have en aflang-rund Skikkelse,

oventil bredest og lidt afstumpede, nedentil smalere og ved en meget kort Stilk fasthæftede

til Grenen. Giver man noiere Agt paa dem, seer man, at disse Æg (hvis indvendige Struc-

tnr er let at iagttage formedelst deres Gjennemsigtighed) i deres Indre allerede synes at

indeholde de vigtigste Dele af den vordende Polyp. Man bemærker nemlig i Midten en

Deel, der i Form og Betydning svarer til Kollen hos det voxne Dyr; denne Deel er

hos de forskjellige Æg af forskjellig Form: hos de mindre rimd eller aflang, hos de

storste og meest udviklede fuldkommen flaskedannet. Fremdeles sees paa den

overste eller brede Ende afÆgget 4 rimdagtige fremragende Knuder, hvilke indvendig fort-

sættes som Ror nedad til Basis af den flaskedannedeDeel: den ene af disse Knuder er altid

storre og hoiere end de ovrige 3, hvilke ere lige, og dou ender sig efter en liden Tndsno-

ring yderst atter igjen med en fremstaaende rund Knop. Det forekommer mig saaledes ikke

usandsynligt, 'at denne storste Knude med dens indvendige Fortsættelse udvikler sig til

Stilk, medens den indvendige flaskedannede Deel danner sig til Polyphoved åfc.

Ihvormeget end disse Æg ved forste Oiekast ligne Ægcapslerne eller Frugtbehol-

derne hos endeel Sertularier, saa blev jeg dog bestyrket i den nylig yttrede Mening, deels

derved, at jeg ingen Æg kunde bemærke inden i dem, men fornemmelig ved en anden Ob-

servation, som forekommer mig vigtig. Hos nogle af de .«itorsteÆg, hvor de ovenommeld-

te indvendige Dele især vare tydelige, bemærkede jeg nemlig meget kjendelige, ja endog

heftige Bevægelser, idet Ægget, som formodentlig allerede havde opnaaet sin fuldkomne

Modenhed, afvexlcnde snart tråk sig sammen, snart igjen udvidede sig, og saaledes ved

denne Systole og Diastole stræbte at rive sig los fra Moderdyret. Jeg havde ikke Leilighed

at iagttage Lcisrivelsen eller den videre Udvikling. DeL synes saaledes, at vort Dyr i For-
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plantningsmaaden mindre stemmer overeens med Tubularierne, (ifolge de nyeste lagtta-

gelser af Rapp i) end med Corynerne.

Dyrets Farve er paa Kollen, Æggestokkene og Tentaklerne meget bleg minierod

(de korte Tentakler lidt morkere); den forste har ved Basis, hvor de lange Tentakler nd-

springe, en noget morkere Ring, ligesaa er Munden lidt morkere. Stilken er ganske gjen-

nemsigtig med et Anstrog af Rodt, hvilket den faaer af 12—16 bleg-minierode Striber, som

lobe parallele langs nedad den fra Kollen af og lige til den nederste Ende. Roret er ufar-

vet og gjennemsigtigt. Dyrets hele Længde er omtr. 31", deraf Kollen |-"; Stilkens storste

Tykkelse J"; de store Tentakler 1|" lange, de smaa ved Munden i", Æggestokkene i".

Skjærer man denne Polyps temmelig stærke Hud op, finder man det indvendige Rum gan-

ske tomt, uden nogen andre Indvolde end en smal cylindrisk Tarm eller Mave, som oven-

til er lidt videre end nedentil, og lolier lige fra Munden af og nedad uden nogen Beining

indtil den nederste Halvdeel af Kroppen eller lidt længere, livor den ender sig blind, idet

en heel Mængde fine med Cellevæv forbundne Traade lobe straaleformig ud fra dens Ende

imod Hudvæggen, hvor de befæste sig. Paa denne Mave bemærkedes desuden stærke Stri-

ber efter Længden. Ved denne Bygning nærmer vort Dyr sig til Actinierne, dog uden at

have deres fra Maven udlobende Skillevægge eller i Rummene værende Æggestokke.

Ovenstaaende Beskrivelse er udkastet efter et Exemplar, som [jeg i Aaret 1830

fandt ved Glæsvær; senere fandt jeg paa samme Sted endnu eet noget beskadiget; men si-

den er ikke denne sjeldne Polyp forekommen mig. Den sad i en Dybde af 30—40 Favne,

ikke som Tubularierne fasthæftet til andre Legemer, men med den nederste Ende af Roret

(den rundagtige Udvidning) nedsænket i Sandet, hvortil den ved de ovenomtalte fine Trev-

ler er saa stærkt befæstet, at den kun med stor Vanskelighed skilles derfra. Dens Stilling

i Våndet er opret; dog er Stilkens overste Deel temmelig boiet, idet Kollen luder nedad.

Hvad denne Polyps Bevægelser angaaer, da ere de ikkun svage og langsomme.

Stilken hoiede sig af og til noget, men sjeldent og meget langsomt; jeg saae den aldrig

forkortes, i hvormeget jeg end irriterede den. Tentaklerne kunne heller ikke contraheres:

de lægge sig kun, naar de vedrores, indad mod Kroppen eller bugte sig tilsammen i flere

Spiraler eller Kroller. lovrigt bevæge de sig mindre langsomt, Dyret spillede ofte med

dem i Våndet, skjondt vel ikke synderlig levende. Kollen selv seer man rmdertiden at boie

sig til Siderne; sjeldent forkortes den, ligesaa udvides ogsaa Munden ikkun sjeldent.

Tab. I. Fig. 3. a. forestiller Corymorpha nutans i naturl. Storrelse. 3. b. Kollen

*) Polyp. u. Act. pag. 15.
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lidt forstorret, Munden noget udvidet. 3. c. Roret i nat. Storr. 3. d. en Æggestok, i nat.

Storr. 3. e. samme forstor-.-. 3. f. et Æg, stærkt forstorr. 3. g. et modent Æg, ligeledes

forstorret.

Gen. Fitflttlaria, Lam.

Spee. Ftrgulacta iuntetii Lam.

Stirpe filiformi recta basi crassiore, pinnis niillis; cellulis sessi-

libus, ure eo lat is, in seriebus obliqvis transversis alternantibus dispositis,

in qvaqve serie cellulæ circiter 4. — Lamarck, hist. nat. d. anim. s. vert. 2. p.431.

Schweigger, Nat. Reisen, Tab. 2. fig. 12.

Lamarck har 1. e. giv et en kort Beskrivelse over denne Soefjær, der i det Hele

tåget synes at passe paa den, jeg har fundet ved Bergen; ikkun har denne sidste ingen

boiet Stilk, heller ingen egentlige Finner, som tillægges V. juncea. I alle Fald vil maaskee

en noiagtig Beskriuelse efter levende Exemplarer over denne for vor Fauna nye Soefjær

ikke være overflodig, da man hidtil kun synes at have havt torrede for Oine. Den" bedste

Tegning, man har af nærværende Art, gav Schweigger 1. c. ; men den er dog kun meget

maadelig, da hverken Cellernes Form og Stilling, ei heller Polyperne sees.

Stilken er tynd, lige, lidt fiirkantet med afrundede Kanter, eller næsten cylindrisk.

Imod den overste Ende bliver den mere og mere tynd, nedentil derimod er den meget

tyk og kolleformig, dog ikke krumboiet, som den almindelig afbildes, men i frisk Tilstand

aldeles lige. Det indentil af Stilkens kjodagtige Beklædning indsluttede kalkagtige Been er

meget tyndt og cylindrisk; det staaer i den overste Ende frit et Stykke udenfor denne.

Stilken er til begge Sider besat med Polypcoller, hvilke sidde enkelte fast til den,

dog saakdes, at altid 4 staae tilsammen, dannende transverselle Rader eller halve Ringe,

som sidde afvexlende paa hver Side. Enhver af dem gaaer fra Siden af skjævt nedad og

og endes paa Stilkens forreste Flade. Dennes bågeste Flade har altsaa ingen Celler. Man

seer saaledes, at denne Soefjær ingen Finner har, som Tilfældet er med Virgularia mira-

bilis. De ommeldte Cellerader staae nu regelmæssig langs Stilken i lige Afstand fra hver-

andre (den nederste kolleformige Ende er polypliJs) og ere omtrent alle af lige Storrelse;

kun i begge Ender ere de mindre og bestaae alene af .3 eller 2 Celler. Man mærker ogsaa

alleryderst p;a disse Steder meget smaa Knopper, som formodentlig ere Begyndelsen til da

fremvoxende nye Celler. Denne Soefjær synes saaledes at voxe i begge Ender. Antallet af



Celleraderne er naturligviis meget forskjelHgt efter Alderen: hos et Exemplar fandt jeg

noget over 20, hos et andet ikknn 10—12, og hos dette sidste var der i hver Rad ikkun

2—3 eller endog kuu en eneste Celle. Hvad nu de enkelte Celler angaaer, da ere de næ-

sten alle af samme Storrelse, hvilken forholdsviis er temmelig helydelig; dog ere de bågeste

lidt storre end de forreste, skjondt Forskjellen kun er ringe. Af Form ere de krukkedan-

nede o : midt paa hugede, oventil og nedentil smalere. I Enden af Cellen kommer Polypen

frem; den har 8 flade, lige brede, i Enden noget butte Arme, hvilke til Siderne ere besatte

med Smaatraade. Midt imellem Armene sidder Munden, som er af forskjellig Storrelse,

og undertiden strækkes et Stykke ud, saa den rager frem som et kort Ror. Under MilvTO-

skopet bemærkedes om Munden 8 smaa sorte Pletter i en Kreds, maaskee Æggestokkenes

Udmundinger? — Rorer nian sagte ved en af Polypens Arme, boier denne alene sig indad

mod Munden, medens de andre forblive udstrakte-, ved stærke Beroreiser trækker hele Po-

lypen sig ind i Cellen. Armenes Stilling er i udstrakt Tilstand horizontal eller lidt tilba-

geboiet. Cellerne og Stilkens kjodagtige Overtræk ere ogsaa begavede med nogen Contrac-

tilitet; man bemaerker nemlig undertiden, at der paa dem fremkommer Folder og Rynker.

Farven er overalt bleg minierod, Polyperne endnu blegere, næsten ufarvede og gjennemsig-

tige. Det indvendige Been er guulagtigt; i frisk Tilstand er det noget elastisk-boieligt, tor-

ret derimod sprodt og let brækkeligt. Hele Soefja^rens Længde er 2'', Stilkens Tykkelse 5'",

Cellerne %'" lange. Den forekommer paa Sandbvmd i Bergens Fjord, men meget sjeldent.

Ingen svommende Bevægelser mærkes hverken hos denne eller andre Soefjære, de sidde

alle i Sand eller Dynd.

Tab. 2. Fig. 5. a. forestiller Virgularia juncea i nat. Storr. 5. b. et Stykke af

Stilken med dens Celler og Polyper, seet fra den forreste Side, forstorr. 5. c. samme fra

den bågeste. 5. d. en enkelt Polyp stærkt forstorret.

Gen. <actinia. Linn.

1. Spee. ^ctinta jtroUfétat not).

Corpore elongato cylindrico, pallide rubro; tentaculis filiformi-

bus 16 biseriatis longitudine corporis, non retractilibus; basi prolifera.

Ligesom Actinia Cereus *), saaledes adskiller ogsaa denne nye og besynderlige

«) Rapp, Polyp. u. Act. p. 56. t. 2. f. 3.

2«
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Art sig fra alle andre af samme Slægt derved, at den ikke kan slutte sig til ogTentaklerne

ikke trækkes ind i Kroppen. Denne er aflang cylindrisk, glat
;
paa den overste Ende sidder

Mimden; med den nederste, som er en flad cirkelrmid Skive, hæfter Dyret sig vilkaarlig

fast til allehaande Legemer. Munden er rund og kan undertiden strækkes lidt frem; den

er omgiven af en Krands af 16 tynde, traaddannede Tentakler af omtrent Krojipens Læng-

de, hvilke staae i 2de Rader, 8 i hver; den ene Rad afvexlende imellem og imder den an-

den. Disse Foletraade kunne, som sagt, ikke trækkes ind, men ikkun foi-kortes, og det

meget betydeligt , nemlig indtil en Fjerde- eller Femtedeel af deres sædvanlige Længde,

livorved de da tillige blive tykkere og rynkede paatværs. Hos yngre Exemplarer træffer

man færre Tentakler.

Det besynderligste ved dette Dyr er dog det hos Actinieme hidtil ukjendte

Phænomen, at man som oftest træffer en Unge at voxe frem af den nederste Deel af Krop-

pen. Man bemærker nemlig paa dette Sted en Krands af Tentakler, vel færre i Antal og

mindre end de nys beskrevne, men fuldkommen lige dannede og begavede med samme

Contractionsevne og Bevægelser, Hos de forskjellige Individer var denne fremvoxende

Unge mere eller mindre udviklet, men hos næsten alle var Spor deraf at finde paa den

nederste Deel af Kroppen i en Ring af meget smaae Knuder. Jeg kan neppe tvivle paa,

at jo dette virkelig forholder sig saa, uagtet jeg ikke har iagttaget Ungens Losrivelse fra

Moderdyret. Det var kun med Voldsomhed, at jeg paa nogle af de mest udviklede kunde

skille Ungen fra Moderen; men det viste sig dog derved, at den forste allerede da kimde

leve for sig selv. Efterat nemlig begge ved Adskillelscn vare faldne tillnmds i det Kar

med Sdevand, hvori jeg opbevarede dem, hæftede de sig eftcr nogen Tids Forlob atter igjen

fast ved deres Basis, rettede sig opad, udstrakte deres Tentakler, hvilke hos Ungen saavel-

som hos Moderen contraheredes ved Irritationer , og overhovedet viste Ungen de samme

Livsphænomener som det voxne Dyr. Jeg har senere gjentaget samme Forsog med samme

Folge. — Denne Forplantningsinaade er særdeles mærkværdig, og viser, at Actinierne heri

som i meget andet mere ligne Polyperne, hvortil do ogsaa i de seneste Tider af Cuvier og

Rapp henregnes, end Echinodcrmerne, hvor Schweigger og flere stillede dem hen. Saale-

des er f. Ex. hos Hydrcrnc næsten ethvert Sted paa Kroppen istand til at drive nye Skud

eller Unger frem. Hos vor Actinie er det constant ikkun paa den nederste Deel af Krop-

pen, hvor Ungen spirer frem. Et aldeles lignende Phænomen træffer man derimod hos

nogle Annelider, som f. Ex. Naidcrne, Nereis prolifica, hvor Ungen altid voxer ud af Le-

gemets bågeste Ende.

Maven skinner igjennom Kroppens noget gjennemsigtige Hud ved dens hvide

Farve; den er en temmelig vid Sæk med stærke Striber eller Folder efter Længden, og
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strækker sig fra Munden af nedad omtrent til Midten af Kroppen. Fra Mavens nederste

Ende lobe negle (der syntes at \ære 3) slangebugtede lysrode Traade (Ovarier?) lige nedad

imod Basis og fortsættes ogsaa igjennenx Ungen.

Denne Actinies Bevægelser ere som hos andre temmelig langsomme; Tentaklerne

holdes for det meste udstrakte, men boie sig ved mindste Berorelse indad mod Munden,

dog ikkun de som vedrores. Ved stærke Irritationer trækker Kroppen saavelsom Tentak-

lerne sig stærkt sammen, endog indtil en Fjerdedeel af dens almindelige Længde, men kan,

som ovenfor sagt, ikke slutte sig til. Jeg har ikke bemærket denne Actinie at krybe paa

dens Basis, hArilken ogsaa er temmelig liden; men naar den vil forandre Plads, betjener

den sig mest af Tentaklerne, hvormed den hæfter sig fast og slæber saa Kroppen med

sig, sætter sig derpaa fast med Basis, strækker atter Tentaklerne ud, o. s. v.

Farven er o\eralt bleg minierod og noget gjennemsigtig. Maven hvid. Storrelsen:

Kroppens Længde f-", Tykkelsen -25f", Tentaklerne \" lange. Denne Actinie forekommer

paa Tang, Sertularier, Ascidier o. fl., saavel i Bergens Fjord som ved Glesvær og Floroen,

hvor den ikke er sjelden at træffe.

Tab. 2. Fig. 6. a. forestiller Actinia proMfera i nat. Storr. 6. b. og 6. c. 2de In-

divider forstorr. ; hos det sidste er Ungen meget udviklet. 6. d. et af dem stærkt sammen-

trukket.

Havet om de Norske Kyster synes neppe at være saa fattigt paa Arter af denne

Classe, som man af Fortegnelsen over de hidtil hos os observerede Species skulde formode.

Miiller *) opregner af Meduser 8 Arter; af disse tilhore imidlertid de 2de af O. Fabricius

meddeelte Arter, M. bimorpha og M. digitale Gronland, og M. palliata horer ei herhen

men er Actinia carciniopados, Otto 2). Der bliver saaledes ikkun 4 Arter tilbage for Nor-

ge. Af Beroe nævner han 2) 2de Arter.

*) Prodr. zool. dan. P. 233.

a) Verhandl. d. Leop. Cai". Akad. d. Naturf. 1823. Tab. 40,

3) 1. c. P. 232.
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Ved mine Grandskninger af den Bergenske Kyst har jeg i det Hele fundet 15 Spe-

eies af Acalepher (Nsk. Manæter) nemlig 11 Skivemanæter CDiscophoræ, Eschs.), hvoraf 8

ere nye, og 4 Ribbemanæter (Ctenoplioræ, id.), hvoraf 2 nye, foruden et Dyr, om hvilket

det er tvivlsomt, om det horer til Acalepherne. Der er vel ingen Tvivl om, at jo ved

noiere Undersogelser , især paa det aabne Hav, endnu flere ville opdages.

Sommeren, men fornemmelig Foraaret og Hosten ere de Aarstider, paa hvilke

man ved vor Kyst bemærker den storste Mængde af disse Dyr. Paa disse Tider vrimler

Siien af dem, naar det er stille Veir; naar Vinteren indtrædcr, forsvinde de alt mere og

n)ere, og ikkun nogle faa Arter sees undertiden enkelte blide Dage. En Tagttagelse, jeg

mangfoldige Gange har gjort, er, at de ved den ringeste Vind strax begive sig dybere ned

i Våndet. I saa utallig Mængde som. de hele Sommeren igjennem ved stille Veir pleie at

forefindes, saameget har det undret mig, stundom endog ved stille, speilglat Soe næsten ikke

at have seet en eneste nær Våndets Overnade, men alle ikkun i flere Alens Dybde. Dette

har jeg især bemærket efter stærk Regn; formodentlig taale de da ikke den nær ved Over-

fladen altformeget med Ferskvand blandede Soe. Steder, hvor der er Strom, dog iklce saa

stærk, at Soen deraf oprdres, ere de, man helst maa besoge, naar man vil fange Acale-

pher; man behover da ikkim at ligge stille med Baaden, ogTusinder drive da med Strom-

men langsomt forbi.

Man har, efter Kalms Beretning om, at man ved den Norske Kyst om Foraaret

ikkun skal see smaa, imod Hosten derimod Acalepher af stort Omfang, sluttet, at disse

Dyr ere eenaarige. Mine lagttagelsor stadfæste ikke denne Beretning. Jeg har nemlig

rio-tignok om Vaaren seet en stor Mængde mindre Acalepher (saaledes allerede i Slutningen

af April Unger af Medusa aurita af y Tommes Diameter) ; men deriblandt ogsaa nogle

fuldkommen udvoxne; om Hosten Sædvanlig voxne, men stundom ogsaa mange smaa, f. Ex.

af Medusa aurita, Mnemia norvegica (nov. spee.; o. fl. Saaledes har jeg blandt mine Op-

te»nelser anmærket, at jeg den 25 September 1829 i Bergens Fjord bemærkede en tallos

Mængde af Medusa aurita, af hvilke nogle neppe var I" i Diameter, andre 1"; de storste

1^—2", altsaa alle Unger; thi fuldvoxne ere sædvanlig 4—5" i Gjennemsnit. Den 14de

September og 3die October 1833 fandt jeg Unger af Mnemia norvegica af f—1"' i Diame-

ter, og den 18de October af Cydippe bicolor, spee. nov., af i—V". Heraf kan man uden-

tvivl slutte, at i det mindste nogle Individer leve længere end eet Aar, og at der til for-

skjellige Tider af Aaret fremkomme Unger.

Om Vinteren synes Acalepherne ved vor Kyst at begive sig dybere ned i Soen,

hvor Våndets Temperatur er jævnere. Paa denne Aarstid har jeg aldrig endog paa de bli-

deste Dage, hvoraf ved Kysten iklic saa faa indtræffe, seet en eneste Skivemanæte, men vel



stundom i nogle Alens Dybde mange Ribbemanæter , især Mnemia norvegica, og det fuld-

kommen udvoxne Exeinplarer. Mange Species synes ogsaa at have deres særegne Tider,

paa hvilke de vise sig og siden igjen forsvinde. Saaledes forekommer Oceania? ampnllacea

i Julii, O. octocostata i August og indtil langt hen i September; andre forekomme næsten

til alle Tider, som Cydippe bicolor, Mnemia norvegica.

Det mærkværdige Dyr, jeg allerede i Aaret 1829 beskrev under Navn af Strobila

octoradiata, der gji5r en saa besynderlig Overgang fra Polyperne til Acalepherne, findes

ikkun meget sjeldent, i dens polypagtige Tilstand paa Tarer, i fri derimod hist og her i

Bugterne. Medusa aurita er overalt den almindeligste ; tallose Skarer af denne Art opfylde

ofte Soen og hindre Fiskerne i at drage deres Nod (Garn) tillands. Den viser sig allerede

April og sees hele Sommeren igjennem indtil Slutningen af September. Ligesaa er Cya-

nea capillata meget almindelig, og det indtil mod Enden af October, dog ikke i den tallose

Mængde som den foregaaende ; dens lange Fangtraade brænde stærkt paa Huden. De af

Miiller som nordiske anforte Medusa (Phorcynia, Péron) cruciata og M. æqvorea ere hid-

til ikke foretomne mig. — Oceanidernes Familie synes rig paa Arter hos os. Saaledes

har jeg fundet 4 nye Arter Oceania, som nedenfor skal beskrives, hvilke forekomme enkelt-

viis mere eller mindre sjeldent; den almindeligste af dem er O. octocostata, som forekom-

mer fra Foraaret af indtil langt ud i September, paa hvilken sidste Tid jeg ofte har fundet

den i uhyre Mængde, baade voxne og Unger. Thaumantias hemisphærica, Esch. (Medusa

hemisphærica, Milll ) er temmelig almindelig og mere end dobbelt saa stor som Miillers

Afbildning *), hvorfra den afviger noget i Farven, da de 4 kolledannede Indlem og Rand-

traadenes kugleformige Kodder ere graa eller guulgraa, samt i Randtraadenes Antal, som

er 28—32. Foruden denne har jeg ogsaa fundet 2 nye Arter, som maaskee kunne henfores

til denne Slægt, hvoraf den ene, T. multicirrata , ikke er sjelden at træffe. Et lidet liee-

ledes nyt Species, som synes at hore til Cytæis, Esch., forekommer ogsaa undertiden i

Mængde.

Af Ribbemanæterne er den almindeligste en Art Cydippe (C. bicolor, vid. infr.)

som ligner C pileus, men adskiller sig ved Fangtraadenes Farve; sjeldnere en meget liden

Art, C. qvadricostata. Almindelig er ogsaa Mnemia norvegica, en ny Art af en hidtil for

alene tropisk anseet Slægt. Imellem disse forekommer enkeltviis ikke sjeldent en stor Art

Beroe, som mest ligner B. cucumis, O. Fabr. Endelig det hoist besynderlige nye Dyr

1) ZooL dan. tab. 7.
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som nedenfor skal beskrives, Bipinnaria asterigera, findes yderst sjeldent, STommende mel-

lem undre Acalepher. Det er uvist, om det virkelig horer til denne Classe.

Gen. S, tv 1} il U, Sårs.

Animal prima ætate polypiforme, cylindricum inferne attennatum,

basi affixiim, ore prominente tiibnloso tentaculis filiformibus uniserialibus

rircumdato; deinde rugis transversalibus sese dividens in multas partes

aeqvales, qvæ tandem animalia evadunt (e classe Acalepharum). Hæc ani-

itialia, qvoritm alterum sua superficic superiore in alterius inferiore est

superpositum, ita vit seriem forment perpendiciilarem, sensim se diripiunt

(primum superiora, deinde gradatim inferiora) a trunco communi. Animal

liberum disci formam refert, margine radiata; ore tubuloso tetragono *).

Spee. Stfofitla octocaOiata.

Margine disci in radios 8 dichotomos divisa.

I mit i Aaret 1829 udkomne Skrift "Bidrag til Soedyrcnes Naturhistorie" «) op-

stillede ng beskrev jeg en besynderlig sammensat Acaleph under Navn af Strobila. Senere

har jeg i August 1830 atter havt Leilighed til at observere dette mærkelige og sjeldne Dyr,

samt berigtige nogle væsentlige Feil i de foregaaende Observationer. Jeg vil derfor her

gjenlage den hele Beskrivelse med de Forandringer, som ville være nodvendige deri at gjo-

re. Forst vil jeg imidlertid bemærke, at den Polyp, jeg i det ovenciterede Skrift 3) be-

skrev og benævnede Scyphistoma, efter disse mine senere lagttagelser ilcke er nogen sær-

egen Polyp, men horer til Strobila i dens tidligere Udviklingsperioder.

a.) Strobila er nemlig i dens forste Tilstand en virkelig Polyp. Den sidder fast

til Undersiden af Tarer uden at kunne forandre Sted, er af gclatinos Substants, cylindrisk,

dog oventil tykkere end nedentil, hvor den er mere tilspidset, altsaa af en næsten bæger-

dannet Form, og aldeles glat. Dens Hoide er omtrent f—i", Tyklielsen tV". Den over-

ste Ende er besat med en enkelt Rad af 20—30 Tentakler (hos forskjellige Individer har

jeg talt 21—24—27), hvilke ere omtrent af Kroppens Længde, og af Form traaddannede,

>) Navnet Strobila troer jeg fremdeles at burde bibeholde , siden det eengang er indfort,

uagtet det kun passer paa den mere udviklede Tilstand af disse Dyr.

«) Pag. 17—26.

«) Pag. 7.



17

tykkere \ed Roden og tyndere mod Enden. Disse Tentakler boies og bevæges i alle Ret-

ninger. Rorer man ved een af dem, boier den sig alene noget til Siden, ofte endog slet

ikke; ved stærkere Irritation trækker den sig i een eller flere KroUer ind mod Munden,

idet den tillige stærkt forkortes uden at kunne inddrages i Kroppen, eller alle Tentaklerne

slaae sig tilsammen i et Knippe. De forkortes i saa Fald indtil henved Sjettedelen af deres

almindelige Længde. — Munden sidder paa Kroppens overste Ende indenfor Tentaklerne,

Jivilke i en Kreds onigive den. Naar Dyret er roligt, udstrækkes Munden hoit over Krop-

pens overste Flade; den er da rorformig eller lidt fiirkantet, heelrandet, oventil lidt videre

end nedentil. Man seer dens Rand i idelig Bevægelse, idet den foldes paa forskjellige

Maader, og trækkes snart nærmere, snart længere fra Mundhulen, snart igjen boies til

Siderne. Rorer man derimod ved Dyret, trækker Munden sig strax tilbage, idet den læg-

ger sig sammen i 4 Folder eller bliver fiirkantet. Den kan ogsaa udvides meget betyde-

ligt, nemlig til en Vidde næsten lig selve Kroppens Tykkelse. Ogsaa Kroppen er meget

contractil, da den, naar Dyret stærkt irriteres , kan trække sig sammen indtil over Halvde-

len af dens Længde, hvor\ed den bliver saameget tykkere og kortere. Igjennem den i dette

Tilfælde stærkt udvidede Miind bemærker man, at Kroppen er ganske huul ligesom en

Armpolyp , uden nogensomhelst Indvolde. Saaledes er den forste Udviklingstilstand af

Strobila, jeg har bemærket. En Mæugde af saadanne Individer sådde paa Taren iblandt

de fuldkomnerc.

ff*) Som den anden Periode regner jeg den, naar der fremkommer blivende

Tværrynker paa Kroppen af denne Polyp. Man bemærker forst paa den overste Deel af

Kroppen een saadan Tværrynke; siden, eftersom Dyret voxer, tiltager deres Antal alt mere

og mere ovenfra og nedad, idet Kroppen i det Hele bliver længere (omtr. 4") og mere

cylinderdannet. Disse Rynker ere constante, regelmæssige, i lige Afstand fra hverandre

staaende, og see ud som Ringe omkring Kroppen; de ere endnu aldeles glatte.

t.) Men efterhaanden begynde disse Ringe eller Tværrynker at voxe ud i korte

Lappe, hvis Antal rundtom er 8, og hvoraf enhver i Enden er todeelt — de ere de senere

frie Dyrs Straaler, Disse Lappe ere frie, opadrettede, den ene Rings Lappe sidde noiagtig

lige under den andens, saa at Kroppen er regelmæssig mærket med 8 Striber efter Læng-

den. Jeg har saaledes bemærket 10—12 saadanne med Straaler forsynede Ringe foruden

endeel glatte Rjnge paa den nederste Deel af Kroppen , hvilke endnu ikke vare udvoxne i

Straaler.

3J.) Den 4de Periode er endelig, naar denne Polyp virkelig deler sig, og alle disse

Ringe lidt efter lidt lose sig af og blive frie selvstændige Dyr. Dette besynderlige Fhæno-

3
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men foregaaer stedse ovenfra og nedad. Hvorledes den overste Ring, som ikke er forsynet

med Straaler, men endnu bærer de ovenfor beskrevne Tentakler, skiller sig los, har jeg

ikke havt Leilighed at iagttage. Det forekommer mig sandsynligt, at den som en virkelig

Polyp faMer af, sætter sig fast paa Taren, for maaskee atter at begynde et nyt Liv og en-

delig som Moderdyret igjen dele sig. De ovriges Losriven har jeg derimod ofte iagttaget.

Enhver af dem, den nederste undtagen, som forbliver fastsiddende, er en fxildkommen Aca-

leph: den ene sidder ovenpaa den anden, dannende en lodret Linie, saaledes nemlig, at det

ene Dyr med dets convexe Side sidder i det andet nedenfor værende Dyrs concave eller

Mundside; Straalerne vende da, som ovenfor sagt, opad, ere frie og kmme bevæge sig til

alle Sider. Jeg har saaledes seet indtil 14 saadanne fuldkommen udviklede Dyr paa denne

Maade sammenhængende. Alle disse ere hverandre fuldkommen lige, undtagen det neder-

ste hvis convexe Side er forlænget i en liden Stilk, hvorved hele Dyresamlingen er hæftet

til Taren, hvorpaa den pleier at sidde. Hos nogle Exemplarer iagttog jeg endog paa deu

ommeldtc lille Stilk Spor til nye af den sig udviklende Dyr. Storrelsen af en saadau

Stamme, der bestod af 12 Dyr, var: Hoiden 3", Tykkelsen i*^". Ved at bringe en heel

saadan Stamme eller Dyresamling under Mikroskopet, bemærkede jeg strax en særdeles

Bevægelse hos de enkelte Dyr, en stærk Udvidning og Sammenlrækning, hvorved de stræbte

at rive sig los. De hænge nemlig temmelig fast tilsammen, dog findes der nu ikke længere

nogen organisk Forbindelse Sted imellem dem (hvilket jeg noie h.ir overbeviist mig om,

imcd min tidligere Formodning i "Bidragene" p. 21.), og da jeg vilde skille nogle af dem

fra de andre, maatte jeg anvende en for saadanne geleeagtige Væsenér usædvanlig stærk

Kraft forend det vilde lykkes. Overlader man dem til sig selv, saa river det overste Dyr

sig los efter 5—15 Minuters Forlob, og nu gaaer det videre nedad; undertiden skille de sig

to ad Gangen', og efter f— 1 Times Forlob ere de alle frie. I hele denne Tid sammen*

trække og udvide de sig med Heftighed for at komme los. Lod jeg mange saadanne Stam-

mer staae længe i det samme Vand, bleve de tilsidst uroelige og skilte sig ad af sig selv.

Saasnart de vare frie, svonrmede de hver for sig meget levende omkring i Våndet. I

Henseende til hele Stammens Bevægelse, da bestaaer denne alene i Systole og Diastole af

de enkelte Dyr. Ethvert af disse bevæger imidlertid sine Straaler uafhængig af de andre,

saa at, naar man rorer ved eet, slaaer alene dette sine Straaler sammen, medens de ovrige

forblive udspredte. Ved meget stærke Irritationer trækker alligevel hele Stammen sig sam-

men og bliver kortere. Naar man river en Stamme fra dens Plads , kan den ilvke hæfte

sig fast igjen; de, hvorrasd jeg oftere gjorde Forsog, forbleve altid liggende paa Siden paa

Bunden af Karret, og det ene Dyr rev sig da los efter det andet, indtil de alle vare frie.

Heller ikke forene de enkelte frie Dyr sig igjen til nogen ny Stamme.



Hvad nu det enkelte frie Dyr angaaer^ da er det af en b'od geleeagtig, dog" ikke

jaa let forgjængelig Natur. Sammentrukket har det en hemisphærisk Form, udstrakt der-

iraod er det fladt skiveformigt , dog altid noget convext paa den overste og concavt paa

den underste Side. Ellers ere begge Sider overalt glatte uden Forhoininger. Randen er

rundtom deelt i 8 flade Straaler, imellem hvilke der er temmelig dybe Indsnit. Omtrent

midt paa er enhver af disse Straaler igjen deelt i to langagtige i Enden spids tillobende

Lappe. Randtraade findes ikke, ei heller Arme. Paa Midten af Underfladen sidder Mun-

den, der er fiirkaiitet og meget langt rorformig fremstaaende (den er af Længde omtrent

c-n Fjerdedeel af Dyrets Diameter) ; den ligner aldeles det samme Organ i Strobila's tidligere

Udviklingsperioder. Selve Mundaabningeu er simpel og ligeledes fiirkantet. Dyret kan

boie Munden til alle Sider, ogsaa traekke den ganske ind, eller lægge den tilsammen, saa

at alene en korsformig Fordybning sees.

Paa Undersiden af enhver Straale, just der hvor denne deler sig i to, sidder et

aflangt eller pæreformigt gjennemsigtigt lidet Legeme, hvis bredeste Deel vender indad, og

hvis smale Deel, der endes i en mork Knop, rager et Stykke frein imellem Straalens 2de

Dele. Ellers ere disse Legemer alene med den bredeste Ende fasthæftede til Straalen, og

hænge forovrigt ganske frit ned. Det er samme Slags Randlegemer, som man træffer hos

alle Acalepher af Ordenen Discophoræ phanerocarpeæ , Esch., og hvis Betydning endnu

er uvis.

Omkring den temmelig vide Mave sees i Form af smale, morke Striber 16 Cana-

ler, der udentvivl fore Næringssaften fra Maven til de ovrige Dele af Legemet. De storste

af dem lobe til de pæreformige Legemer; de ere noget bugtede og udsende til hver Side

3—4 Grene. De mindre, paa hvilke jeg ikke kunde see nogen Forgrening, gaae fra Maven

og til det Sted, hvor to Straaler stode sammen. Noget indenfor Munden bemærker man

nogle besynderlige tykke Traade hænge frit inde i Maverummet; de ere tykkest ved Basis,

hvor de sidde fast, og blive tyndere i Enden. De ere i Antal undertiden 4, siddende i lige

Afstand fra hverandre; undertiden 8, idet 2 og 2 Traade gaae ud fra samme Sted. De
sees iovrigt at bbie og vræjige sig langsomt til alle Sider. De ere efter Eschscholtz Ægge-

stokkenes Sueror. De ere her af forholdsviis betydeligere Storrelse end hos andre Acalepher,

og formere sig med Alderen, hvilket deres forskjellige Antal synes at vise. Dyrets Farve

er overalt blegrod, eller egentlig gjennemsigtig med mange tætsiddende smaae rode Prik-

ker; de 16 Canaler, som lobe ud fra Mavens Omfang, ere morkerode. Iovrigt er Dyret

stærkt gjennemsigtigt. Bevægelsen angaaende, da svomme disse Smaadyr temmelig hurtigt

omkring i Våndet paa Acalephernes almindehge Maade ved Systole ogDiastole, nemlig ved

3*
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afvexlende hurtigt at boie Straalerne indad mod Muiiden og atter igjen udstrække dem.

De avancore saaledes fremad, med den convexe Side altid fertil vendt, saavel i horizontal

Retning som nedenfra opad og omvendt. Undertiden stode de ganske stille i Våndet og

lode sig udstrakte ligesom svævende langsomt synke tilbunds. De kunne ikke hæfte sig fast;

men naar de havde svommet en Stund omkring, lode de sig synke tilbunds og forbleve lig-

gende, indtil de enten af sig selv eller ved Irritation dreves til at $vomme.

Naar man rorte ved et saadant svommende Dyr , tråk det strax Straalerne spiral-

formig ind mod Munden, saa at det saae ud som en halvkugleformig Klump, og lod sig

synke tilbunds, samt udstrakte ikke sine Straaler igjen for efter en kort Tids Forlob. I

rolig Tilstand, naar de laae paa Bunden eller sank tilbunds, holdt de Straalerne udstrakte

og saae da temmelig flade ud.

Straalernes Antal var vel hos de fleste 8; dog bemærkede jeg flere med 4, 6, 7,

9, 10 og 12 Straaler, en Ubestemthed i Delene, som saa hyppig træffes i de laveste Dyre-

classer saavelsom hos Planterne. Uagtet det forskjellige Straaletal viste dog disse Afændrin-

ger altid de todeelte Straaler, de pæreformige Randlegemer, den rorformig fremstaaende

Mimd og ovrige Karakterer. Hos enkelte Exemplarer vare ogsaa nogle Straaler kortere end

de andre.

Disse Dyr ere mere seiglivede end Acalepher i Almindelighed. Jeg havde henved

100 af dem i et lidet Kar med Soevand, og lod dem staae hen i det samme Vand i 8 Dage,

i hvilken Tid de levede og bevægede sig ret muntert; men siden sagtnedes Bevægelserne,

de formaaede ikke mere at lofte sig op i Våndet og svomme, og de fleste dode endelig den

12te eller 13de Dag, oplosende sig i en tynd Sliim. Dog fandtes endnu nogle faa den l4de

Dag levende, men med en yderst svag Bevægelse. Disse Acalephers Storrelse fra Yderspid-

se 1 af en Straale til Enden af den ligeoverfor staaende er omtrent f", en Straale aV" l«ng»

Munden -s^"- De forekomme i Bergens Fjord, Stammerne paa Tarer, paa hvis Underfla-

de de sidde fast, og de frie svommende mellem andre Acalepher. De ere i det Hele meget

sjeldne, uagtet de, naar de antræffes, gjerne forefindes i Mængde. Jeg har ikkun tvende

Gange observeret dem, nemlig om Sommeren 1829 og 1830. Siden har jeg ikke havt Lei*

lighed at besoge det Sted, hvor de findes, ei heller har jeg andensteds truffet dem. I det

Hele har den frie Acaleph stor Lighed med Eschscholtz's Ephyra octolobata *), men ad-

skiller sig dog fra denne Art ved Munden, Canalernes Lob og Randlegemernes Stilling.

Kaste vi nu et Blik tilbage paa foranstaaende Bemærkninger over Strobila, saa

see vi et fuldkommen polypagtigt Dyr, som senere deler sig i mange Tværstykker, hvilke

>) System der Acalephen, Pag. 84. Tab. 8. Fig. 1.
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ere Hgesaa mange Aca!epher, der, begavede med individuelt Liv, endelig rive sig loa og

blive frie — et i hoi Grad jnærkværdigt Phænomen, en besynderlig haandgribelig Forbin-

delse mellem Polyper og Acalepher. Her er ogsaa ved umiddelbar lagttagelse godtgjort,

at Aggregationen eller den bestemt ordnede Forbindelse af flere Individer blot er en tidli-

gere Udviklingstilstand, og at den individuelle frie Tilstand er den senere og fuldkomnere.

Dette kunne vi analogice udentvivl overfore paa Biphorerne eller Salperne, hvor dette ved

lagttagelse endnu ikke tilfiilde er beviist. Lesson's Mening *), at Aggregationen hos disse

Mollusker skulde være en virkelig Parring, synes neppe trolig. Forovrigt vil Enhver let

*ee, at der endnu er adskillige Knuder at lose, forend Strobilernes Naturhistorie kan an-

sees for fuldkommen opklaret. Saaledes f. Ex. hvorledes det overste Dyr af Stammen ud-

\'ilvler sig, hvad der bliver af det nederste, det frie Dyrs Forplantning o. s. v. lagttagel-

sen heraf, hvortil vistnok horer særdeles gimstige Omstændigheder, vil udbrede mere Lys

over disse og andre sammensatte Dyr.

Til Slutning kan jeg ikke forbigaae at omtale en Acaleph, som jeg i September

1830 bemærkede tildeels i Mængde svommende mellem Medusa aurita o. a. i Bergens Fjord,

fordi jeg antager den for et mere udvoxet Strobiladyr. Den var f" i Diameter, gjennem-

sigtig, blegrod, og af Skikkelse aldeles som den ovenfor beskrevne, undtagen at Straalerne

vare kortere, og at der ved Randen imellem dem sidde 6—7 meget smaa blæreformige frem-

staaende Legemer af ulige Storrelse, hvoraf det midterste er storst og mere aflangt, og

hvilke indentil alle have en morkere Kjerne. Formodentlig have vel disse Legemer samme

Betydning som de 8 Randlegemer paa Straalerne.

De fra Maven udlobende Canaler havde her ogsaa et noget forskjelligt Lob. De

Canaler, som lobe fra Maven og til de pæreformige Randlegemer, afgive til hver Side en

krum Green, som gaaer hen til de nys ommeldte smaa blæreformige Legemer imellem

Straalerne, langs ved hvis Basis den lober, udvidende sig betydeligt og optagende den lige

derhen fra Maven kommende Cnnal, og endelig gaaer over i den anden tilsvarende Green

af den nærmeste til Randlegemet lobende Canal. Der dannes saaledes rixndt om Skivens

Rand en bugtet eller slangeformigRingcanal. Æggestokkenes Sueror, som hos vore forhen

beskrevne Dyr vare i Antal ikkim 4 eller 8 fordeelte i 4 Partier, vare her tilstede i langt

Etorre Mængde, nemlig omtrert 12—16 i ethvert af de 4 Partier, samt bevægedes og boie-

des langsomt; til selve Æggestokkene eller Spirevulsterne saaesderimod intet tydeligt. Mun-

den var som hos de forrige rorformig og fiirkantet.

I) Okens Isis 1833. Heft. 1. Pag. 120.
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Tab. 3. Fig. 7. a—e forestiller Strobila octoradiata i dens polypagtjge Tilstand.

De naturlige Storrelser tilkjendegives ved de hosstaaende Streger. 7. a. Polypen . aldeles

glat. 7. b. samme med en Tværrynke. 7. c. Munden af en af disse, contraheret. 7. d. et

Individ med 6—7 tydelige Rynker. 7. e. et Do. med 12 tydelig udviklede Acalepher med

frie OcTaaler, og paa Stammens nederste Deel desuden flere endnu glatte Rynker. 7. f. 6fg.

fVn fSrste i naturlig Stdrrelse, den anden stærkt forstorret, er en Stamme af 9 Dyr; oven-

til liar der udentvivl været mange flere, men som allerede ere losrevne. 7. h, en Do. af 4

Dyr, hvoraf de 3 overste ere i Begreb med at rive sig los. Fig. 7. i—u. de losrevne Dyr.

7. i. eet saadant seet fra Siden noget sammentrukket eller just som det er bleven frit, endnu

mere forstorret. 7. k. samme udstrakt, fra Siden eller Randen. 7. 1. samme nedenfra.

7. m. samme stærkt contraheret. 7. r. Dyret i naturlig Størrelse. 7. n. Munden fra Siden

stærkt forstorret. 7. p. 5f q. samme seet fra Enden tilligcmed Æggcstokkenes Sueror, som i

den forste Figur ere 4, i sidste dobbelte eller 8 i Antal, endnu mere forstorret. 7. o. et

Randlegeme, ligesaa. 7. s. et Exemplar af de udvoxne fritsvommende Acalepher, som for-

modes at hore til vor Strobila, i nat. Storrelse. 7. t. en Deel af den, forstorret. 7. u. Mun-

den tiUigemed de 4 Partier af Æggestokkenes Sueror, ligesaa.

Gen. a^ t t a n i Kt P é r o n.

1. Spee. ©cean ia? ampullacca, noT.

Ovato-campanulata, superne appendiculo oblongo conico; ore fim-

briis brevissimis; cirris marginalibus usqve 24 tenuissimis corpore sextu-

plo longioribus.

Skivens Form er flaskedanneL Den overste Deel, som sammenlignes med Hal-

sen af en Flaske, er i dens Skikkelse noget foranderlig, da den snart er aflang-rund, snart

conisk tilspidset, og Endespid^en mere eller mindre stump. Den ovrige Skive er oval-

klokkeformig, buget og temmelig tyk. Dens Rand er heel og besat med 20—24 Randtraa-

de, som udstrakte ere omtrent 6 Gange saa lange som Kroppen. Ved Roden, som er tve-

grenet og omfatter den temmelig tykke Skiverand, ere disse Traade tykkest, men "blive

siden tyndere end det fineste Haar. De variere meget i Antal: hos unge Individer fandtes

12, hos andre 15—16—18—22. Fremdeles har Randen indvendig rundtom en overmaade

tynd bævrende Hud eller Hinde, som ogsaa sees hos adskillige andre Acalepher. Indeni

Skivens temmelig betydelige . Huling sees i dennes Bund den fremragende frit nedhængende



fiirkantede Mave, hvis Aabning, Mnnden, er besat med mangfoldige meget smaa Fryndser.

Oveutil om Maven sidde 4 Foldekrandse, lignende dem, man finder hos alle Discophoræ

phanerocarpæ , Esch., men med den Forskjel, at de her ikke ere stillede horizontale, meia

venticale og i Form af et Kors. Hver enkelt af dem har Skikkelse af en Halvmaane

og Udseende af en i sig slynget slangebngtet Tarm. Hos fuldvoxne Individer bemærker

man ved Mikro_skopets Hjælp disse Foldekrandse at være opfyldte med en stor Msengde

meget smaa rundagtige og gjennemsigtige Korn, hvilke udentvivl ere Æg eller unge Aca-

lepher", hos yngre Exemplarer ere de derimod altid tomme. Der kan vel derfor neppe være

nogen Tvivl om, at de jo ere virkelige Æggestokke. Fra Maven af og langs den «dvendi-

ge Flade af enhver af de 4 Foldekrandse lober en smal gjennemsigtig Canal nedad til Ski-

vens Kant, hvor den gaaer over i Randcanalen. Skivens Hoide er |—§", Breden |—-j".

Dyret er i det Hele ufarvet og gjenuemsigtigt. Mundens Fryndser ere gule, ligesaa Folde-

krandsene hos yngre Individer, hos ældre brune eller brunrode, undertiden ogsaa brim-

«rraa. Randtraadene ere ved Roden gule. Imellem hvert Par af disse Randtraade sidde

1—2—3 meget smaa Korn med en indvendig mork Kjerne ; maaskee ere disse blot Begyn-

delsen til nye fremvoxende Randtraade.

Denne Acaleph svommer meget raskt og levendq som andre Skivemanæter med

den convexe Side fortil og Munden bagtil vendt. Den er temmelig sensibel ; Randtraadene

trækkes tilbage idet de oprulles i mangfoldige smaa Spiraler, og ved stærk Irritation gjem-

mer Dyret dem næsten alle indenfor i Skivens Huling.

Den forekommer i Juli naar Soen er stille, enkeltviis, aldrig i nogen Mængde.

Af de bekjendte Arter ligner den mest Medusa (Oceania) pileata. Forskal ij, skjondt denne

meget kjendelig adskiller sig ved dens storre af Forskal saakaldte Nucleus, ved de 4 lange

Arme o. s, v. Den synes ogsaa at ligne den af Faber *) benævnte Medusa (Beroé) fragum

:

men vort Dyr adskiller sig fra den ved meget længere Randtraade og ved Mangelen af de

8 hvide Ribber. lovrigt er hans Beskrivelse for ufuld.tændig, "særdeles da ingen Tegning

ledsager Beskrivelsen, til at kunne afgjore noget med Vished om begge Dyrs Indentitet.

De besynderlige Foldekrandse synes vel at fjerne vor Acaleph fra Oceania, og heller at

nærme den til Phanerocarpæ; imidlertid ligner den mest denne Slægt og faaer provisorisk

staae derunder.

Tab. 4. Fig. 8. a. forestiller Oceania? ampullacea lidt forstørret. Kroppens na-

turlige Stbrrelse betegnes ved den hosstaaende Streg. 8. b. samme ovenfra. 8> e ^" f. for-

') Descript. anim. Pag. 110. Icon. Tab. SX Fig. D.

2) Naturgesch. d. Fi^che Islands, Anhang von den/Medusen, P. 202-
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skjellige Former af Kroppen. 8. c. nogle af de i Foldekrandsene indsluttede Korn (Æg).

8. d. et Stykke af Skiveranden, hvor Redderne af Randtraadene sees, tilligemed de imellem

disse siddende Korn.

2. Spee. Oceania octocoøtatat nov.

Disco campanulato, ore plicato brachii s nullis; intus canalibus

8 clavatis; cirris marginalibus 40—60 longissi mis.

Skiven er klokkeformig, oventil meget tyk, sa a at dens Huling kun indtager om-

trent Halvdelen af dens Storrelse; Randen er heel og Iiar indentil en llgesaadan frie Mem-

bran, som hos den forrige Art. I Bunden af Hulingen hænger den lille cylindriske , sæd-

vanlig ottefoldede Mave frit ned. Naar disse 8 Folder iidbredes, som undertiden skeer,

bliver Mavens Aabning eller Munden temmelig stor og cirkelrund. lovrigt er denne heel-

randet og har aldeles ingen saadunne Fryndser, som i saa stor Mængde omgive delte Or-

gan hos Oe. ampuUacea.

Fra Maven af jlobe indvendig 8 tarmrormige slangebugtede Organer hen til

Skiveranden; ved deres Udspring ere de meget tynde, men imod Randen blive de mere og

mere tykke og ende som en Kolle. Jeg tager ikke i Betænkning at ansee disse Organer

for Æggestokke, saasom de for det meste vare opfyldte af en stor Mængde rmide Korn.

Hos nogle vare disse Korn af ringere Storrelse end hos andre, og hos atter andre fandtes

slet ingen — hvilket Alt bestyrker den j^ttrede Mening om disse Organers Betydning.

Skivens Rand er besat med 40—60 Randtraade, som ere 2—3 Gange saa lange

som Kroppen, og af Tykkelse som det fineste Haar; de ere lidt tykkere ved Roden, livilken

er ganske simpel, ikke tvegrenet som hos forrige Art. Skivens Hoide er I—i" og Breden

j". 'Den er overalt ufarvet og gjennemsigtig; kun Æggestokkene , Maven og Roden af

Randtraadene ere gule. En Varietet havde ikkuns 7 Æggestokke. Denne Acaleph svom-

mer lano-sommere end den forrige Art; den kan forkorte sig stærkt, saa at den bliver

næsten ganske flad. Den forekommer fra Foraaret og indtil langt ud i September ved

Floroen, ofte i tallos Mængde. Til ingen af de Iios Esclischoltz anforte Arter kan den

henfores. Mueligen kan Fabers Medusa (Beroe) bulla »), efter hans korte Beskrivelse at

dSmme, regnes til vor Art, kun stemmer det ikke overecns, at han beskriver den med

meget korte Randtraade.

Tab. 4. Fig. 9. a. forestiller Oceania octocostata fra Siden i naturlig Storrelse.

9. b. samme ovenfra. 9. c. Mimden, forstorret. 9. d. nogle af de i Æggestokkene indslut-

tede Korn eller Æg, forstorrede.

«) Fische Islands, Anhang, p. 203.
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3. Spee. <©ceanfa øaltatotia, nov.

Disco conico-campanulato (superne paiilulum acuminftto), hya-

lino, cirris marginalibus longis pallide rubr is; ventriculo cjlindrico li-

bero longitudinaliter striato; ore tixbuloso longo extremitate qvadrilobata.

Skiven er hoi - klokkeformig, temmelig tynd, oventil lobende ud i en liden conisk

tilspidset Yderer.de, efter Længden nogle yderst fine Striber (der syntes at være 8— 12).

Randen er heel (indentil er som hos andre Oceanider rundtom en fri Membran) og besat

med henved 30 meget fine Randtraade, som ere 2—3 Gange saa lange som Kroppen.

Maven er hos denne Art, skjondt indskrænket til et lidet Rum, af en usædvan-

lig Længde. Den tager formedelst Skivens Tyndhed sin Begyndelse næsten heelt oppe ved

Skivens overste Spidse, og er frit nedhængende i dennes Huling; afForm er den i det Hele

cylindrisk, dog nedentil imod Enden smalere eller indkneben, samt stribet efter Længden.

Fra denne Indsnoring, hvor Maven maa antages at ophore, gaaer en næsten ligesaa lang,

men neppe en Trediedeel saa tyk rorformig Mund, der ender sig i 4 meget smaa rund-

agtige Lappe. Saaledes rækker Maven med dens forlængede Mimd næsten lige ned til

Skivens Rand. Den nysnævnte rorformige Mund kan næsten fuldkommen trækkes ind, saa

at man i dens Sted ikkun seer en liden Knude ved Enden af Maven. — Denne Acaleph er

aldeles ufarvet og gjennemsigtig, undtagen at Randtraadene ere lys minierode. Skivens

Hoide er I", Breden f'', Randtraadenes Længde I—f''. Jeg har fmidet den ved Flor-

oen inde i Bugterne sidst i April, meget sjelden. Dens Bevægelser ere usædvanlig hastige

og ligesom Spring, da den ved hver Contraction formaaer at skyde sig forholdsviis længere

afsted end de fleste andre Skivemanæter, nemlig hver Gang 2—3".

Tab. 4. Fig. 10. a. forestiller Oceania saltatoria i naturlig Storrelse. 10. b. sam-

me forstorret. 10. c. Munden fra Siden og Enden, stærkt forstorret.

4. Spee. ©ccania? tttfittloøa, nov.

Disco campanulato, ventriculo seu ore libero longissimo (corpore

duplo longiore) tubuloso apice clavato; cirris marginalibus 4 corpore

triplo longioribus, cotyledonibus instructis.

Skiven er hoi-klokkeformig, maadelig tyk, glat med 4 temmelig dybe Lidsnit efter

Længden, saa at den betragtet ovenfra seer næsten firelappet ud. Randen er heel og Jiir-

kantet, samt besat med 4 temmelig stærke Randtraade, hvilke ved Roden ere tykkere og i

Enden tyndere (ved Contraction blive de temmelig tykke), og som udspringe hver af en

aflang Kugle med en mork Kjerne. Disse Randtraade, der ere omtrent 3 Gange saa lange

4
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som Skiven, ere overalt besatte med mangfoldige smaa runde fremstaaende Knuder med

en mork Punkt i Midten, hvilke jeg holder for Suevorter.

Maven er indskrænket til et yderst lidet Rum; den er egentlig ovalrund, men

forlænger sig paa en mærkelig Maade ganske overordentlig, nemlig omtrent dobbelt saa

langt som Skiven. Denne Forlængelse er rorfonnig og cylindrisk, samt frit nedhængende

i Skivens Huling; den overste Deel er meget tynd, som en fiin Traad, længere nede bliver

den noget tykkere (demie sidste Deel er 5—6 Gange længere end den overste) og ender sig

tilsidst med en tykkere flaskeformig Mund. Forovrigt kan denne forlængede Mave eller

Mund contraheres meget betydeligt, saa at den i saadan Tilstand neppe er Sjettedelen uf

dens sædvanlige Længde. Man seer ogsaa ofte ved Contractioner denne Mave at drages ind

i Skivens Cavitet, idet den boier sig slangeformig i een eller to Bugter. Munden er, som

allerede bemærket, lidt tykkere, buget, og iYderenden sammenkneben ligesom i en Flaske-

hals med en cirkelrund liden Aabning, der er aldeles simpel nden Lappe eller Tilhæng.

Fra Maven og til enhver af de 4 Randtraade lober en meget smal ufarvet Canal.

Dyret er ufarvet og gjennemsigtigt overalt, undtagen Maven og Randtraadene,

som ere bleg brungraae eller undertiden rodgule og miiidre gjenuemsigtige; man mærker

Dyret i Soen alene af disse farvede Dele, da de ovrige ere som det klareste Vand. Ski-

vens Hoide er J", Breden f". Denne Acaleph forekommer temmelig sjeldent ved Flor-

cien om Sommeren og Hosten. Den kunde vel maaskee med Rette udgjore en ny Slægt

iblandt Oceaniderne, kjendelig udmærket ved dens lange rorformige Mave og de med Sue-

vorter besatte Randtraade.

Tab, 5- Fig. 11. a. forestiller Oceania? tubulosa i naturlig Storrelse fra Siden.

11. b. samme for&torret. 11. c. samme seet ovenfra. 11. d, eS;L Maven og Munden stærkt

forstorret i mere eller xniiidre udstrakt Tilstand. 11. g. et Stykke af en Raudtraad stærkt

forstdrret.

Gen. ^^aumantiaø, Esch.

1. Sp ec St attrø antiaø multicitvata, nov.

Disco hemisphærico, canalibus in clavam elongatam dilatatis; cir-

ris marginalibus ultra 200; ore fimbriato-laciniato.

Iblandt dcM «hyre Mængde af Medusa aurita o. fl., som hele Sommeren igjeu-

nem opfylder Soen vad vor Kyst, træffer man ofte denne lille Acaleph. Den ligner mest
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Miillers Medusa hemisphærica »), og bor udentvivl ligesom denne henfores til den afEsch-

scholtz opstillede Slægt Thaumantias , hvorunder den maa udgjore en ny Art. Skiven er

dannet som en huul Halvkugle; i Bunden af Hulingen hænger den fiirkantede Mave frit

ned, hvilken er meget smal, og hvis Aahning, Munden, er forsynet med, som det synes,

4 korte, foldede og fryndsede Lappe. Fra Maven udspringe 4 fine Canaler, der lobe hen

imod Skivens Rand; dog snart udvide de sig til en aflang Kolle, hvillcen imidlertid dog ikke

naaer til Randen. Fra denne Kolle lober en fiin Canal og gaaer over i den ved Skivens

Rand værende Ringcanal. Disse 4 Indlem ereuigjennemsigtige, graae eller guulhvide, uden-

paa grynede; den ovennævnte Canal, som kommer fra Maven, fortsætter sit Lob langs ad

deres udvendige Flade. Udentvivl ere de at betragte som Æggestokke.

Skivens Rand er heel og besat med en stor Mængde tæt sammen siddende fine

Randtraade (jeg har talt omtrent 250 indtil henved 300), hvilke ere af maadelig Længde

samt ved Roden opblæste. Dyret er aldeles ufarvet og saa gjennemsigtigt som Glas, kun

de 4 kolleformige Indlem ere af Farve som oven ommeldt, og Randtraadene ere graahvide.

Skiven er §

—

1'^ i Diameter.

Eschscholtz har i hans tidt anforte Vmrk over Acalepherne sat Thaimiantias i

Oceanidernes Familie og Afdelingen Discophoræ cryptocarpæ, om hvilke sidste han *) si-

ger: "Samtidig med Mangelen af Foldekrandse paa Mavens underste Flade savnes ogsaa

de 8 smaa Korn ved Skivens Rand, hvorved Acalepherne af denne Afdeling vise sig meget

simplere hyggede." Jeg ventede saaledes ikke at træffe saadanne Randkorn hos nærværende

Dyr. Med blotte Oine kimde heller ingen sees; men ved at undersoge Skivens Rand mider

Mikroskopet, bemærkede jeg virkelig 8 meget smaa Korn noiagtig i lige Afstand fra hver-

andre siddende, nemlig imellem de 4 kolleformige Indlem, saaledes at der imellem hvert

Par af disse sad 2 Randkorn i en ringe Afstand fra dem.

Denne Acaleph svommer temmelig raskt. Fra begge de hos Eschscholtz anforte

Arter af nærværende Slægt adskiller den sig ved dens mange Randtraade.

Tab. 5. Fig. 12. a. forestiller Thaumantias multicirrata i nat. Storrelse ovenfra.

12. b. samme fra Siden. 12. c et Stykke af Randen, hvor et Randkorn sees, jned dens

Traade, forstorret.

*) Prodr. No. 2822. Zool. dan. Tab. 7.

8) Syst. d. Acaleph. p. 84.

4*
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2. Spee. ^Tj^suntanttaø? plsnst nov.

Disco orbiculari plana, subtus corporibus 4 ovato-rotundatis li-

bere dependentibus; ventriculo tubuloso ore qvadrilob ato; cirris margi-

nalibus numerosis.

Skiven cirkelrund, tynd og aldeles flad; Randen heel og besat med over 100 (jeg

har talt 110—114 S^c.) meget fine Randtraade, af hvillce enhver udspringer fra en kugle-

formig Knop i Randen. Nogle af disse Knopper ere storre end andre; imellem hvert Par

af de storre sidde 3—5 mindre.

Maven er smal, rorformig, frit nedhængende; Mundaabningen ender sig i 4 me-

get smaa Lappe. Fra den overste Ende af Maven lobe 4 overmaade fine gjennemsigtige

Canaler hen til de 4 ovalrunde i lige Afstand fra hverandre henimod Randen siddende Le-

gemer, og fortsætte deres Lob derfra og lige til Randen, hvor de gaae over i Ringcanalen,

som lober langs denne. Disse nysnævnte 4 Legemer have indentil en morkere Kjerne, og

ere frit nedhængende paa Skivens Underside; deres Betydning er vibekjendt, formodentlig

Æiggestokke. — Dyret er aldeles ufarvet og gjennemsigtigt ; ikkun Maven og de 4 ovalrunde

Legemer have et lyst bruungraat Anstrog. Skiven er i Diameter i", Tykkelsen -ja"»

Randtraadene |-—f" lange.

Denne Acaleph, som forekommer meget sjeldent ved Floroen om Foraaret, svom-

mer usædvanlig raskt og levende; dens Contractioner , naar den bevæger sig, skee langt

hurtigere og hyppigere end hos nogen anden mig bekjendt Acaleph, og næsten i eet væk.

Det er uvist, om den virkelig horer til Slægten Thaumantias.

Tab. 5. Fig. 13. a. forestiller Thaumantias ? plana nedenfra i naturlig Størrelse.

13. b. samme forstorret. 13. c. samme fra Siden. 13. d. et Stykke af Skiveranden, stærkt

forstorret, for at vise Raudtraadenes kugleformige Rodder. 13. e. Maven fra Siden og En-

den, forstorret. 13. f. et af de 4 ovalrunde Legemer, forstorret. 13. g. et Stykke af en

Randtraad, stærkt forstorret.

Gen. (ft Vi t ^ i Q , Esch.

Spee. (i>t!t«i«(? octopUttCtata, nov.

Disco conico-campanulato, margine punctis nigris 8, qvorum sin-

gulum cirros marginales 3 longissimos emittit.

Skiven hoi-klokkeformig , oventil noget conisk tillobende, hvor dens Masse ogsaa
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er temmelig tyk. Randen har indenlil en cirkelformig fri tynd Membran; den er fremde-

les heel og besat med 24 Randtraade, som altid sidde 3 tilsammen udspringende af samme

Rod, hvilken er et lidet morkesort rundagtigt Legeme, som syntes at indeholde et smaat-

kornet Væsen — altsaa er der rundt omkring 8 saadanne i lige Afstand fra hverandre

staaende sorte Randkorn. Selve Randtraadene ere tynde somHaar (ved Roden lidt tykkere

end i Enden) og udstrakte henved 3 Gange længere end Skiven.

Maven er frit nedhængeude i Skivens Huling, cylindrisk, dog oventil lidt tykkere

end i Enden, hvor Mmiden har 12—16 korte i Enden med en kugleformig Knop besatte

Tcaade, der synes at vaere fordeelte i 4 Partier om den noget fiirkantede Mund. Jeg har

ikke bemærket disse Traade at contraheres eller trækkes ind. Oventil har Maven nogle

besynderlige Tilhæng, nemlig 4 korte i Enden med sorte Punkter besatte Cylindere, hvoraf

de 2de ligeover for hverandre stuaende ere dobbelt saa store som de 2de andre, der lige-

ledes staae ligeoverfor hverandre. Alle 4 lobe horizontalt ud fra Maven, til hvilken de

hænge fast, og danne saaledes et horizontalt Kors. Deres Ender have, som sagt, endeel

sorte Punkter, som ere st.illede i en Kreds; paa et Exemplar bemærkede jeg en Kreds af

10—12 korte Traade. Dette bragte mig paa den Formodning, at de 4 Cylindere maaskee

ere Æggestokke og de sidstnævnte Traade deres Sueror. lovrigt sees endnn tæt under hver

af de 2de storste Cylindere en liden rund Knude paa Maveii. Fra den overste Ende af

denne sidste lobe 4 overmaade fine Canaler hen til ligesaa mange af de ovennævnte sorte

Randkorn; da disse 4 Canaler staae i iige Afstand fra hverandre, blive altsaa de ovrige 4

Randkorn vexelviis uden nogen tillobende Canal.

Skiven er |-" hoi og x'2" bred, Randtraadene f—|" lange. Den er ufarvet og

gjennemsigtig som Vand, undtagen de 8 Randkorn, som ved deres morkesorte Farve falde

i Oinene, og Maven samt dens Tilhæng, som ere brunhvide.

Denne meget lille Acaleph findes om Foraaret ved Floroen, ofte i stor Mængde,

Formedelst de i en Knop endende Traade ved Munden har jeg midlertidig regnet den til

Cytæis, Esch., uagtet den ved Mavetilhængene saavelsom de 4 Forbindelsescanaler mellem

Maven og Randen afviger fra denne Slægt.

Tab. 6. Fig. 14, a. forestiller Cytæis? octopunctata ovenfra i naturlig Storrelse.

14. b. samme forstorret. 14, c. samme fra Siden. 14. d. Maven stærkt forstorret. 14. e.

Enden af en af de 2de store Cylindertilhæng paa Maven. 14. f. samme paa en af de 2de

smaae. 14. g. Roden og det overste Stykke af de 3 fra samme Rod udspringende Rand-

traade, stærkt forstorret.
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Gen» ^ t V t f Ésch.

Spee. ISetoe cttctttniø? O. Fabr.

Ccrpore oblongo compresso, antice truncato, radiis omnibus aeqva-

libus postice concurrentibus, vasis purpureis.

I Havet ved de Norske Kyster er liidtil ikke bleven bemærket nogen Art af

Beroe, saaledes som denne Slægt er bleven begrændset og bestemt af Eschsboltz. Ved Flor-

oen forekommer ikke sjeldent om Sommeren og Hosten enkeltviis en didhen horende Art,

som meget synes at ligne Beroe cucumis, O. Fabr. '); men Beskrivelsen hos denne For-

fatter er for ufuldstændig , til deraf at kunne fælde en afgjorende Dom om begge Dyrs

Identitet. Snarere skulde jeg holde for, at de ere forskjellige Arter. Saaledes har vort

Djrr ikke de blodrode Punkter paa den indvendige Flade, som Fabricius taler om; han

iiævner intet om de rode Blodkar under Svommetraadenes Rader, som ere saa karakteri-

stiske.

I den korte Beskrivelse af Beroe cucumis, som læses hos Faber *) finder man

ikke synderligt mere end hvad Fabricius har sagt. Det, den forste siger, at "en liden Aab-

ning i hver Ende forer ind i det hule Legeme" passer ikke paa vor Beroe, hos hvilken

den forreste Aabning er meget stor og næsten ligesaa viid som Kroppen. Formodentlig vil

det vel derfor ikke være unyttigt noiere at beskrive demie for den Norske Fauna nye Aca-

leph, saameget mere som Eschscholtz 3) siger, "at ingen Art fra de Europæiske Have er

noiagtig beskreven."

Kroppen er af Form ægdannet-aflang, sammentrykt, den forreste Ende lige af-

stumpet; men antager iovrigt forskjellige Skikkelser, da den under Dyrets Bevægelser og

ved Contractioner ofte paa mangehaande Maader bugter sig. Tvende Ribber eller Rader

af Svommetraade sidde paa hver af Kroppens brede Sider, ligesaa paa de smale; de række

alle fra den bågeste Ende, hvor de tåge deres Begyndelse, til noget over Midten af Krop-

pen, hvor de ophore, uagtet det nedenunder hver af dem beliggende Blodkar fortsætter sit

Lob ligetil Forenden. Denne sidste er en Aabning næsten ligesaa vid som Dyrets Brede.

Naar den er aabenstaaende eller man skjærer Dyret op, seer man indvendig de 2de Vener,

een paa hver af de brede Sider, at lobe fra Ringkarret af, som bemærkes ved Aabningens

Rand, og imod Bagenden, Fra denne Kroppens bågeste Ende i\dspringe de 8 Blodkar, som

>) Fauna Groenl. No. 353.

B) Natturg. d. Fische Islands, Anhang, p. 200.

8) Syst. d. Acalephen, p. 38.



formodentlig ere af arterios Beskaffenhed og hos voTt Dyr af en lys purpuiTod Farre; de

lobe hvert nedenimder sin Svommetraadrad til den forreste Ende af Kroppen, hvor de gaae

•over i d«t ovenommeldte Ringkar. Dog maa bemærkes, atBlodkarret lober ikke lige midt

under Svommetraadraden , men hos de forskjellige Rader afvexlende paa den udvendige Dg

indvendige Side af dem. Under deres Lob afsende disse Blodkar mangfoldige mindre Aarer

ind i Legemets Masse, hvilke ere saa lyse og gjennemsigtige (men dog have et svagt An-

strog af Rodt), at de kun ved noiere Opmærksomhed opdages. Blodkarrene undtagne er

ellers Dyret ufarvet alene med et svagt blaaligt Anstrog. Det er et uforligneligt Syn at

see denne Acaleph svomme, cg bemærke de snart ildrode, snart guldglindsende, gronne

eller himmelblaae Farver, der fremkomme ved Sv6mmetra£idenes Bevægelser.

De paa Bagenden af Kroppen i Form af 2de Ovaler siddende Rader af Smaatraa-

de, som Eschscholtz ') hos Beroerne holder for Svommetraade lig dem i de 8 Radex-, troer

jeg udentvivl maae have en ganske anden Bestemmelse; thi saameget jeg end iagttog dem,

kinide jeg aldrig bemærke nogen Bevægelse hos dem, og de syntes mig desuden at være lidt

grenede. Mærkværdig var mig ogsaa deres store Sensibilitet; thi ikke at tale om naar jeg

umiddelbart berorte dem, men endog naar jeg med en Naal kom nær dem, trale det hele

bågeste lille Stykke af Kroppen, hvor de sidde, sig pludseligt tilbage, saa at der blev en

liden Fordybning i Kroppen. Den vårede en liden Stund, indtil Dyret mærkede, at Alt

omkring det var roligt, fdrend det igjen udstrakte denne DeeL

Denne Beroe er 3—4" lang og \.\" tyk. Angaaende dens Bevægelse, da svdm-

mer den noget langsomt og som andre af samme Familie stedse med Aabningen foran, og

det gjerne i en lige Linie; irriteres den, tilsluttes hiin Aabning ganske, idet Dyret tillige

forkortes og bliver saameget tykkere.

Blandt 12—16 Esemplarer, som jeg undersogte, vare flere end Halvdelen mere

eller mindre beskadigede, idet snart noget af Fordelen, snart af Bagdelen manglede, snart

enkelte af Svdmmetraadraderne vare mutilerede. Men de bevægede sig alligevel med stor-

ste Livlighed. Især forekom et Exemplar mig mærkværdigt, som manglede hele den båge-

ste tilsluttede Halvdeel, saa at Aabniugen gik tværs igjennem og Dyret lignede en bred

Ring; men desuagtet syntes det, skjondt det fattedes Mund, Mave, Vandcanalen (Jfc, intet

at mangle i sit Velbefindende. Alle de Svommetraade, som vare tilbage, bevægede sig som

sædvanligt; dog da der paa den ene Side var levnet et længere Stykke af disse end paa den

anden, gik Bevægelsen, irtedetfor fremad i ,en lige Linie, nu stedse kun rundt i en Kreds.

Jeg havde saaledes dette Exemplar levende i et Kar med Soevand i nogle Dage, og tvivler

1) 1. c. P. 35.
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ikke paa, aj det uden Hinder kunde vedblive at leve i denne Tilstand: saa liden er den

vexelvise Forbindelse af disse lave Dyrs enkelte Dele og Organer. Tilsidst skar jeg det

jgjennem efterLængden i 2de Dele, hvilke hver for sig svbmmede omkring og levede endnu

i 2de Timer.

Paa denne Beroe har jeg ofte bemærket et lidet Snyltedyr, der sad fast paa

Svommetraadene. Det var en Crustacée, af Form meget lig Fabricii Gammarus Medusa-

nim, ikkun langt mindre. Den er nemlig som en umærkclig Punkt, der ktm ved noiere

Opmærksomhed bliver synlig for Oiet ved dens brune Farve. Betragtet under Mikroskopet

viser den sig at være fortil temmelig bred og afstumpet, bagtil smalere; 2m6rkeOine sees

ovenpaa. Jeg bemærkede ingen Folehorn, formodentlig vare de meget smaa. Der syntes

at være 7 Par Fodder, hvoraf de 2de forreste Par havde Kloer eller Hager. Undertiden

fandtes 8—10 saadanne Crusfacéer paa een Beroe; de sad stedse paa Svommetraadene (der

tillige kimne ansees som et Slags Gjeller) ligesolTt Gjelleorme (Lernæer) paa en Fisk. De

hivde hæftet sig temmelig fast; thi de slåp ikke los, naar man rdrte ved dem, viden dette

skede med Voldsomhed.

Tab. 6. Fig. 15. a. forestiller Beroe cucumis ? i naturlig Storrelse , fra en af ^e

brede Sider. 15. b. samme, fra en af de smale Sider, temmelig sammentrukken- 15. c.

samme seet fra den forreste Ende. 15. d. nogle af de paa de tvende Ovaler paa den bå-

geste Ende af Kroppen siddende Smaatraade, forstorrede.

Gen. iil n e m i a , E s c h.

Spee. SMntmia nottofgica» nov.

Corpore hyalino oblongo compresso, radiis omnibus postic^ con-

currentibus, appendicibus circa os 4 lanceolatis planis ciliatis; lobis cor-

poris maximis.

Den Acalephslægt, som Eschscholtz har opstillet under Navn af Mnemia, inde-

holder 3 Arter, der alle have hjemme i de tropiske Have. I Fjordene ogBugterne ved den

Bergenske Kyft forekommer temmelig almindelig, ofte i stor Mængde, en Acaleph, som

ingen af de nordiske Naturforskere omtaler, og som udentvivl maa henfores til den af

ovennævnte Forfatter bestemte Slægt. Blandt de 3 Arter, han anforer, synes den at have

mest Lighed med Mnemia Schweiggeri ^), som han opdagede iHavbugten ved Rio Janeiro

;

») Syst. d. Acaleph. Pag. 31. Tab. 2. Fig. 3.
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men man vil imidlertid af den Beskrivelse, jeg vil levere over den af mig iagttagne Aca-

leph, see, at flere Forskjelligheder berettige den til at opfores som en egen bestemt Art.

Rang's Alcinoe synes at have stor Lighed med Mnemia, især med den af mig fundne Art;

kun adskiller den sig ved, at den har 12 Længderibber eller Rader af Svommetraade, hvor-

af de 4 skjules af de store Lappe, og synes efter Afbildningen ') at fortsættes lige til

Munden.

Kroppen er næsten ægdannet og sammentrykt. Saaledes er dens Form, naar

Dyret er i sammentrukken Tilstand, undertiden ogsaa naar det svommer; naar det derimod

lader sig drive for Strommen, saa aabne de 2de store Lappe paa den forreste Deel af Krop-

pen sig, og man seer da en betydelig Huling, der dannes af de nævnte 2de Lappe, hvilke

ere af betjdeligt Omfang og af Form rundagtige, heelrandede, lidt bolgede, Forlængelser

af Kroppens 2de smalere Sider, og meget bredere end disse, naar de ere udstrakte. Paa

disse Lappes indvendige hule Flade har jeg tydelig bernæi-ket et yderst fiint fuldkommen

regelmæssigt ufarvet Næt, omtrent som Blodkarnættet i Gjellesækken hos Ascidierne. I

Bunden af den nysnævnte Huling er egentlig Kroppens forreste Ende og midt paa denne

Munden, hvorfra den smale stærkt sammentrykte Mave stiger ned og endelig aabner sig i

den af Eschscholtz saakaldte Vandcanal, hvis Munding tydelig sees paa den bågeste Ende

af Kroppen.

Ved begge Sider af Munden sidde paa hver af de bredere Sideflader af Kroppen

tvende lancetformige smale Lappe, hvilke ikke som paa Mnemia Schweiggeri og de andre

Arter ere tragtformige eller cylindriske, men ganske flade (ligesom hos Alcinoe).

8 Ribber eller Rader af Svommetraade lobe ud fra Kroppens bågeste Ende (livor

der findes en liden Fordybning som forer ind til Vandcanalen), 2 langs hver af de smalere

Sideflader til de 2de store Lappe; der tabe de sig, men en fiin mørkebrun Linie lober fra

Enden af hver af dem langs den udvendige Flade af Lappene indtil henimod Kanten, hvor

den pludselig boier sig om og lober til den udvendige Side. De andre 4 Rader Svomme-

traade lobe 2de langs hver af de brede Sideflader til de ovenomtalle smale lanoetformige

Lappe og gaae over i den Rad af Svommetraade, som sidde paa deres inderste o: nærmest

DjTets Mund værende Kant. Vor Art er saaledes forskjellig fra Mn. Schweiggeri ogsaa

derved, at Svommetraadenes Rader lobe sammen bagtil ved Vandcanalen. Svommetraadene,

som i korte Tværrader af 8—10 enkelte Traade sidde paa enhver af de 8 Ribber, ere lige

saa lange eller næsten længere end Mellemrummene, smale, tilspidsede samt i Enden opad

I) Okens Isis 1832. Tab. 8. Fig. 3.



boiede. Ogsaa de lancetformige Lappe ere i begge Kanter besatte med en Rad Svomme-

traade, men som neppe ere en Trediedeel saa lange som de andre og ved Grunden bredere

;

de som sidde yderst paa Enden ere lidt længere end de andre.

Denne Acaleph er ganske ufarvet og gjennemsigtig og har i Våndet et svagt

blaaligt Skjær, Naar den bevæger sig, spille, især i Solskin, Svommetraadenes Rader i de

mest levende og afvexlende Regnbuefarver. Om Natten pbosphorescerer den stærkt, især

udbrede Svommetraadene et smukt blaat Skin. Under Mikroskopet bemærkede jeg 2de Ca-

naler at gaae ud fra Maverummet, een paa hver Side, omtrent der, hvor de 2de Vener ud-

springe paa Beroe, og som 16b bagtil ind i Kroppen. Der, hvor de aabne sig i Maverum-

met, ere de mere udvidede, samt indentil fyldte med mangfoldige kuglerunde gjennemsigtige

Korn, udentvivl Blodkugler, hvilke vare i en bestandig Bevægelse, idet nogle stege op og

andre stodtes bort eller ned. Maaskee det er disse Canaler, som indsuge Næringssaften fra

Maven,

Denne Ribbemanæte er temmelig almindelig overalt ved den Bergenske Kyst,

hvor jeg har havt Leilighed at anstille Undersogelser. Ofte findes den i stor Mængde.

Om Foraaret i April og Mai begynder den at vise sig, og man seer den indtil langt hen i

October, ja endog niidt om Vinteren i Januar har jeg paa enkelte blide Dage bemærket

den i Mængde, skjdndt den da gaaer dybere i Soen. Den bliver indtil 2" i Gjennemsnit.

Den svommer som andre af samme Familie ved Hjælp af Svommetraadene med Mundendeu

foran, og det gjerne i en lige Linie. Under Bevægelserne udstrækker Dyret de ovenom-

meldte 4 lancetformige Lappe, formodentlig for at opspore Næring ; men mærker det nogen

Fare eller rdrer man ved det, lægges disse Lappe tilbage fladt paa Kroppens underste Flade.

Denne vilkaarlige Bevægelse af disse Lappe synes ikke at være bleven bemærket af Esch-

scholtz. Herved forklares disse Organers Function, som udentvivl er at gribe og fore til

Munden Dyrets Fode. Man kan altsaa ligne dem med mange Acalephers saakaldte Arme

(brachia). Ved den ringeste Irritation slaaes strax Kroppens 2de store Lappe sammen, men

Svonimetraadene vedblive at bevæge sig som forhen og Dyret lader sig ikke synke tilbunds.

Ikke altid bevæge alle Svommetraadradene sig paa eengang, men ofte er een Rads Traade

rolige, medens den andens ere i fuld Bevægelse. I September 1833 havde jeg et fuldvoxent

Exemplar i nogen Tid i et Glas med Sdevand. En Dag bemærkede jeg en liden Unge,

som svommede omkring i Våndet, jeg veed ikke hvorledes den var fremkommen. Den var

I'" i Diameter og af Form kuglerund; forresten havde den allerede de 2de store Lappe og

Svommetraade, hvilke sidste vare af forholdsviis usædvanlig Længde og i Antal faa.

Af ovenstaaende Beskrivelse vil man have seet det, hvori vort Dyr afviger fra

Mn. Schweiggeri. Det vilde desuden være usand^ynligt, at de ved saa langt fra hverandre



i forskjellige Zoner beliggende Findesteder skulde være identiske. Mærkværdigt er det imid-

lertid, at den Norske Fauna saaledes opviser en Art af denne hidtil alene som tropisk be-

tragtede Slægt. Det synes dog neppe troligt, at der ikkun skulde existere een nordlig Art

og ingen i de mellemliggende Zoner ; rimeligviis vil man derfor vist i Fremtiden ved noiere

Undersogelser finde flere Arter ogsaa i de ovrige tempererede Strog.

Tab. 7. Fig. 16. a. forestiller Mnemia norvegica, seet fra en af de brede Sider,

med noget aabnede Lappe, i naturlig Storrelse. 16. b. samme fra en af de smale Sider

med aabnede Lappe. 1€. c samme fra den forreste Ende eller nedenfra, ligeledes med

udstrakte Lappe og lancetfoxmige Tilhseng. 16. d. samme i contraheret Tilstand, fra Siden.

16. e. et Stykke af en Ribbe med dens Svommetraade, forstorret. 16. f. et Stykke af en

af de lancetformige Lappe med dens Svommetraade, forstorret. 16. g. en Unge, i naturlig

Storrelse. 16. h. samme forstorret.

Gem (^pnippt,T^scK

1. Spee. d^t^iPV^ 'bitolov, nov.

Corpore subgloboso, tentaculis coccineis cirris lateralibus albis»

Legemet er af Form næsten kugledannet eller lidt ovalrundtog omtrent |" i Dia-

meter. 8 Ribber eller Svommetraadrader lobe fra den bågeste Ende indtil noget over

Halvdelen af Kroppens Længde. Munden er rund og staaer i Almindelighed aaben eller

strækkes undertiden lidt frem, men trækkes tilbage ved mindste Berorelse. Fangtraadene

ere hos denne Art overmaade lange, nemlig 10—12 Gange saa lange som Kroppen; deres

Sidetraade vende alle til een Side, sædvanlig den indvendige. Disse Sidetraade ere af en

betydeligere Længde end hos alle de Arter af Cydippe, jeg erindrer at have seet Tegninger

af. Formodentlig har man ikke iagttaget dem i fuldkommen udstrakt Tilstand; thi ved

den allerringeste Berorelse trække de sig strax sammen i utallige Smaaspiraler ligesom en

Skruegjænge , og de see da ud som man almindelig afbilder dem. Ved stærk Irritation

trække ellers Fangtraadene sig hurtigt tilbage ind i deres Beholdere, hvillie sees een til

hver Side af Maven af en aflang Form. Det synes som Fangtraadene ogsaa bidrage noget

til Locomotionen ; thi man seer under denne Dyret stundom afvexlende at drage snart den

ene ind efter sig, og saa igjen den anden, medens den forste udstrækkes o. s. v. Herved

kommer Dyret temmelig hurtigt frem. Forresten kunne Fangtraadene ogsaa hæfte sig fast

5*
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til andre Legemer ved Sidetraadene, der virke som Sueror. Dette har jeg oftere iagttaget.

— Maven er fortil ved Munden videst, bliver længere bag smalere, indtil den endelig

gaaer over i den smale Vandcanal. Den er ellers stærkt sammentrykt fra Siderne. -^

Kroppen er aldeles ufarvet og gjennemsigtig. Maven, som ellers ligeledes er ufarvet, er

undertiden brmiagtig, ja endog blodrod, hvilket hidrorer af en Mængde nedslugte smaa

rode Monoculer, der i tallos Mængde pleie at opfylde Soen og synes at udgjore denne

Acalephs fornemste Næring. Fangtraadene ere morkerode og Sidetraadene hvide; naar de

trækkes ind i deres Beholdere, da fremkomme derved i Kroppens Indre 2de aflange mor-

kerode Kjærner. — Unger af |

—

V" i Gjennemsnit, aldeles ligedannede som de voxne, ik-

kun med færre og længere Svommetraade, har jeg fundet i October.

Denne Cydippe er meget almindelig ved Floroen, hvor den forefindes indtil langt

ud paa Hosten i October, ofte i uhyre Mængde. Afrevne Fangtraade vedblive længe efter

at bevæge sig. Blaiidt de bekjendte Arter ligner den i Form Cydippe pileus, men adskiller

sig ved Fangtraadenes Farve. Fra C. densa afviger den ved dens ufarvede Ribber; fra C.

ovum ved Ribbernes Lob og Mangelen af det andet Par Fangtraade, som Fabricius udtryk-

kelig omtaler og Faber synes at bekræfte »). Udentvivl ere de fleste Arter af denne Slægt

ufnldstændigt beskrevne. Uagtet det derfor vel kan være mueligt, at min C. bicolor hen-

horer under en af de bekjendte Arter, saa har jeg dog heller villet adskille den ved et

eget Navn end henfore den paa et urigtigt Sted.

Tab. 7. Fig. 17. a. forestiller Cydippe bicolor i naturlig Storrelse, med indtrukne

Fangtraade. 17. b. samme med udstrakte Fangtraade.

2. Spee. eBOtPl»* 5^»5riC0 0tata, nov.

Corpore breviter pyriformi, compresso; seriebus ciliarum 8 per

paria approximatis.

Kroppen kort - pæreformig , sammentrykt; Munden aabner sig paa den smale,

Vandcanalen paa den runde Ende. Den har 8 Rader Svommetraade, hvoraf to og to altid

staae tæt sammen. Det synes derfor ved forste Oiekast som om der iklum var 4 Rader.

Hver to Rader staae nemlig ganske tæt ved hinanden forenede efter deres hele Længde,

dog saa, at den ene Rads Tværrækker (hvoraf der er omtrent 8 i hver) afvexle med den

anden Rads. Svommetraadene ere længere end Mellemrummene. Forovrigt gaae de nys

nævnte 8 Rader fra den bågeste Ende og iklie længere end halvt paa Kroppen; de sidde

I)
1. c. p. 202.
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hverken paa de brede eller smale Sideflader , men midt imellem begge. Fangtraadenes Be-

holdere, som ere ovale, sees indvendig bagtil ved begge de smale Sideflader. Selve Faug-

traadene ere 5—6 Gange læ;igere end Kroppen ; Sidetraadenes Beskaffenhed kunde formedelst

Dyrets ubetydelige Storrelse ikke iagttages, og under Mikroskopet tråk de sig altid stærkt

sammen, hvorved de saae ud som smaae Knuder eller Snirkler.

Maven er meget vid og stærkt sammentrykt, saaledes at dens Kanter vende til

Kroppens brede Sider. Munden er simpel oval og kan betydelig udvidesj Vandcanalens

Munding liden, cirkelrund og lidt fremstaaende. Dyret er i Diameter |'". Det er fuld-

kommen gjennemsigtigt og ufarvet, kun Svommetraadraderne ere svagt lysebrunt anstrogne..

Denne lille Cydippe er forekommen mig om Hosten ved Floroen ikke almindelig. Den af-

viger fra alle hidtil bekjendte Arter af Cydippe derved, at 2 og 2 Ribber altid staae ganske

tæt sammen.

Tab. 8. Fig. 18. a. forestiller Cydippe qvadricostata i naturlig Storrelse. — 18. b.

samme forstorret , seet fra en af de brede Sider. — 18. c. samme fra en af de smale. —
18. d. samme ovenfra. — 18. e. et Stykke af de 2de tæt sammen staaende Svommetraadra-

der, endnii mere forstorret.

JS^ ill ^ Si.

? Gen. ^ipinnaViK, nov.

Corpus gelatinosum longum cylindrico — despressum, pinnis dua-

bus, una postice terminali cordiformi, altera triangulari in medio corpore.

Os appendiculis seu brachiis lanceolatis circumdatum.

Spee. J5(jj(ttnarfa aotetifletra» nov.

Appendicibus seu brachiis 12 circa os.

Det er mig endnu tvivlsomt, hvor dette besynderlige Dyr bor henfores, om til

Acalepherne eller MoUuskerne; dog synes det mig ved dets simple Bygning hellere at kunne

ifegnes til den forste Klasse,

Kroppen er lang, smal, cylindrisk- nedtrykt, henimod den bågeste Ende lidt sma-

lere. Munden sidder paa den forreste Ende , er rundtom besat med 12 i een Rad staaende

lancetformige flade i Enden tilspidsede Tilhæng eller Arme. Nedenunder omtrent midt paa

Kroppen eller lidt længere bag sidder paatværs en triangulair, i Enden tilspidset, fladSvom,-
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mefinne, og bag til ender Kroppen ligeledes i en flad, bred, tilrundet og lidt tvekloftet,

^Itsaa næsten hjertedannet Finne.

Paa den forreste Ende ved Munden var en liden Soestjerne (Asterias) fasthæftet,

ved hvis smukke minierode Farve det ellers fxildkommen ufarvede og gjennemsigtige Dyr

strax faldt i Oinene i Soen. Samme Slags Soestjonie paa samme Sted faslliæftet bemærke-

de ]eg paa de 2de Exemplarer, som jeg fangede og bragte hjem i et Kar med Soevand til

Obsei-vation ; underveis var imidlertid Soestjernen paa det ene Exemplar falden af og krob

omkring paa Bvmden af Karret, paa det andet sad den fremdeles stærkt fasthæftet med

dens overste Flade indad til Munden og den underste med lange Fodder besatte Side ud-

advendt. Jeg saae til samme Tid flere af vort Dyr svominende i Soen, hvilke ligeledes

syntes at have samme Slags rode Soestjerne; men da en Vind just da opkom og foraarsa-

gede , at Dyrene gik dybere ned i Si5en, vilde det ikke lykkes mig at fange nogen flere.

Den omtalte Soestjerne er meget liden, ovenpaa besat med smaae Knuder eller

Punkter; den har 5 meget korte i Enden afstumpede Straaler, og nedenunder temmelig

lani^e Fodder. Denne Forening imellem 2de saa forskjellige Dyr er i hoi Grad besynderlig

og mærkværdig , eudnu mere end den bekjendte mellem Caucer bernardus og Actinia car-

ciniopadns, Otto. Jeg vil afliolde mig fra videre Bemærkniiiger herover, indtil det atter

lykkes mig under gunstigere Omstændigheder at observere dette Særsyn.

Naar Soestjernen, saaledes som paa mit ene Exemplar, var falden af, bemærke-

des den ligesom en liden Snabel fremstaaende Mund, der var straaleformig stribet cg viste

Contractioner og Udvidninger ligesom et Svælg ; den var fremdeles hoirod af Farve, og

fortsattes i en ligefarvet Canal et kort Stykke ind i Kroppen. I denne sidste bemærkedes

forovrigt ingen andre Indvolde. Paa hver Side 16b fra dens forreste Ende 2de fine Striber

hen til Finnerne, 1 til hver. Dyrets Længde var if ", Breden eller Tykkelsen rV", Til-

hængene ved Munden f" lange.

Dette hoist besynderlige Dyr er iklam eengang fcrekommen mig, nemlig i Mai

1833 ved Floroen i stille Veir og speilklar Soe, svommende mellem andre Acaleplier nær

ved Soens Overflade; dog syntes det ikkun at komme langsomt frem ved Hjælp af dets 2de

Svommefinner, hvilke det bevæger idet Kroppen tillige boies eller vrides frem i Våndet.

Det var iovrigt temmelig sensibelt; naar man rorte stærkt ved det, tråk det den bågeste

Deel af Kroppen iud til Forkroppen eller bugtede sig voldsomt.

Tab. 15, Fig. 40. a. forestiller Bipinnaria asterigera fra Siden , noget forstorret

(den naturlige Storrelse vises ved den hosstaaende Streg); Soestjernen er falden af. — 40. b.

samme nedenfra, forenet med Soestjernen. — 40. c. Soestjernen i naturlig Storrelse. — .40. d.

samme forstorret.
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III.
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Man er endnu iivis, om den mærkværdige Slægt Lucernaria skal regnes til Po-

lyper, Acalepher eller Radiater. Med disse sidste viser den Lighed ved dens Bevægelses-

maade, Tentaklernes Beskaffenhed o. s. v., hvori den temmelig kommer overeens medSoe-

stjernerne. Lue. qvadricomis, Miill. , og L. auricula, Rat]ike (L. octoradiata, Lam.) fore-

konune begge ikkun meget sjeldent, paa Tarer, Vandhaar (Conferver), nær ved laveste

Ebbe paa Klippegrund »). Et Exemplar, jeg fandt ved Glesvær, afveeg fra den sædvan-

. lige L. qvadricornis ved dens Storrelse (I4" lang) og et langt storre Antal Tentakler (om-

trent 80 paa hver Straale) ; men jeg anseer den ikke for forskjellig fraL. qvadricornis, hvis

Tentaklers Antal har været mere eller mindre forskjelligt hos alle af mig midersogte af

denne Art. En fuldkommen fra de forrige adskilt Lucernarie er derimod en ny Art, som

Jfeg kalder L, cyathiformis , udmærket ved dens bægerdannede Form, Randen heel, ikke

deelt i Straaler (ikkun Antydninger til 8 saadanne) og rundtom besat med Tentakler ^).

Den forekommer mellem Stene i Stranden, tæt under laveste Ebbe, sjelden. — Soestjernerne

fAsterias) ere talrige ved vor klippefulde Kyst. Den almindeligste er A. rubens, hvoraf

Klipperne tæt under Vandfladen ofte næsten ere bedækkede. Sjeldnere ere de smukke A.

rosea og A. eqvesteris, ligesaa A. phrygiana, A. endeca (A. aspera, Miill.). — A. glacialis

(A. angulosa, Mull.) er temmelig hyppig og ofte mere end 1 Fod i Diameter; abnindelig

paa Tarerne er en liden blodrod Art, formodentlig A. sangvinolenta, Miill. — A. arancia-

ca, Miill., findes især paa dyndet Grund, ofte i Mængde; jeg har aldrig seet den storre

ecd den i Zool. dan. Tab. 83 afhildede. En nærstaaende Art, maaskee ny, ligner i alt A.

aranciaca, undtagen at Skiven er mindre, Straalerne iængere og smalere, sanit at de mangle

den leddede Rand. Den nydelige A. granularis, Miill. (A. tessellata, var. a, Lam.) lever

paa storre Dybder i Fjordene, sjelden. — Af Ophiura findes O. sqvamata, Lam., alminde-

lig overalt mellem Tarerodder &;c. paa Klipperne, O. tricolor og O. fr;!gilis ere sjeldne;

O, echinata, Lam. (Asterias nigra, Miill.) og O. lacertosa (Ast. ophiura, Linn.) forekomme

derimod overalt paa dyndet Bund i Mængde.

Det bekjendte Medusehoved, Gorgonocephalus verrucosus, Schweigg., lever i storre

*) Begge fuldstændigt beskrevne og afbildede i mine "Bidrag til Soedyrenes Naturhisto-

rie", Pag. 34 å! 43 sqq.

*) Den skal ved en anden Leilighed noiere blive beskreven og afbildet.
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Dybder paa Havet, hvor det hyppig trækkes op med Gorgonia placomus o. fl. Coraller, i

hvis Grene dets mangfoldig deelte Arme indvikles ; frisk er det af en smuk minierod Farve.

— Som en Sjeldenhed har jeg een eneste Gang fundet en Comatula, som meest ligner C.

mediterranea, Lam. — Igelkjærret , Echinus esculentus? sidder allevegne paa Klipperne

nogle faa Fod under Soens Flade i Mængde. O. F. Muller adskilte denne nordiske Art fra

fra E. esculentus, Linn., under Navn af E. sphæra, og virkelig forekommer den mig noget

forskjellig fra de Exemplarer af E. esculentus fra Middelhavet, som jeg har havt Leilighed

til at sammenligne med den, ved dens hoiere mere kuglerunde Skikkelse, da disse derimod

rare mere hemisphæriske, lavere, og deres GrundOade bredere og fladere. — Cidarites

(Echinus) hystrix, Lam. (Prodr, Zool. dan. No. 2848), denne ved sine overmaade lange

Pigge udmærkede Art, er sjeldnere og forekommer i storre Dybder i Fjordene. — Af Spa-

taugus er S. pusillus meget almindelig overalt paa sandig Bimd, kjendelig ved dens smaa

grtjnne Pigge; ligesaa paa samme Steder S. flavescens, sjeldnere S. purpureus. — Holothu-

rierne ere ogsaa talrige ved vor Kyst. H. pentactes, ofte 6—7" lang, H. inhærens hyppig

i Sandet tæt ved Stremden, H. pellucida paa Tarer; sjeldnere H. phantapiis og Fistularia

elegans i Fjordene. Fistularia mollis, spee. nov., der meget ligner F. tubulosa, men er

graahvid af Farve, med 20 minierode Tentakler, og en ganske blod Hud, er paa nogle

Steder (som ved Floroen) yderst almindelig. Næsten alle opliolde sig især paa dyndet eller

sandig Grund. En Ait Sipunculus, beskreven af J. Rathke •) er meget hyppig i forskjel-

lige tomme Conchylier, især i Dentalium entalis. Priapulixs er her ved Kysten endnu ikke

koiimien mig for Oie.

Gen, Comatula» Lam.

Spee. Comatula mcUfterranca?, Lam.

Radiis pinnatis 5 basi dichotomis, pinnulis gracilibus subulati-s

fuscis serie longitudinali alborum punctorum; cirris vel radiis dorsalibus

circiter 30 aduncis non cirratis.

Som bekjendt ere Comatulerne for det meste eiendommelige for den varme Zone;

ikkun een Art findes i det sydlige Europas Have, nemlig C. mediterranea. Det længste

ijnod Norden man liar fundet disse Echinodermer , er, saavidt hidtil bekjendt, ikke iiden-

») Naturhistorie Selskabets Skrivter, S B. P. 124. Tab. 3. Fig. 17.
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for den 45° N. B. Desto mere overraskedes jeg ved at faae en levende Comatula op af

Dybet i Bergens Fjord — et Exempel, ligesom Mnemia ovenfor, paa at flere som sydlige

anseete Former strække sig temmelig langt op mod Norden, Denne Comatula synes mest

at ligne C. mediterranea ^); dog er det ved saa laiigt fra hinanden fjernede Findesteder

ikke usandsynligt, at de kunde være forskjellige.

Den egentlige Krop er overmaade liden, skiveformig, kredsdannet, ovenpaa besat

med simple, nedenunder derimod med finnede Arme eller Straaler. De forste, i Antal

20—30, ere stilleda i en opadrettet Krands, og ere af Form traaddannede, tynde, bestaaen-

de af 15—16 Led. Disse Led ere kalkagtige, lidt concave paa Midten og tykkere i begge

Ender, saa at der dannes smaae udentil synlige Articulationsknuder. Endvidere ere disse

Arme boiede krumt indad; Leddene blive imod Enden kortere, og det yderste ender sig i

2de smaae krumt indadhoiede Hager eller Kloer, Iivoraf den yderste er den storste. X)eT,

som Lamarck *) siger om disse Arme, at de ere besatte med Cirri eller Smaatraade, har

ikke Sted hos vort Dyr.

De finnede Arme eller Straaler, der Ibbe ud fra Kroppens Rand paa Undersiden,

ere nedadboiede, i Antal 5, men som dele sig strax ved deres Udspring hver i 2 meget

lange Grene, der imod Enden blive mere og mere tynde og paa hver Side ere besatte med

en Rad af 30—32 Finner, hvilke staae afvexlende ligeover for hinanden. Ligesom de dver-

ste Arme bestaae ogsaa disse af kalkagtige Led, med skraae Segmenter, der let kunne ri-

ves fra hverandre. Finnerne, hvoraf der er een paa ethvei-tLed, ere syldannede, de over-

ste kortere og tykkere end de længere nede siddende, de nederste linieformige. Ved et

kort tyndt Led ere de hæftede til Armene. De ere fremdeles paa den udadvendte Side

stærkt convexe, og have midtpaa efter Længden en Rad fremstaaende hvide Punkter (man

tæller 12—16, paa de nederste endnu flere), hvilke egentlig ere Articulationskimderne af

.de kalkagtige Led.

Paa den indvendige Side af Finnerne sidde de meget smaae, blode, guulhvide,

cylindriske korte Fodder, ligesom hos Asterierne i en Længdefure , som dannes af Kanterne

af den glatte Hud , der bedækker den udvendige convexe Flade, Langs begge de ligeloben-

de Rande af denne Fure sees en Pvad af mange morkebrune Punkter. Ogsaa den indven-

dige Side af selve Armene har en ligedan Fure, der lober i et næsten umærkeligt Zigzag

og er forsynet med samme Slags Fodder, Endelig findes paa det pverste Stykke af enhver

') Lamarck, hist. nat. d. anim. s» vert. 2 T, F. 535,

a) 1. c. P. 531.
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Ann ovenfor de egentlige Finner pcia hver Side 4—5 tyndere cylindrisl-e traadfonnige , ai

storre eller mindre Længde (nogle bestode af 7—8, andre af henved 20 kalkagtige Led),

hvilke ligeledes ere besatte med Fodder. Articulationsfladerne af alle de kalkagtige Led

paa Armene ere straaleformig stribede og have i Midten et rundt Hul til Gjennemgang for

Blodkar å{c.

Paa Midten af Kroppens underste Flade sidder den mærkværdige Miuid. Den

stemmer ikke ganske overeens med samme Organ hos Comatula multiradiata, saaledes som

Schweigger *) beskriver og afhilder den. Den er nemlig hos vort Dyr forholdsviis storre,

ikke krum, men ganske lige; forresten rorformig, paa Midten buget, oventil og iicdentil

lidt smalere, og dens Aabning rundtakket (margine crenato). Af Farve er don lirun med

bolgede hvidagtige Striber efter Længden.

Dyrets almindelige Farve er lysebrun , Leddene betegnes med hvidagtige Tværstri-

ber eller Prikker; åen overste Side af Kroppen saavelsom de dverste Arme cndnu lysere

brune, Fddderne giuilhvide og gjennemsigtige. Storrelsen: den egentlige Krops Erede i",

de finnede Arme 3" lange, de overste simple i^^

Dette Dyrs Bevn^gelser ere meget laugsomme, de bestaae mest i at udstrække

eller boic Arraene paa forskjellig Maade; jeg bemærkede den ikke krylje med Fddderne

som Asterierne. Det forekommer mig sandsynligt, at den, som Péron paastaaer, ved de

overste med hageformige Klder besatte Arme hænger sig fast til Fucus og andre Legemer.

Tab. 8. Fig. 19. a. forestiller Comatula mediterranea? i naturlig Stdrrelse. 19. b.

et Stykke af en finnet Arm med dens Finner, seet fra den indvendige Side, forstdrret.

19. c. samme fra den udvcndige Side. 19. d. en af de dverst paa de fiuuede Arme siddende

traadfonnige Smaafinner, forstdrret. 19. e. en af de dverste simple Arme, forstdrret. 19. f.

Articulaliousfladen af et Led, ligesaa. 19. g. Munden fra Siden, ligckdes.

Gen. <^C§inU!3, Lfim.

Om ifJcJi itcUact a, Mull.

O. F. Muller, hvem Naturhistorien skylder saamange Opdagelser, var den fdrste,

som bcckrev de besynderlige Organer, som man i saa stor Mængde finder overalt paa Igel-

kjæret (Echinus). Men han feilede, da han af deres Skikkelse og levende BevaEgelser lod

«) Beobactimgen auf naturhistorischen Reisen^ F. 66. Fig. 42. b.
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sig forlede til at ansee dem for særskilte parasitiske Dyr, som han benævnte Pedicellarier,

og hvoraf han beskrev og afbildede 3 Slags »). Siden hans Tid har vel flere Naturforske-

re lagt Mærke til dem; men man synes dog ikke med Noiagtighed nok at have iagttaget

de forskjellige Phæjiomener, de vise, eller imder Mikroskopet at liave undersogt alle deres

Dele. Lamarck og Cuvier opforer dem saaledes som en Polypslægt, ligesaa Schweigger,

iiagtet han yttrer 2), at Oken og Cuvier ikke holde dem for Dyr, men for Organer aflgel-

kjæret. Han anseer imidlertid dette ikke for afgjort. Da Sagen forekom mig^ vigtig, e%a-

minerede jeg noiere disse saakuldte Pedicellarier, og mine Undersogelser have overbeviigt

mig om, at de ikke ere Dyr, men ikkun Organer af Igelkjæret, hvorpaa de findes. Jeg

vil her fremsætte, hvad der har ledet mig til denne Slutning.

Ved Undersogelsen af en Echiims esculentus? (E. sphæra, Miill.) fandtes paa den

alle de 3 Slags Pedicellarier, som Miiller har beskrevet, nemlig P. tridens, triphylla og

globifera.

a.) P. tridens. Forviden det hos Miiller Anfdrte vil jeg endnu lægge til fol-

gende: Indvendig er en haard Stilk,, som omhylles af en stærk og gjennemsigtig Hud lige-

som en Skede; den er oventil og nedentil tykkest, og gaaer fra den saakaldte Hals indtil

Basis, hvor den mærkeligt nok sidder fast paa og articulerer med en overmaade Hden paa

Igelkjærets Skal fremragende Knop. Denne Omstændighed, som forekommer ved ajle pe-

dicellarier, synes man ikke at have lagt Mærke til. Arista eller de 3 Tænder ere paa den

indadvendte Side concave, i begge Rande kantede og smaat tandede. Forresten ere de

haarde og kalkagtige ; betragtede under Mikroskopet seer man i deres Sammensætning mange

smaae i Rader staaende Kugler. Stilken er ligeledes kalkagtig; dog kan man hoie den jio-

get uden at den gaaer itu. Halsen er næsten en Gang til saa tyk som Stilken, er kjodag-

tig, gjennemsigtig og meget bdielig. De Bevægelser, man iagttager hos Pedicellarien, naar

den irriteres, ere, at Tænderne slaae sig sammen og klemme endog temmelig fast til (saa-

ledes kunde jeg ved at stikke Spidsen af en Naal imellem dem, efterat Pedicellarien var af-

reven, derved trække den op af Våndet); videre, at Halsen boies og krummes til alle Sider

og kan endog noget forkortes, hvorved transverselle Rynker fremkomme paa den; og en-

delig, at Stilken, selv ubdielig, tilligemed hele Pedicellarien bevæges til Siderne derved, at

den ved en bevægelig Leddeflade, som ovenfor ommeldt, articulerer med enKiiop paa Igel-

kjærets Skal.

I) Zook dan. 1 Faso. P. 16. T. 16.

») Naturgesch. n, skeletl. ungegl. Thiere P. 313.



6.) P. globifera. Denne synes ikkun iifuldkomment at være observeret a£

Miiller. Han siger om den: "capite sphærico, vertice clauso vel fisso". Men delte Saa-

kaldte Hoved er ikkun tilsluttet, naar det er i sammentrukken Tilstand; udstrakt sees det

tydelig at bestaae af 3 udbredte næsten horizontalt staaende Lappe. Enhver af disse Lappe

er oval, udenpaa stærkt convex, indentil concav; i den overste Ende er den lidt indskaaren

og forsynet med en noget indad krummet spids Pig. Fra Indskjæringen af Icber en ophoiet

Stribe eller Ribbe midt ned igjennem Lappen efter dens Længde. Paa den indvendige Side

af disse Lappe ved deres Basis bemærker man hos hver et ovalt og, som det synes, kalk-

agtigt Blad. Slillien, der er af samme Beskaffenlied som hos P. tridens, gaaer her imiid-

delbar fra Hovedet af (der er hos denne ingen Hals), er oventil smal og nedentil tykkere,

iijdtil den ved Basis ganske udfylder Huulheden af den Skede, som omgiver den. I Hen-

seende til Bevægelseirne hos denne Pedicellarie, da ikke alene snart aabner snart tilslutter

den de 3 Lappe (Hovedet); men den kau endog dreie dette Hoved rundt om til Siderne

eller op og nedad, og det meget raskt.

C.) An P. tridens absqve aristis ? Miill. — Miiller siger ') om P. tridens:

"variat absqve aristis, an perditis?" — Af saadanne fendt jeg ogsaa en heel Deel Exempla-

rer; mén jeg troer neppe, at de henhtire til P. tridens, daTænderne hos denne sidste sidde

saa faste, at de vanskelig skulde kunne falde af. Enten ere de et eget Slags eller en For-

andring af P. triphylla, hvilken de i Alt ligne, undtagen at de 3 Lappe ere ved Basis brede

cg i Enden smale. Disse Lappe viste sig ogsaa her kalkagtige og bestaaende af mange

smaae Kugler, der vare ordnede i transverselle Rader, tydelig adskilte fra hverandre ved

en lys gjennemsigtig linie; en saadnn gik ogsaa midt efter Lappens Længde.

D.) P. triphylla. Lapperne ere ikke lige afstumpede, men noget tilrundede og

iiave som hos den forrige radviis staaende Kugler.

Betragte vi nu Pedicellariernes Bygning og Livsphænomener i det Hele, saa kunne

vi neppe holde dem for andet end Igelkjærets Organer. Folgende Grunde synes at godt-

gjøre denne Menings Rigtighed:

1) Paa alle Igelkjær uden Undtagelse findes Pedicellarier og under samme Forholde,

hvilket vist ikke altid vilde være Tilfælde om de vare parasitiske Dyr. Saaledes findes ikke

Lernæer til enhver Tid paa alle Fiske o. s. v.

2) De haarde kalkagtige Tænder eller Plader, og den indvendige, Skedeu ofte alene

udfyldende, ligeledes kalkagtige Stilk hos alle Pedicellarier vise mere Lighed med en Echi-

I.. O 1- c. p. 17.



nuspig end med noget polypagtigt Dyr. Der er heller ingen. Aahning eller Mund, ingen

Tentakler Sfc.

3) Pedicellarierne ere fasthæftede i den Hud, som overtrækker hele Igelkjæret, paa en

jdei-st liden fremstaaende Knop af Skallen, til hvilken Knop de ere forbundne meget stærkt,

men dog bevægelige ligesom Igelkjærets Pigge. Den underste Flade af Pedicellariestilken

er nemlig noget udhulet og articulerer med Knoppen. Naar man river en Pedicellarie los,

bemærker man, at den Stilken bedækkende Skede eller Hud i den nederste Ende er sonder-

reven, hvilket udentvivl kommer af, at den hænger sammen med den Hud, hvormed Igel-

kjærets Skal er overtrukken, og folgelig ved Pedicellarierues Udrykning maa rives itu.

4) Naar Igelkjærets Hud eller en enkelt Pedicellarie irriteres (f. Ex. med en Naul),

bole stedse de rundt om i en vid Circumference staaende Pedicellarier (ofte 40—50) sig

hurtigt imod det irriterede Sted. Dette Phænomen, som jeg ofte har iagttaget, viser tyde-

lig en organisk Forbindelse mellem Pedicellarierne og Igelkjærets Skalhud. Aldeles det

samme bemærker man ved Piggene.

Er det altsaa ved ovenanforte Grunde afgjort, at Pedicellarierne ere Organer af

Igelkjæret, saa sporges, hvortil de tjene? o. s. v. Cuvier troer, at veddem Vand trækkes ind

i Igelkjæret; men efter den Beskrivelse, vi have givet over deres Bygning, er dette ikke

mueligt, da den kalkagtige Stilk hindrer enhver saadan Gjennemgang, om der endog oven-

til var en Aabning, hvorigjennom Våndet kunde komme ind, som jeg dog ikke har fundet;

heller ikke er der i Skallen nogen Aabninger eller Huller, gjennom hvilke Våndet kunde

gaae ind i Igelkjæret, hvilket Tidemann allerede har bemærket. At de, som Schweigger »)

paastaaer, trækkes ind i den Hud, som bedækker Skallens Overflade, naar man tager Igel-

kjæret af Soen, har jeg aldrig seet; tværtimod kan man endog hos torre Igelkjær let gjen-

finde dem, da de formedelst deres mange kalkagtige Dele meget godt lade sig torre og be-

vare. — Det er vistnok vanskeligt at sige noget bestemt om disse besynderlige Organers

egentlige Function. Maaskee at Naturen, som saa rundelig har udrustet Igelkjæret med

etl forunderlig Mangfoldighed af Fodder og Pigge, ogsaa har givet det Pedicellarierne som

et Slags Gribeorganer til deels at gribe de Smaadyr, som tjene til dets Næring, deels til

at fastholde hvad der maatte nærme sig^ til den tynde folsomme Hud, der bedækker Skal-

lens Overflade, og derved i Forening med Piggene beskjærme den fra at beskadiges.

Mærkeligt er det, hvorlænge afrevne Pedicellarier vedblive at bevæge sig; jeg

iagttog nogle, som endnu efter 6 Timers Forlob, efterat de vare losrevne, bevægede sig tem-

melis levende.

1) Handb. d. Nat d. skeletl. ungegl. Th. p. 536.



Foruden paa det almindelige Igelkjær liar jeg kun havt Leilighed at observer*

Pedicellarier paa 2de andre af vort Havs Ecliinider, nemlig Cidarites hystrix. Lam., og

Spatangus flavescens, Mlill. Den forste har en Mængde af dem, hvilke i Form ligne P.

Glidens, men ere kortere og tykkere. Hos denne bemærker man især tydelig de fremstaa-

eiidft Knopper paa Skallen, hvormed Pedicellariestilkens Grundflade articulerer, — Paa

Spatangus flavescens findes kun faa (oratr. 30—40) Pedicellarier, men som ere temmelig

store, have en kort: og tynd Stilk, et nsædvanligt stort Hoved, bestaaende af 3 sortebrune

tykke og bulte Tænder, der aabne og slutte sig som hos andre. De sidde i 6 ufuldkomne

Rader, dog noget uordentligt, og det alene paa Rygsiden af Skallen, meget ioinefaldencle

formedelst det morkebrnne Hoved.

At man, som Schv.eigger ommelder *) slailde have fundet virkelige Pedicellarier

p;ia andre Dyr end Ecliiniderne, nemlig paa Turbo, Cjpræ.i S^c. , er formodenllig iirigtigt

og heroer paa en Vildfarelse.

Tab. 9. Fig. 20. a. forestiller Pedicellaria globifcra i natiu-lig Storrelse. 20. b.

samme i udstrakt Tilstund, forstorret. 20. c. sammes overste Deel seet ovenfra. 20. d.

samme fra Siden, sammentruklcen. 21. en af de 3 Tajnder af de ovenfor nnder Litr. c.

anfdrte Pedicellarier, stærkt forstorret. 22. et Stykke af en Tand af P. tridens, ligesaa.

23. a. eu PcdicelLaie af Spatangus flavescens i naturlig Storrelse. 23. b. samme forstorret.

IT,

iilandt de i Havet levende Hirudinéer findes paa flere Fiske, især Hysen (Gadus

æglefimis) en Piscicola, der meget ligner Hirudo piscium, O. Fabr., men dog udentvivl er

forskjellig fra den i Ferskvand levende H. piscinm, Miill. Phylline (Epibdella, Blainv..)

liippoglossi er almindelig paa Qveiten (Pleuronectes hippoglossi) ; Hirudo (Malacobdella,

Blainv.) grossa, Miill., i Kappen af Venus islandica ^c, sjelden.

Blandt Tubicola: Amphilriterne opholde sig næstcn alle paa sandig eller dyndet

Cnnid; saaledes Amphitrite (Pectinaria, Lam.; auricoma, Miill., meget hyppig, sjeldnere A.

') 1. c. pag. 314.



Gunneri, spee. nov.; Flabelligera plumosa og F. affinis *), der begge have et hudagtigt

Ror. — Terebella conchilega og T. longicornis ere almindelige, den sidste fasthæftet med

sit Ror til Tarer; Terebellides, gen. nov., den eneste Art, T. Stroemii, megef sjelden. —
Sabellerne have deres Ror med den ene Ende fastvoxet til forskjellige Legemer,, som Skjæl,

Corallei-, Ascidier, Tarer <Sfc. , men forovrigt frit fremragende. Den skjonne Sabella peni-

cillus, som beboer et af Dynd sammensat fast og glat Ror, der er dobbelt saa langt som

Dyret, er temmelig almindelig, ligesaa S. ventilabrum og den lille S. Fabricia 2) paa Con-

ferver S;c.; S. octocirrata, spee. nov., sjeldnere, fasthæftet til Zostera, Skjæl o. s. v. , under-

tiden paa de Fragmenter af disse, som sidde fast paa Huden af Fistularia mollis ; S. infun-

dibulum, Montagn, en nydelig liden Art, meget sjelden. Endelig en Sabella, som maaskee

er ny, lignende S. penicillus, men med utydelige Ringe og 28 fjærede Gjeller. Sabellerne

forlade iovrigt aldrig deres Ror, Terebellerne gjore det derimod ofte og forandre Plads

ved Hjælp af deres lange Tentakler, hvormed de kunne hæfte sig stærkt fast til andre Le-

gemer '3), — Serpulerne forekomme overalt fastvoxne til forskjellige Legemer, saaledes S.

triqvetra, S. vermicularis, S. porrecta, S. filograna, o. fl.; Spirorbis nautiloides, Lam., (Sei-

pula spirorbis, Linn.) i utallig Mængde paa Tangarter , især paa Fucus vesiculosus. Sp.

granulata paa Conchylier; Serpula nautiloides, Schroeter, en liden ved Tværvægge i Kanne

deelt Skal, findes især hyppig paa Madrepora prolifera. Fra alle andre bekjendte Serpuler

adskiller endelig S. libera, spee. nov., sig derved, at dens Skal er fuldkommen fri, ikke

fastvoxen til noget andet Legeme; den forekommer meget almindelig i maadelige Dybder

paa sandig Grund.

Af Aunulata errantia: Arenicola piscatorum seer man overalt i stor Mængde

ved Stranden i Sand og Dj^nd. Den monstrose Chetopterus norvegicus, spee. nov., lever i

et membranost stærkt Ror, der findes fastvoxet til Coraller, Serpulaconglomerater ^^c., i

storre Dybder. Cirratulus borealis, Lam. (Lumbricus cirratiis,. Fabr.) hyppig ved Stranden

nedgravet i Dyndet i Klipperifter, ligesaa en 6—8" lang meget smal minierod Art Aricia,

der meget ligner A. Cuvierii, temmelig almindelig i Sandet ved Stranden, hvor den kun

tåges ved stærk Ebbe. — Nereidernes Familie er talrig ved vor Kyst: Glycex-a unicornis

(Nereis alba, Miill.) er ikke sjelden, tilligemed en anden maaskee ny rodlig Art, samt end-

nu en ubestemt ^f samme Slægt uden Antenner paa den forreste Endespidse. Nedgravet i

Sandet nærved laveste Ebbe findes Nephtys Hombergii, en af vore storre Annelider, ikke

O vid. mit ovenciterede Skrift p. 31. T. 3. Fig. 16—19.

«) Fauna Groenl. p. 440. T. 1. Fig. 12.

') vid. mit citerede Skrift p. 29.
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almiiidelig. Phyllodoce viridis, P. maculata, P. flava?, Fabr. , hist og her paa Soebuiiden,

samt en ny Art, P. Foliosa, sjelden. Den smukke lille Nereis pnnctata, Miill. '), som ikke

forekommer saa sjeldent, horer formodentlig til Slægten Hesicne (dog afviger den deri, at

dens Snabel i Enden er besat med smaa Tentakler), ligesaa en ny Art, Hesione flava.

Syllis (Nereis, Miill.) prolifera og Nereis (Lycastis?) armillaris, INIiill., hist og her paa Soe-

bimden; Nereis verrucosa overalt ved Stranden nnder Stcne og i Klipperifter; N. virens,

spee. nov., en af vore- stdrste Annelider, træffes undertiden svommende hoit oppe i Soeii.

Desuden nogle endnu ubestemte Arter af Nereidei-nes Familie, hvoriblandt en Spio med

ikke synderlig lange rundtakkede Tentakler, samt en ny Art Nåis, N. ? clavicornis. —
Blandt Eunicerne, er den smukke 5

—

6'^ lange Eunice norvegica temmelig almindelig, dog

ikke nær ved Stranden, men sædvanlig i storre Dybder mellem Serpuler, Coraller, fornem-

melig i tomme, med Sand opfyldle Skjæl ^*c. Paa samme Steder forekonmier i Sandet paa

Bunden den ved sit hornagtige, som Glas gjennemsigtige og glindsende Ror udmærkede

Oiiupliis (Nereis, Miill.) tubicola, samt i stor Mængde en ny Art, O. concliylega, som be-

boer et stavformigt af Conchyliefragmenter 6;c. sainmensat Ror. Lunibrineris (Lnmbricus,

Miill.) fragilis hist og her paa dyndet Grund, sjelden. — Af Aphroditernes Familie fore-

kommer den bekjendte smukke Aphrodita aculeata j storre Dybder, ligesaa A. hystrix 3),

men sjeldnere. Tveude Arter Polynoé ei-e meget almindelige, især mellem Tareroddej-,

nemlig P. sqvamata (Aphrodita punctata, Miill.) cg P. k^vis, And. S^ Edw.-, en tredie og

ny Art, P. gelatinosa, er sjeldnere.

Gen, STerciielliCeø, nov.

Corpus a-ntice supra branchiis 4 pectinatis pedicello adnatis ver-

t i cal ib us. Os filanientis n\imerosis.

J. Spee. Zeveitllitfc» Sftvotmii, nov.

Demie nye Slægt, som endnu ikkun bestaaer af en eneste Art, som jeg har be-

nævnl efter en af vore udmærkede Naturforskere, adskiller éig fra Terebella, som den el-

lers i Alt ligner, ved Gjellernes Form og Stilling. Disse er nemlig ikke som hos Terebella

^) Afbjldningen i Zool. dan. er ikke god,

-) Aldeles overeensstemmende med den i Annales des Stiene, iiat. Dec. 1832. T. 7.

Fig. 1—9. givne Tegning.



træagtig- forgrenede og stilleda til begge Sider af Kroppen, men kamformige og alle 4 for-

enede siddende paa en liden Stilk midt ovenpaa Kroppens 2det Segment. Denne Særegen-

hed ved et saa vigtigt Organ som Gjellerne, synes at berettige til Dannelsen af en

ny Slægt.

Kroppen hos det nndersogte Dyr er ovenpaa stærk convex, nedenunder derimod

temmelig flad; den bestaaer af h& Segmenter, hvilke midt paa Kroppen ere noget tykkere

end foran , og imod Bagenden efterhaanden blive smalere og tættere. Det Iste Segment,

paa hvis Ende Munden findes, har ingen Fodder; de folgende 18 Ringe derimod ere paa

hver Side forsynede med en kort cylindrisk Fod, af hvis Ende et Bundt af 10—12 lysegule

glindsende Borster kommer frem. De dvrige 37 Segmenter have ikkun simple kegleformige

Knuder. Ovenpaa Ryggen, som er aldeles glat, bemærkes ingen Indsnit, men nedenunder

ere de tydelige og fremragende. Udaf Mundeu, hvis Underlæbe er temmelig fremslaaende,

komme en stor Mængde (henved 100) tentakelagtige Traade, tynde som Haar, hvilke ud-

strakte omtrent ere -g- Deel af Kroppens Længde.

Ovenpaa og midt paa det andet Segment staae de mærkværdige Gjeller. De ere

i Antal 4, og sidde paa en sanimenlrykt, bred, opretstaaende Stilk, hvori man bemærker

Gjellevenerno at skinne igjcnnem ved deres blodrode Farve. Selve Gjellerne ere dannede

som aflange, til een Side taggede Kamme, smalere i begge Ender; de ere fremdeles opad-

rettede (dog noget bagover heldende) og fastvoxne til Stilken omtrent ved Midten, saaledes

at begge Ender af Kammen, hvoraf den ene vender opad, den anden nedad, ere frie, og

Gjelletraadene (Taggerne i Kammen) alle vende fortil. De 2de yderste Gjeller ere de stor-

ste og omfatte de 2de andre næsten skedeformig, idet Gjelletraadene boie sig noget krumt

indad. Langs Basis eller Kanten (som vender bagtil) af enhver af de 4 Gjeller lober en

blodrod Vene.

Farven er overalt paa Kroppen guulrod eller lys miniefarvel, Gjellerne noget

morkere. Langs Ryggen lober et Blodkar, hvori man seer Blodet pulsere bagfra og fortil,

og langs Bugen lober et andet mindre betydeligt. Kroppens Længde er 1", Tykkelsen

tt"» de tentakelagtige Traade \" lange, Gjellerne ti"*

Denne Annelide er meget sjelden; jeg har ikkun en eneste Gang truffet den ved

Glesvær paa dyndet Grimd, hvor den af Dynd og Leer danner sig et lige, kort og tykt

Ror, hvori den lever. Dette Ror er ikke synderlig længere end selve Dyret og meget

svagt og fragilt.

Tab. 12. Fig. 31. a. forestiller Terebellides Stroemii ovenfra, forstorret; den na-

turlige Storrelse betegnes ved en Streg. 31. b. samme fra Siden. 31. c. Gjellerne paa de-

7
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res Stilk, seete fra Siden, endnu mere forstorrede. 31. d. verticalt Gjennemsnit af et af

de forreste Segmenter med dets Fodder, 31. e. Roret i naturlig Storrelse.

Gen. ^mpf^itvittt Cuv.

1. Spee. ^m^ftitvitt <@unneti, nov.

Corpore supra brunneo punctis albis, antice paleis 2 aureis 5;

cirris tentacularibus utrinqve 4, filamentis simplicibus ex ore protrac-

tilibus.

Vel mangle hos denne Annelide Gjellerne, som hos Amphitrite sidde paa den

forreste Deel af Kroppen; men da den forovrigt har mest Lighed med denne Slægt, har

jeg midlertidig stillet den derunder.

Kroppen er noget nedtrykt, ovenpaa glat og glindsende; Bugen, h\or Ringene

ere synlige, mere convex end Ryggen. Den bestaaer af 33 Segmenter, hvoraf de forreste

ere de bredeste; henimod den bågeste Ende blive de lidt efter lidt smalere. Det Iste Seg-

ment er stærkt fladtrykt, længere og smalere end de fdlgende og er egentlig at ansee for

et Sla"-s Overlæbe; i den forreste Rand har den fire smaa tilrundede Hjorner, samt bagtil

en ophoiet brun Kant paatveers paa hver Side. Imellem denne Overlæbe og den neden-

under værende kortere Underlæbe er Mimdaabningen, hvoraf henved 20 koi-te simple Traade

snart stodes frem og snart igjen trækkes ind. Ved den bågeste Ende af det 2det og kortere

Segm.ent sidde 4 tentakelagtige Traade paa hver Side. De ere omtrent alle af lige Stor-

relse Cde inderstc lidt længere end de andre), nemlig henved en Fjerdedeel af Kroppens

Læno-de, lidt tykkere ved Roden end i Enden, og af Farve lysegule med mange brunrode

Rino-e. Paa den forreste Kant af dette samme Segment sidder til hver Side en Vifte af

10—12 lange guldglindsende stive Borster, omtrent som hos A. auricoma. Dette samt de

fdlgende 16 Segmenter ere alle paa hver Side forsynedo med en kort cylindrisk Fod, af

hvis Ende et Knippe af lysegule glindsende Borster (10— 16) kommer frem. Disse Fodder

sidde iovrigt lidt nærmere Ryggen end Bugen. — De næstfdlgende Segmenter ligetil Bag-

eiiden, tilsammen 15, have 2de korte Knudcr, hvoraf den overste er cylindrisk og den ne-

derste conisk tilspidset. Bagenden har 2 tynde Halespidser (styli) af Længde som de 3—4

bågeste Segmenter.

Farven er ovenpaa Kroppen rddbrun med en Mængde meget smaa uordentlig

fordccUe hvide Prikker, hvilke dog mest findes samlede ved Segmenternes Skillelinie; Si-
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derne ere lys - guulbrune med nogle rodbrune Prikker og Bugen eensfarvet g\iulbrun. Da

Ryggen er glat, spiller den i "metalliske Farver.

Denne Amphitrite, kaldet efter vor beromte Gunnerus, beboer et lige, kort og

tykt Ror, som den danner a£ Dynd, Træstumper <?fc. Den forekommer ved Glesvær og

Floroen paa dyndet Grund, meget sjelden. Dyrets Længde er if", Tykkelsen \—7", Ro-

ret lidt længere end Dyret.

Tab. 11. Fig. 30. a. forestiller Amphitrite Gunneri ovenfra, forstørret; den- natur-

lige Storrelse vises ved den hosstaaende Streg. 30. b. et Stykke af Kroppens forreste Deel

ovanfra, stærkt forstørret. 30. c. verticalt Gjennemsnit af et af de forreste Segmenter med

dets Fodder, ligesaa. 30. d. Roret i naturlig Storrelse,

Gen. ^ Kf) ell a, Cuv.

1. Spee. Sbaitella? octocitrata, nov.

Branchiis pinnatis retractilibus; corporis segmento secundo supra

cirris filiformibus longis utrinqve 4.

Denne lille Annelide afviger i flere Henseender fra den vedtagrie Typus af Sa-

nella: Gjellerne danne ikke 2de Partier, de kunne trækkes fuldkommen ind i Kroppen,

endelig findes 8 lange tentakelagtige Traade ovenpaa Kroppens 2det Segment — Alt Karak-

terer, som vel maaskee kunde gjore Oprettelsen af en ny Slægt nodvendig.

Kroppen er cylindrisk, dog nedenunder temmelig ilad, bestaaende af 34 Segmen-

ter, hvoraf de forreste ere tykkest, længere bag blive de efterhaanden smalere og tillige.

noget længere, indtil de sidste 7—8, som ere ganske korte. Ovenpaa Kroppen ere Ringene

ikke synlige, nedenunder derimod ere de oplioiede i en fremragende Knude paa hver Side.

De 2de forreste Segmenter have ingen Fodder. Det Iste er fortil indknebet og

danner et Slags Overlæbe, under hvilken Munden sees, af hvis Aabning Gjellerne, i Antal

henved 20, komme ud. Disse Gjeller ere af Form traaddannede, ved Roden tjukkere end i

Elnden, paa deres udadvendte Side stærkt convexe, paa den indvendige derimod flade, og i

Randen paa begge Sider besatte med mange korte Smaatraade, hvoraf de faae et smukt

fjæret Udseende. Som ovenfor sagt kunne de fuldkommen trækkes ind i Kroppen.

Ovenpaa det 2det Segment sidde til hver Side 4 lange tentakelagtige tynde Traad«,

hvilke ere lidt tykkere ved Roden end i Enden, og som sees at boie og snoe sig mangfol-
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dig i alle Retninger, men kunne ikke trældces ind. Hos de næstfdlgende 13 Segmenter

sidder paa hver Side en kort cylindrisk Fod i Enden, forsynet med Knippe af Bcirster. De

ovrige 19 Segmenters Fodder ere noget forskjellige fra de nysommeldte: de 2de forste af

dem have nemlig paa hver Side ikkun en rundagtig Knnde uden synlige Borster; de 17

sidste derimod en kort Knude , i Enden besat med 9—10 meget smaa koUeformige Borster

samt ovenpaa en tynd Traad (Cirrus superior) , der er lidt længere end Foden. Bagenden

har ingen Fodder, men i deres Sted 2de Halespidser (styli) af Længde som de 3 sidste

Ringe.

Farven er overalt paa Kroppen saavelsom Gjellerne rodguul; ovenpaa Ryggen

skinner et morkt pulserende Blodkar igjennem Huden. De tentakelagtige Traade ere lyse-

gromie. Dyrets Længde er neppe i", Tykkelsen 5t", Gjellerne f" lange, Tentaklernej^J-

Denne lille Annelide forekommer temmelig sjeldent ved Floroen og Glesvær paa

dyndet Grund, med dens Ror fasthæftet til forskjellige Legemer. Saaledes har jeg endog

fundet den ofte med Nederenden af dens Ror siddende fast paa Stumper af Skjæl eller

Marelog (Zostera), som Fistularia (Holothuria) mollis bærer omkring med sig paa Kroppen

formedelst Suening af Fodderne. Vort Dyr beboer et Ror, der er henved 4 Gange saa

langt som det selv er. Dette Ror er cylindrisk , meget smalt og tyndt i den ene Ende,

lidt tykkere i den anden, hvormed det er fasthæftet; det er dannet af Leer eller Dynd og

indentil beklædt med en tynd, men stærk Hinde, saa at man kan boie det uden at det

gaaer itu, ligesom Roret hos Sabella penicillus o. a. En Besynderlighed ved dette Dyr er,

at naar det ved Irritation trækker sig ind i sit Ror, da rulles ofte den forreste Deel eller

Ende af dette sidste spiralformig tilsammen og er saaledes paa en forsvarlig Maade til-

sluttet. Aluiindelig strækkes ellers ikke mere af Kroppen frem udenfor Roret (som Dyret

aldrig forlader) end de 2—3 forreste Segmenter med Gjellerne og de tentakelagtige Traade.

Tab. 12. Fig. 32. a. forestiller Sabella octocirrata i naturlig Storrelse. 32. b. dens

Ror, ligesaa. 32. c. Dyret ovenfra, forstorret. 32. d. samme fra Siden. 32. e. et Styklce

af en Gjelle, stærkt forstorret. 32. f. Gjennemsnit af en af de 15 forreste Ringe, ligesaa.

32. g. en Fod af de 17 sidste Segmenter, ligesaa.

Gen. §) tv pul a, Sch w eig»

Spee. Sefpula liliettiy nov.

Testa libera (non affixa), regulari, tereti arcuata, continua, lævi,

altera extremitate sensim tenuiore, utracjve extremitate pervia. — Animal
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branchiis 24 pectijiatis rubris, operculo pedicellato clavato apice truu-

cato lævi. (Dentaliiim arictinum, Miill. Zool. dan. Prodr. pag. 236.)

Et Beviis paa hvor usikker et Dyrs Bestemmelse efter dets Skal alene er, og til

hvilke feilagtige Sammenstillinger en saadan Fremgangsmaade kan lede, afgiver nærvæ-

rende Serpula. O. Miiller, som forst har beskrevet Skallen, men ikke kjendte Dyret, hen-

forte den til Dontalierne, forledet dertil ved Skallens Form og Lighed med disse. Og vir-

kelig har denne saa meget tilfælles med Dentalierne, at man neppe skulde kimne ahne, at

Beboeren var saa forskjellig fra dem, som man vil finde den, I mange Henseender er vist

en total Revision af alle Skaldyr onskelig og nodvendig. I Linnes Tid beskjæftigede man

sig for det meste alene med Skallernes torre og lidet frugtbringende Studium, hvorved en

Mængde feilagtige og imaturlige Sammenstillinger kom ind i Systemerne. I de nyeste

Tider har man vel været . omhyggeligere for |at lære at kjeude selve Beboerne; men soiji

oftest hir man ladet det beroe med Undersogelsen af nogle faa Arter af enhver Slægt, og

stillet de ovrige under de respective Slægter alene efter Skallens Lighed. Hvormange Feil

der alligevel derved kan indlobe, vil Enhver let indsee. Det er ikke alene Slægterne, men

ogsaa alle de forskjellige Arter, som ere stillede derunder, som trænge til at revideres og

de i dem boende Dyr at undersoges.

Dyret, som beboer denne urigtig saakaldte Dentalium, er en fuldkommen Ser-

pula. Kroppen er temmelig nedtrykt, lang og smal, bagtil efterhaanden tyndere, og be-

staaende af mangfoldige utydelige tætte Ringe. Paa den forreste Deel af Legemet seer

man en tværstribet flad Deel ligesom et Thorax, paa hvis Sider sidde en Rad af Borste-

knipper, hvoraf der var 5 paa hver Side. Paa den forreste Ende af Kroppen forlænger

Huden sig i 2 tynde Lappe, der omfatte Basis ^af Gjellerne. Disse sidste bestaae af 24

fjærede Gjelletraade. Paa en lang tynd Stilk bemærker man det kolleformige i Enden lige

afstumpede kalkagtige Laag, hvormed Dyret, naar det trækker sig tilbage ind i Skallen,

ganske kan tillukke denne. — Farven er paa Kroppen bleg rodlig og noget gjennemsigtig,

saa at Tarmkanalen, der er lige .og tæt bag Thorax har en liden Udviduing, skinner igjen-

nem. Laaget er lysebrunt, dets Stilk hvid. Gjellerne ere purpurrøde, den nederste Halv-

deol blegere, og midtpaa et hvidt Tværbaand; Smaatraadene ere hvide. Ikkun Gjellerne

strækkes ud af Skallen og man seer intet mere af Kroppen. I rolig Tilstand ere de saale-

des udbredte som Afbildningen Fig. 33. a. og c. viser; det allerringeste man rorer ved

dem, trækkes de med eet hurtigt ind i Skallen, og komme forst frem efter lang Tids For-

16b. Saaiedes har jeg fundet Dyret i mange af mig undersogte Skaller.

Skallen har Miiller 1. c. kort men ret godt beskrevet. Den er meget smal, regel-

raæssig, nemlig noget buedannet omtrent som en Sabel, idet den forreste tykkere Deel,



hvorlien Dyrets Forende vender, er mere lige, og den bågeste efterhaanden tyndere vor-

dende Deel derimod mest boiet. Endvidere er den fuldkommcn trind, aldeles glat og af

pn smuk glindsende sneehvid Farve; midt paa skinner Dyrets Gjeller lidt igjennem ved

deres rode Farve. Den" er ligesom en Dentalium aaben i begge Ender, og aldeles fri, ihke

fasthæftet til andre Legemer. - Den forreste og tykkere Ende er i Yderkanten noget indkne-

beti. Alle ere constant af den beskrevne regelmæssige Form; ikkun som sjeldne Undta-

gclser har jeg fimdet enkelte Skaller, som vare noget mere boiede til den ene Side,, og

deinie Uregelmæssiglied er dog kmi ubetydelig. Skallej;s Længde er 2", den storsle Tyk-

kelse ys", Dyret 1—1 a" langt og iV—1\" tykt.

Denne Serpula afviger paa en mærkelig Maade fra alle bcVjendte Arter af dcntie

Slægt ved dens frie, regelmæssige, i begge Ender aabne Skal. Den forekommer meget

nlinindelig og i stor Mængde i Bergens Fjord, ved Glesvær og Floroen, overalt paa Sand-

buud i maadelig Dybde.

Tab. 13. Fig. 33. a. forestiller Serpula libera i dens Skal , med ndstrakte Gjeller,

i naturlig Storrelse. 33. b. Dj^ret tåget ud af dets Skal, med sammenslaaede Gjeller, for-

st orret. 33. c. Den forreste Deel af Skallen , hvoraf Dyret har strakt sine Gjeller ud,

forstorret.

Gen, ((S,f)ttOpttYtlG, Cnv.

1. Spee. éJl)ctopt£t'Uonortieguø, nov.

Farte corporis anteriore segmentis 10, pedibus instructis, scti-

ferij; posteriori segmentis 16, qvoruni 4 prima nuda conflata articulis

tenuissimis conjuncta, 12 postrema pedibus ornata. An ten nis 2 filif or-

niibus subtus ad os.

Allerede længe forend 2den Udgave af Cuvier's Regne animal, hvori Slægten

Ghetopterus op=itilles, udkom, havde jeg erkjendt og beskrevet nærværende Annclide som en

ny Slægt, og, da jeg ikke senere har havt Leilighed til en noicre Sammenligning af Dyret

selv med Beskrivelsen hos Cuvier og Audouin ^ Edwards (cf. Annales d. Seiene, n.it. Tom.

3<X p. 416. T. 22. Fig. 1.), giver jeg derfor her den Beskrivelse, jeg dengang udkastede,

ufci-audret.

Denne besynderlige og monstrose Annelides Krop Ijestaaer af 2de Dele, som i

Udseende ere hinanden meget iilige og ved fiirste -Oiekast synes at hore til 2de forskjellige
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Dyr. Ten forreste og mindre Deel er nemlig aflang, aldeles fladtrykt og udgjor et heelt

'bredt Stykke ligesom et Skjold, hvorpaa man ingen Ringe seer, men alene slutter deres

Tilstedeværelse af de paa Siderne siddende Fodder. Kroppens anden og længste Deel , som

hænger sammen med den forste ved et yderst tyndt Led eller kort Stilk, bestaaer derimod

«f mange for det meste opblæste Ringe, hvilke, især de forste fire, ere forbundne ved me-

get t3'nde Led. Antallet af alle Kroppens Segmenter er 27. Vi ville nu noiere beskrive

hver enkelt Deel for sig.

Hvad der paa dette Dyr er Ryg- eller Bugside, er ikke saa let med Vislied at

bestemme. Det synes imidlertid at være rigtigst at antage den mere farvede Side for Lys-

eller Rygsiden, hvilken Mening vi og ville folge. — Dyrets forreste Deel er , som allerede

<Mumeldt, fladtrykt, dog ovenpaa noget convex, nedenunder aldeles flad eller endog lidt

concav samt har der midtpaa efter Længden en Fure. Den er endvidere temmelig bred,

«I lige Brede overalt, bagtil lige afstumpet og fortil gaaende ud i en halvmaaneformig

fremxi.gende Læbe, som har en tyk Kant og er noget bredere end selve Kroppen. Ved

Basis lif denne Læbe nedenunder sidde 2 Antenner, 1 til hver Side i temmelig Afstand fra

hverandre. De ere blode, tynde, traadformige, i Enden spidse og række iidstrakte et lidet

Stykke udenfor Overlæbens Kant. Disse Antenner kunne ikke trækkes ind i Kroppen, men

ikkun boies eller krummes paa forskjellige Maader; de ere forovrigt lidet sensible. Imel-

leni Antennerne sees Underlæben, som er langt kortere end Overlæben, samt midtpaa noget

udrandet. Mellem begge Læber er Mundaabningen ; den er temmelig stor og staaer for

det meste aaben. Oine beniærkes ikke.

Paa Siderne er denne Deel af Kroppen, som iovrigt er aldeles glat og uden ty-

delige Ringe, besat med Fodder. Efter dem maa da Segmenternes Antal regnes, som or

10, foruden det, hvorpaa Antennerne sidde. Disse Fodder ere cylindriske og alle ere de

lid!; nedad rettede. Det Iste Par er kortere end det 2det, dette igjen kortere end det Sdie,

)>aa kommer et meget kort og tykt Par, det korteste af alle; det Ste er igjen temmelig

langt, endnu længere det 6te, 7de og 8de Par, det 9de er igjen noget kortere. Paa enhver

af disse Fodder, hvilke iovrigt ganske mangle Traade eller andre saadanne Tilhæng, be-

uiærker man en Mængde sniaa stive guldglindsende Borster, hvilke Dyret betjener sig af

til lettere at stige op og ned i det Ror, det beboer. Hvad disse Borsters Stilling og Forjii

Rjogaaer, da ere de ikke knippeformig forenede, men sidde i en Rad langs efter Midten af

enhver Fods overste Flade; de have en noget kolledannet Form, men ere samnientrykte og

med tilspidset Ende, hvilken er boiet noget til den ene Side ligesom en Hage. Imod Fo-

dens yderste Ende blive disse Borster længere og tyndere. Paa det 4de Pars Fodder, hvilke,

som ovenfor sagt, udmærke sig ved deres kortere og tykkere Form, ere bemeldte Borster
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meget storre og færre i Antal end paa de andre, og pladeformige eller næsten rhomboi-

dalske-, man bemærker dem let endog uden Loupens Hjælp formedelst deres smukke Guld-

glands. Den nu beskrevne Dannelse af Fodderne er constant, jeg har fundet den saaledes

lio? flere forskjellige Exemplarer.

Det sidste Segment endelig paa denne Deel af Kroppen har paa hver Side en

lang, ligesom vingeformig, i Enden tilspidset Lap, som er blod og boielig samt gjerne

noget nedadkrummet. Disse Lappe, der ogsaa maae betragtes som Fodder, ere 2—3 Gange

saa lange som de nys beskrevne 9 Par Fodder. Indvendig i dem findes nemlig et Knippe

af lange, meget tynde og lige, sylfcrinige Borster; jeg bemærkede ikke disse Borster uden-

til, men udentvivl maae de vel kmme strækkes nd. Ovenpaa iniel]em disse vingeformige

Fodder sees paa Kroppen 4 paatværs siddende sammentrykte Papiller eller smaa blode

Blade, 2 til hver Side, og imellem disse 2 andre meget mindre af samme Form. Vi ville

siden paa ethvert af de ovrige Segmenter af Kroppen gjenfinde lignende Papiller, der maa-

skee deels træde istedet for Rygtraade (cirri superiores), deels kunne være at betragte som

Gjeller.

Kroppens 2den Deel kan man, om man saa vil, igjen afdele i tvende: den forste,

som bestaaer af 4 Ringe uden Fodder, og den anden eller bågeste, som er samnicnsat af

12 Rince, hvilke alle have Fodder. De 4 forste Fiinge ere stærkt adskilte fra hverandre og

ikkun forbundne ved yderst tynde og korte Led. Den Iste af disse Ringe er temmelig lang

og cylindrisk, samt har nedenunder bagtil en blæreformig Kudforlængelse, som foran h.-ir

en dyb Huling, og hvorfra en smal hvid ophoiet Lir.ie lober fortil langs Ringens Midte

indtil dens forreste Ende. De 3 folgende Segmenter ere alle af eens Form, nemlig blære-

daiincde og have nedenunder paatværs en fremstaaende Crista eller tynd Forlængelse af Hu-

den. Det forreste af disse 3 er storst, det bågeste mindst; alle 4 Segmenter ere ligesom

alle de ovrige ligetil Bagenden ovenpaa forsynede med 4 Papiller af samme Form som de

ovenommeldte paa Kroppens forreste Deel, ikkim med den Forskjel, at de alle 4 sidde i een

Lmie paa Iværs og de 2de midterste ere lidt storre end de 2de yderste.

Endelig have vi at betragte de bågeste 12 Scgjnenter paa Dyret, hvilke adskille

sig fra de foregaaende 4 derved, at de ere forsynede med Fodder. Disse Segmenter blive

jo længere bag jo mindre, og ere ikke af den bla?redanncde Form som de forrige, men

more fladtrykte og brede; de sidste 2—3 ere saa smaae og tætstaaende, at de ere vanskelige

al. skilne. De ere alle besatte hver med et Par lange (næsten dobbelt saa lange som Seg-

mentei-nes Brede) noget nedadrettede Fodder af en tcendannet Skikkelse, af livis Ende et

Knippe af nogle faa (5—6) meget tynde, lige, guldglindsende Borster kommer frem. Disse

Fodder blive ligesom Segraenterne imod Bagenden efterhaanden mindre. Denne sidste er
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ganske simpel, uden Tilhærg eller Halespidser; paa Yderenden er Amts, udaf hvilken un-

dertiden kugleformige eller aflange brune Excrementer kastes ud. Af Indvolde bemærkes:

den temmelig ligelobende Tarmkanal, som indeni det Iste og 2det Segment af Kroppens

anden Deel indhylles, af et sort Indvold, der bestaaer af mangfoldige traaddannede Slyng-

ninger, omtrent som Ascidiernes Lever og er formodentlig ogsaa et saadant Organ. Dyrets

Farve er overalt guulhvid og noget gjennemsigtig-, ikkun Kroppens forreste Deel er ovenpaa

lysebruun, hos nogle svagere, hos andre stærkere.

Denne Annelide beboer et smudsigguult, glat Ror af en membranos Eeskaffen-

lied, tyndt men stærkt, hvilket næsten er dobbelt saa langt som selve Dyret. Af Form er

det cylindrisk, dog noget smalere i begge Ender, hvor det er aabent; Aabningerne ere cir-

kelrunde. Dette Ror, hvori jeg altid har fundet Dyret indsluttet, forekommer imellem Ser-

pnler, Coraller o. s. v., fasthæftet efter Længden til disse Legemer i deres Mellemrum, saa

at Enderne ere frie. Undertiden træffes disse Ror i store tomme Skjæl. De forekomme

ikke almindelig i Bergens Fjord og ved Floroen paa Klippegrund i en Dybde af 30—60 og

flere Favne. Man kan let mærke, om der er Dyr i Rorene, da det formedelst det oven-

omtalte sorte Indvold skinner noget igjennem. Ofte finder man ogsaa disse Ror tomme

eller occuperede af forskjellige Nereider o. s. v. ')

Dj-rets Længde ndgjor omtrent 2", den storste Brede f'', R.6rets Længde 3—4",

dets Tykkelse 4—f". Dyret sidder frit i sit Ror, som det aldrig forlader, og stiger op og

ned deri ved Hjælp af Fodbdrsterne. Tager man det ud af Roret, bevæger det sig næsten

ikke af Stedet: det kan hverken krybe eller svomme, men forbliver liggende paa Bunden

og vrider Kroppens Ringe frem og tilbage. Legemet afsondrer bestandig en overordentlig

Mængde klar Sliim,

Af foranstaaende Beskrivelse seer man, at denne norske Art er ganske forskjellig

fra Cuvier's Ghetopterus pargamentaceus (den eneste liidtil bekjendte Art, som dog, saavidt

vides, iklve er bleven observeret i levende Tilstand), der beboer Havet ved Antillerne.

») Gunnerus feiler iovrigt (hvilket allerede Miiller Zool. dan. Vol. L p. 30. formodede),

naar han troer, at de nys beskrevne membranose Ror, som ofte træifes imellem vert

Havs Madreporer, ere et Produkt af Eunice norvegica. Denne sidste danner sig

intet Ror selv, men ikkun udhulede Gange i Dynd og Sand; ogsaa har den det til-

fælles med mange andre af de omvankende Annelider, at den kryber ind i alskens

tomme Ror. Deraf kommer det, at man undertiden finder det R.6r, som egentlig

dannes af Ghetopterus, indtaget af Eimice norvegica.



Denne sidste synes at mangle eller dog kun at have rudimentaire Antenner-, Leddene, som

forbinde de 4 hlæredannede Segmenter, ere langt tykkere o. s. v.

Tab. 11. Fig. 29. a. forestiller Chetopterus norvegicus i naturlig Storrelse, oven-

fra. 29. b. samme fra Siden. 29. c. den forreste Deel af Kroppen ovenfra, noget forstar-

ret. 29. d. samme nedenfra. 29. e. en af Fodderne paa samme Deel ovenfra, stærkt for-

storret. 29. f. 2 af de yderste Fodborster, ligesaa. 29. g. en af det 4de Par Fodder paa

samme Deel, ligesaa. 29. h. Roret i naturlig Stdrrelse.

Gen. H t V t i & , autorum.

1. Spee. i^øcciø utvenø, nov.

Corpore viridi-coerulescente, liguljs branchialibns foliaceis,

supremo maximq ovato apice acuminato.

Denne er den storste af alle Nereider, soni her ved Kysten ere komne mig for

Oie; den er, saavidt mig bekjendt, ikke omtalt af nogeu nordisk Naturforsker. Den synes

mest at ligne Nereis Marionii "), Aud. S\- Edw. , fra hvilken den dog adskiller sig nok til

at erkjendes som en egen Art.

Kroppen er langstrakt, fortil smalei-e end paa Midten; derfra bliver den efter-

haanden mere og mere smal imod Bagenden. Den er endvidere ovenpaa convex og jaeden-

uuder flad med eu Længdefure, der tager sin Begyndelse fra det 2det Segment og lober

langs efter Kroppens Midte indtil Bagenden. Segmenternes Antal var lios det undersogte

Exemplar 107, dog manglede det bågeste Stykke.

Hovedet er foran noget smalere end bagtil, og besat med 4 sorte Oine, hvoraf

dpt forreste Par staae laengere fra hverandre end det bågeste. Forrest paa Hovedets yderste

Ende ere 2 korte tilspidsede Antenner, længere til Siderne nedemmder 2 storre cylindriskc,

tykke (Miillers: Dutten), som for det meste skjules under Hovedet; endelig bagved dette 4

Par Cirri tentaculares, 2 Par paa hver Side, hvilke alle ere borsteformige, stive, iusererede

paa en kort, tyk, tværstribet og bevægelig Cyliader. Det bågeste Par af disse er længst,

lige nedenunder dem sidder 1 Par kortere, og foran dem de ovrige endnu mindre 2de Par,

det ene under det andet, Halsen eller den 2den Ring er omtrent af Hovedets Længde o

:

dobbelt saa lang som, de ovrige Ring^, og niangler Fodder og Traade. Nedenunder er den

«) Annales d. Seiene, nat. 1833. Tom. 29. Tab. 1?. Fig. 1—6.



stribet cfter Længden og i dens forreste Kant er den riiilde foldede Mundaa"bning. Af

denne sidste stodes undertiden de stærke, krunlme, tandefie, niorkebrune Maxiller frem.

De ovrige Kroppens Ringe ere alle besatte med Fodder, hvilke ere sammentrykte og deelte

i en raraus superior med eet og en ramns inferior med 2 Borstebundter. Gjellerne ere

paa hver Fod 3 i Tallet, hvoraf den 6 verste er betydelig stoire end de andre 2, og af en

ægdannet Form, i Enden tilspidset, og ligesom de andre' 2 sammentrykt som et Blad. Den

er situeret tæt ovenfor ramns superior, noie forvoxen med den, og er noget opadrettet; paa

dens overste Kant sidder en kort tynd Rygtraad (circus superior), hvilken paa de forreste

Ringe er noget storre og tykkere end paa de andre. Under ramus superior og forvoxen

med den sidder den 2den Gjelle, som ikkun er Tredjedelen saa stor som den overste, men

forresten af samme Form. Den 3die eller nederste Gjelle endelig er smal og t.yk samt co-

nisk tilspidset; den sidder under og paa ramus inferior, og tæt under den er Bugtraaden

(cirrus inferior) af samme Storrelse og Form som Rygtraaden. Paa alle disse Gjeller, især

tydeligt paa don overste, bemærker man mange morkerode Blodkar at forgrene sig. Her-

til maa endnu foies, at Gjellerne paa de forreste Ringe af Kroppen ere mindre og tykkere

-(mere coniske), længere bag tiltage de i Storrelse og ere bladagtige, og blive igjen lidt

mindre imod Kroppens bågeste Ende.

Alle Ringene ere utydeligt tværstribede, samt ovenpaa til Siderne der, hvor Fod-

derne gaae ud, kjendelig stribede efter Længden, Huden er uigjennemsigtig, saa at ingen

af de indvendige Blodaarer eller Indvolde skinne igjennem. Farven er ovenpaa Kroppen

smukt gron eller gronblaa cg glindsende, paa de forreste Ringe næsten lys violet og spil-

lende i flere Farveforandringer; nedenunder bleg violet eller grongraa. Fodderne ere gron-

ne, ligesaa Gjellerne, hvis yderste Halvdeel imidlertid falder temmelig i det Gule, omtrent

som falmet Lov. Antennerne og Cirri tentaculares ere bleg gronlige. Dyrets Længde er

9", den storste Tykkelse f— f"? den overste Gjelle næsten ?" lang og I-" bred.

Denne Nereide forekommer ikkun sjeldent i Bergens Fjord, hvor den stundom"

træffes svommende heit oppe i Soen. Ved Hjælp af de mange og store Gjelleblade, der

tjene som ligesaa mange Aarer eller Svommefinner , bevæger den sig med en utrolig Hur-

tighed, stedse i en slangebxigtet Linie. Bevægelsens Mekanisme hos Nereiderne er af O.

F. Miiller ') noiagtig beskreven.

Tab. 10^. Fig. 27. a. forestiller Nereis virens i naturlig Storrelse ovenfra. 27. b.

*) Wiirm. d, siisz. u. sak. Wassers, pag. 128.



de 3 forreste Ringe, fra Rygsiden, forstorret. 27. c. verticalt Gjennemsnit af en Ring om-

trent paa Midten af Kroppen, visende Fodderne og deres Appeiidices, forstorrede.

Gen. Tj^^^^lloXfOtt, Sa r.

1. Spee. ipibsllodoce folioea, nov.

Capite antennis 5; pedibus cirris superioribus foliaccis renifornii-

bus dorsiim fere obtegentibus.

Ligner meget Phyll. laminosa, Savigny, hvorfra dog Mangelen af den midterste

uparrede Antenne fjerner den; i denne Henseende kommer den nærmere til Pli. clavigera,

Aud. S( Edw., men adskiller sig fra denne Art kjendeligt nok ved de langt stcirre og an-

derledes formede overste Cirri eller Lamellei\

Kroppen er noget fladtrykt, smal og liniedannet; den forreste og bågeste Ende

lidt smalere, ellers ligeformig. Den bestaaer af 81 meget korte Ringe, Hovedet iberegnet.

Dette sidste er lidet, af Form ægdannet o: foran smalere end baglil, og forsynet med 2

sorte Oine. Antennernes Antal er S, nemlig foran 4 smaa coniske og baglil imellem Oi-

nene 1 længere trauddannet. Cirri tentaculares staae længere bag ved Hovcdets Sammen-

stod med den folgende Fung, ere i Antal 4 paa hver Side, hvoraf de 2 bågeste ere de længste

;

alle ere de traadformige. Fodderne ere fj^lindriske , i Enden noget tvekldftede', hvoraf nd-

skydes et Knippe af henved 20 Borster. Rygtraaden er stærkt sammentrykt eller bladngtig

og nyrefonnig, meget stor, samt ved en smalere cylindrisk Basis fasthæftet ovcnpaa Fcden.

Lisse Fvygtraade eller Blade lægge sig op paa Dyrets Ryg (idet deres indliulede Kant læg-

ges til Kroppen, den udboiede derimod vender opad) og bedække begge Siderne, saalede.s

at der ikkun efterlades et meget smalt niigent Runi midtpaa efter hele Fiyggens Længde.

Bugtraaden derimod er mindre, ligcledes bladagtig samt af en oval i Enden tilspidset Form
;

den er ogsaa noget opadrettet. Ved Hjælp af alle disse Fodplader kan Dyret svomme

nieget hurtigt.

Farven er overalt paa Kroppen saavel ovenpaa (hvor den paa det nogne Rum

langs efter Ryggens Midte bedst sees) som nedenunder lysegraa eller rodliggraa og glind-

sende samt spillende i Regnbuens Farver. Rygpladerne ere brune med hvidc Priklier paa

den overste eller udboiede Kant; Antennerne og Cirri tentaculares graahvide. Kroppens

bågeste Ende er aldeles simpel iiden Traade eller Halespidser.

Dyrets Længde er l^'' eller lidt mere, Breden g". Denne Art forekommer paa

Soebunden i Bergens Fjord tenmielig sjeldent.



Tab. 9. Fig. 26. a. forestiller Phyllodoce foliosa i naturlig Storrelse ovenfra. 26.

b. den forreste Deel ovenfra, forstorret. 26. cc. 2 Rygplader, forstorret. 26. d. en Fod

med dens Bugplade, forstorret; Rygpladen er afreven og ikkun dens cylindriske Basis sidder

igjen. 26. e. en Bugplade alene, forstorret.

Gen. O n U p fi i Si , And. 8c Edw.

1. Spee. «ØnttpOiø concf)nleQz, nov,

Corpore depresso flavo-albicante, supra annulis transversil fus-

cis; capite antennis 7, 5 longis f ilifor mibns et 2 anticis brevissimis ovatis;

branchiis simpli ei bus. Tubo libero recto, valde conipresso piano, es t, e-

staceorum 5;c.. fragnientis compilato.

Meget ofte har jeg havt Leilighed til at iagttage, at de fleste Nereider og andre

nærstaaende Slægter have Tilboielighed til at danne sig et Slags Fvor eller rettere udhtiledc;

Giiiige i Sand, Dyiid o. s. v. De leve nemlig næsten alle paa Soebunden, i Klipperifter,

under Stene eller i gamle Mnslingskaller o. s. v. , hvor de i det derværende Dynd og Sand

boere sig uregelmæssige Gauge, som de gjore faste og sammenholdende ved en af Kroppen

afsondret slimet Vædske. > Saaledes hænder det ofte, at man i det Dynd, som sædvanlig

opfylder de tomme Skaller af Venus islandica, Pecten maximus &;c.\ der ere almindelige

ved vor Kyst, bemærker smaa cirkelrunde Huller , der fore ind i Ror eller Gange, som be-

boes af Eunice norvegica, Nereis verrucosa o. fl. Denne Egenskab hos den storste Deel

af de omvankende Annelider synes man forhen kun lidet at hav© lagt Mærke til: det er

Audouin og Edwards, som ved deres frugtbare Undersogelse af de Franske Kyster forst

have gjort opmærksom derpaa ^). Alle de ommeldte Ror ere imidlertid uden Regelmæs-

sighed og bestemt Form , ikkun Udhulinger i Dyndet eller Sandet. Endnu mærkværdigere

ere derfor de, som træffes hos nogle andre Dyr af samme Orden, der, ligesoni Amphitri-

terne danne sig frie Ror af en bestemt regelmæssig Skikkelse og Beskaffenhed, der er cha-

racteristisk for hver Art. Saaledes lever Nereis tubicola, Miiller, der ikke er sjelden ved

den Bergenske Kjst, i et nydeligt cyiindrisk, ligo, hornagtigt, gjennemsigtigt og glasagtig

glindsende Ror. Den nye Annelide, vi nu ville beskrive, hvilken ligesom N. tubicola synes

at maatte henregnes til Gnuphis, Aud. <Sf Edw., danner ogsaa et frit Ror af en regebnæs-

») vid. Cuvier'3 Rapport i Ann. d. Sc, nat. Tom. 21. 1830- p 'g. 324.
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sig Skikkelse, men ganske forskjelligt fra sidstnævnte Arts og i Sammcnsåstning mere lig-

nende det, hvori Oiiuphis eremita, Aitd. <5r Edw., lever.

Torst ville vi beskrive Dyret. Kroppen er liniedannet, glat, fladtrykt, dog oven-

paa noget convex. Hovedet er noget smalere end ds andre Segmenter; disso ere alle om-

trent af lige -Storrelse indtil imod Bagenden , hvor de efterhaanden blive smalere. Hovedet

er endvidere foran lidt indknebet , og har ovenpaa bagtil 2 sorte Oine; paa dets forreste

Ende findes 2 korte ægdannede Antenner og nedenunder disse sees den tvekloftede noget

tVenistaaende Overlæbe. Ovenpaa og bagtil sidde de ovrJge 5 Antenner: den uparrede cg

In^iigste niidtpaa Hovedet; de andre 4, som egentlig ere at betragte som Cirri tentacularci,

nidmi læne;ere bag, to paa hver Side, hvoraf den overste er længst og den ligemider sid-

dende noget kortere. Alle ere de meget' tynde, traadformige, cg inseverede paa et kort cy-

lindrisk Basalled. En kort Snabeimed, som det syntes, otte sortagtige, tildeels tandede

INTaxiller, forbundne med en saakaldet Underlæbe , der bestaaer af to langagtige, i den for-

reste Rand noget tandede hvide Stykker, kommer undertiden tilsyne, ligesom hos andre af

Eunicernes Familie. Det efter Hovedet nsestfolgende Segment ell«r Halsen mangler Fodder

;

de ovrige Ringe, i Antal 43—50, have cylindviske Fodder, af hvis Ende udskydes et Bundt

Borster. Enhver Fod er dcsuden paa Enden forsynet med en Rygtraad og ovenfor den læn-

ecre indad mod Kroppen med en længere Traad, [der maa ansees for Gjelle, samt endelig

nedenunder paa de forreste Segmenter med en Bugtraad, der længere bag forsvinder. lov-

rigt ere de 2de forreste Par Fodder storre end de ovrige; længere b;ig blive de mindre,

men Gjellerne længere, indtil saavel disse som hine igjen imod Kroppens hageste Ende af-

ta<»-e i Storrelse. Nedenunder hver Fod findes desuden paa Kroppen en fremstaaende Knu-

de. Det bågeste Segment har istedetfor Fodder to tynde Haletraade, der omtrent ere saa

la;ige som de syv bågeste Ringe.

Farven er overalt guulhvid, ovenpaa med brune Tværrirge, der antyde Kroppens

Ringe. Tarmkanalen skinner, især paa Legemets bågeste Deel, ved dens morke Farve

igjcnnem Huden.

Som ovenfor sagt, beboer denne Annelide et frit Fior, og det af en mærkværdig

re^elmæssig Form. Det er nemlig stavformigt, fiirkantet, aldeles lige, meget stærkt flad-

trykt, saa at 2de modsatte Sider ere brede medens de 2de andre ere yderst smale og Ro-

rets Tykkelse saaledes bliver meget ringe. I den ene Ende, hvor Dyrets Hoved vender hen,

er det bredere end i den anden. Dette Ror er sammenflettet af Conchyliefragraenter, Smaa-

stcue 5fc., især de forste, og det af forholdsviis store Stykker. Det er mærkeligt, at den

brede Ende af Roret, hvorhen Hovedet vender, altid har et fremspringende Stykke, sæd-

vanlig et Skjæl, paa den ene af de brede Sider: der kommer nemlig Dyret frem og ligger



saaledes ude med dets forreste Deel for at lure paa sit Bytte. Indvendig endelig beklædes

dette Ror af en meget stærk, hvid og gjennemsigtig Membran. Man kan derfor med en

Kniv skrabe Conchyliestykkerne bort (de hænge temmelig stærkt fast ved Membranen) y og

faaer da dette Hylster tilbage, gjennem hvilket man seer det indeni liggende Dyr. Jeg saae

aldrig Dyret forlade sit Ror, omendskjondt jeg længe havde det liggende i Soevar.d uden at

ombytte dette med friskt. Man træffer denne Annelide paa sandig Grund i Bergens Fjord

ikke sjeldent, og ved Floroen i stor Mængde, sædvanlig i 8—10 Favnes Dybde, i Selskab

med Dentalier og Amphitriter. Den er 1—1§" lang og x i" bred, Pvovet er ubetydeligt

længere end Dyret. Blandt alle mig bekjendte Annelider er der ingen, som den ligner saa

meget som Nereis tubicola, Miill. *); men denne si -ste adskiller sig dog fra vor Art ved

folgende Kjendelegn: a) Kroppen er meget længere og smalere, samt bestaaer af langt flere

Ringe, 94 efter M iiller , vor derimod kun af 45—52. b) Fodderne ere kortere og have læn-

gere Gjeller. c) Langs Ryggen lober en rod Linie og den mangler de brune Tværringe.

d) Kroppens Segmenter ere tydelige og fremstaaende, hvilket ikke er Tilfældet hos vor Art,

hvor de ikke ovenp.a ere kjendelige uden ved de brune Tværlinier og Fodderne. e) Ende-

lig Rorets forskjellige Form og Sammensætning.

Tab. 10. Fig. 28. a. forestiller Onuphis conchylega, ovenfra i naturlig Storrelse.

28. b. de fire forreste Segmenter, ovenfra, forstorret. 28. c. Gjennemsnit af et af de forre-

ste Segmenter med dets Fodder, forstorret. 28. d. Roret, seet fra den brede Side, i natur-

lig StorreLe. 28. e. Samme, fra den smale Side.

Gen. 13 I J> n e, Sa v.

1. Spee. ;p o{g tt I) e gela t ino »a» nov.

Co r pore oblongo, sqvamis dorsalibus 17 paribus rugosis gel at i-

nosis.

Henved 2" lang og ^" bred, aflang, foran og bag smalere. Rygskjællene (elytra,

Sav.) sidde i 2de Rader laugs efter Ryggen, 17 i hver. De ,ere yderst blode eller ligesom

Gelee, falde ogsaa meget let af. Af Forni ere de kredsrunde, aldeles heelrandede, rynkede

og foldede uregelmæssigt formedelst deres gelatinose Consistents. Hovedet er bedækket af

de 2de overste Skjæl; uaar disse boies tilside, sees det at bestaae af 2de sanwnenfoiede smaa

«) Zool. dan. Vol. 1. P. 18- Tab. 18. Fig. 6.
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halvkiigledanuedeForhoininger , forsynede med de fireOine, af hvilke det forreste Par staae

noget længere fra hverandre end det bågeste. Antennernes Antal er 5: fra Fanden udgaaer

den uparrede, tæt foran den det niellemste Par, og endelig det yderste Par, som ere næ-

steu dobbelt saa store som de andre tre. Bag dem sees paa hver Side to Cirri tentacnlares.

De 2de storste Antenner (det yderste Par) ere ved Basis tykkest, blive imod Enden tyndere

indtil de tilsidst lobe iid i en meget fiin Spidse; de ovrige ere derimod noget kolleformige,

men ende sig dog yderst i en fiin traadformig Spidse.

Fodderne ere smale, cylindrisk-sammentrykte og forsynede med [stive lyse Bcr-

ster-, nedenunder have de en liden tynd tilspidset Bugtraad, der kun er halv saa lang som

Fodcn. Forresten alterjiere, soni h^~j andre af samme Slægt, Fodder med Rygskjæl ndtn

Rygtraad, med Fodder uden Rygskjæl men med Rygtraad, indtil det 24de Segment, hvor-

iiii de afvexle med hvert 3die eller 4de Segment. Kroppens Ringe ere i(3vrigt meget korte

o^ i Antal 44 (Hovedet iberegnet); saaledes har jeg fundet det hos flere Exemplarer.

Farven er paa Kroppen ovenpaa graaagtig med brede morkebrune Ringe der,

livor Rygskjællene sidde, med hvis Antal de stemme overccus. Bugsiden er lysegraa, glind-

sonde og spillende i det lyseblaa eller violerte. Fiygskjællene ere lysebrune og gjennemsig-

tige; Antennerne have samme Farveg 'iriéft deres Endespidser ere hvide.

Denne Polynoe forekommer ikke almindelig paa Soebunden i Bergens Fjord og

ved Floroen. Ved dens blode gelatincise Rygskjæl adskiller den sig fra alle andre bekjendte

Arter.

Tab. 9. Fig. 25. a. forestiller Polynoe gelatinosa i naturlig Storrelse, ovenfr<i.

25. b. den forreste Deel af Kroppen, forstorret; de 2de o verste Rygskjæl ere hoiede Ira

hverandre for at Hovedet skal sees. 25. c. et Rygskjæl.

® i I I jr B-

Gen. la a i S , Mull.

1. Spee. Uaiø? flntjtcorniø» nov.

Capite oculis 2; cirris tentacularibus 8— 10 clavatis in anteriore

corporis parte; segmentis Sf setis (Sf uncinulis ornatis.

Uagtct Forfatterne ikke ere enige i Bestemmelsen af Stedet , hvorhen Naideslæg-

ten bor stilles i Systemet, saa er der dog nogle Arter, som synes nær beslægtede med ad-

skillige Annelider (.f. Ex. Lumbricus) og vel kunde finde Plads iblandt dem. Til saadanne
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regner jeg nærværende Art, den eneste Nåis som i Soen er forekommen mig; den udmær-

ker sig fornemmelig ved dens tydelige Oine og Tentakler, og nærmer sig i denne Henseende

endog til Nereiderne.

Kroppen er cylindrisk og testaaende af 36 Segmenter, Hovedet iberegnet, hvilket

er rundagtigt, forlil lidt smalere, samt forsynet med 2 morkebnme Oine. Forresten er

Kroppen tykkere paa Midten end i begge Ender, især er dens bågeste Deel betydelig sma-

lere. Bingene ere vanskelige at bemærke uden paa Antallet af de paa Siderne staaende

Borsteknipper. Dyret er fortil forsynet med 4—5 Par tentakel agtige Tilhæng af en kolle-

formig Skikkelse, af hvilke det korteste Par, som maaskee ere virkelige Antenner og ere

af Hovedets Længde, staae foran paa dette, det 2det ved dets bågeste Ende, de ovrige paa

2det og 3die Segment. Alle disse sidste ere mere end dobbelt sa a lange som det Iste Par.

Forresten finder hos forskjellige Individer megen Uregelmæssighed Sted i disse Traadei

Stilling, Storrelse og Antal: stundom er der ikkun 4 Par, paa den ene Side ere de ofte

storre end paa den anden o. s. v.

proppens Segmenter ere alle paa Siderne forsynede, foruden med mange korte

Traade eller Haar, ogsaa med lange Borster: de forreste 6—7 Segmenter have ikkun en

enkelt paa hver Side ; fra den 8ie eller 9de indtil 21—22de have de flere (omtr. 10) pen-

sfilformig forenede Borster af en storre Længde, de ovrige endelig have igjen kortere og

enkelte. Under hver af disse Borsteknipper sidder en besynderlig Hage, som synes at be-

staae af 2 Led, af hvilke det yderste er krummet. De bågeste Segmenter havde 2de saa-

danne tæt sammen staaende Hager paa hver Side under de lange Borster.

Dyrets Længde er i" eller lidt mere. Farven er overalt lysebrun, den bågeste

Deel af Kroppen mere guulagtig. Denne Nåis , som forekommer paa dyndet Grund ved

Fldroen, adskiller sig fra alle andre bekjendte Arter ved dens kolleformige Tentakler og

de paa Siderne værende Hager.

Tab. 9. Fig. 24. a. forestiller Nåis? clavicomis i naturlig Storrelse. 24. b. sam-

me forstorret, seet ovenfra. 24. c. d. 2de af de imder Sideborsterne siddende Hager, stærkt

forstorrede.
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Blandt Brachiopoderne hore Terebratulerne, som ellers ansees for saa sjeldne,

ved vor K3'st til de almindelige paa klippefuld Bund forekommende Dyr, især T. caput

serpentis; mindre hyppig, fornemmelig paa Koraller, T. vitrea (T. cranium, Miill.). Den

af O. Miiller forst beskrevne Orbicula norvegica (Patella anomale, Miill.) er yderst hyppig

paa Klipper og Stene, Skjæl ^c.

Af Acephalernes store Orden ere Ascidierne talrige: de elske alle klippefuld

Grund, hvor mange Soeplanter voxe, som ofte ganske ei*e bedækkede af dem. Blandt de

sammensatte Ascidier forekomme hist og her paa Tarestammer en Art Aplidium af en

giml Farve, Dyrene henved 1" lange, en mindre Art af en blaagraae Farve, en graa Eucæ-

linm, samt en Didemnum, der aldeles ligner D, candidum, som Savigny fandt i det rode

Hav. Botryllus stellatns, Gaertn. , overtrækker Tarer og andre Legemer , tilligemed nogle

cndnu ubestemte Arter af denne Slægt. — Blandt de enkelte Ascidier er ingen ved vor

Kyst hyppigere end Ascidia (Phalkicia, Sav.) intestinalis, som 1—2 Favne under Soens Over-

flade ofte paa lange Strækninger bedækker Bunden, siddende fast paa Klipperne og alle-

haande Soeplanter, især Zostera marina. Almindelig er ogsaa A. aspersa, Miill., A. men-

tula, den smukke A. Parallelograma paa Tarer, af hvilken sidste der gives Afændringer

med rode Punkter og Striber ; A. scabra paa Fucus vesciculosus , hvortil den er fasthæftet

med Siden efter Længden og ikke med Basis som andre Ascidier. Hist og her A. rustica,

A. venosa, A. echinata, A. prunum, den nydelige A. (Clavelina, Sav.) lepadiformis, derå

sidste paa Ostersskaller o. a. — Biphorer eller Salper ere sjeldne, men visse Aar i saa stor

Mængde, at de paa nogle Steder næsten ganske opfylde Soen ; 2 Arter ere mig forekomne,

nemlig B. depressa og B. tricuspidata »). — Teredo navalis er ogsaa her som andensteds

odelæggende for Pæleværk og Skibe, dog langtfra i den Grad som den yderst fordærvelige

af F. Rathke beskrevne Cymothoa lignorum 2). Solen siliqva er meget hyppig overalt paa

Sandbund; Hiatella miiiuta paa Koraller S^c, Saxicava pholadis overalt mellem Tarerodder,

Svampe &;c. — Yderst almindelige tæt ved Stranden i Sand og Leer ere Mya arenaria og

M. truncata, M. (Lutraria, Lam.) elliptica, M. (Lutr.) compressa; sjeldnere og dybere M,

nitida, M. rostrata og M. norvegica. Hist og her paa sandig Bund Mactra crassatella?

,

•) Begge Arter beskrevne og afbildede i mine ovenciterede Bidrag p. 51—59. Tab. 6.

") Naturhist. SelsL Skr. 5 B. Tub. 3. F, 14.
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Corbula micleus? Lam. — Venus islandica almindelig paa storre Dybder, V. lincta?, V.

gallina, V. borealis, V. sulcata?, V. litterata?, V. decussata, V. exoleta, V. pectinula. Lori-

pes hyalina almindelig; Tellina radiata, T. depressa, T. feroensis sjelden, T. solidula.

Yderst Hyppig Cardium edule, hist og her paa storre Dybder C. echinatum, C. norvegicum,

Spengl. — Mytilus edulis og M. modiolus overalt paa Klipperne ved Stranden, den forste

ved Floemaalet, den sidste dybere; M. discors især hyppig i Hylsteret af de store Ascidier

(A. mentula o. fl.)* — Area tortuosa, Miill., (A. lactea?, Lam.) paa Madreporer, A. minu-

ta, Miill. (Nucula rostrata, Lam.) temmelig almindelig paa sandig Grnnd, den lille smukke

A. (Nucula, Lam.) margaritacea sjeldnere. — Anomia sqvamula, A. truncata?, A. fomica-

ta, A. undulata?, alle paa Stene, Skjæl, Koraller. — Lima lingvatula?, Pecten maximus,

P. islandicus, P. varius hyppige; paa Tarerne forekomme de smukke P. fuci, P. tigeriuus,

P. triradiatus, P. septemradiatus, P. minimus, nov. spee, paa Koraller P. aratns, P. vitreus.

— Ostrea vulgaris i Mængde paa Klipperne. — Af Cirrobranchicrnes Orden ikkun Denta-

lium entalis i stor Mængde overalt paa sandig Bund.

Blandt de talrige Gasteropoder: Chiton overalt paa Stene, Skjæl Sfc, saaledes C.

einerens den hyppigste, C. ruber af forskjellige Farvetegninger, C. fascicularis især paa

Ostersskaller. Patella vulgaris yderst almindelig paa Klipperne ved Floemaalet, paa sammp

Sted P. testudinaria men sjeldnere, P. pellucida hyppig paa Tareblade. Dybere forekomme

P. virginea, P. fulva, Emarginula conica, Fissurella (Patella fissurella , Miill.). Sigaretus

(BuUa latens, Miill.) Stromii, nov. spee. ^), udmærket ved dens indvendige glatte hvide

Skal, sees hist og her krybende paa Tarerne. Bulla velutina, Miill., som Lamarck regner

til Sigaretus haliotoidens , har en udvendig Skal og horer udentvivl heller i Nærheden af

Nerita, saavelsom en lignende, Bulla plicatilis, Miill. , hvilke begge, især den forste hyppig,

træffes paa Klipperne og Soeplanterne. Strombus pes pelicani, et smukt Dyr, er alminde-

lig overalt. Murex (Fusus, Lam.) antiqvus, M. despectus, M. clathrathus samt en anden

liden med Pigge i Tværrader besat Skal af denne Slægt, forekomme hist og her. — Bucci-

num undatum meget almindelig, saavelsom B. reticulatum, B. incyassatum, Strom, sjeldnere

B. pyramidale, Strom. B. (Purpura) lapillus allevegne i uhyre Mængde paa Bjerkene tjet

imder Floemaalet. — Cypræa norvegica, nov. spee, paa Soebunden og paa Tarerne ikke

sjelden. — Nerita littoralis overalt ved Stranden , Skallen af mange forskjellige Farver og

Tegninger, N. (Natica, Lam.) canrena? hist og her paa Soebunden, dybere. — Trodius

aizyphinus og T. cinerarius paa Tarerne og IClipperne i Mængde, T. conulus? sjeldnere.

») Forst beskreven af Strom i Dansk. Vid. Selsk, Skr. 10 B. Tab. 5. F. i—4.

9*
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— Turbo littoreus sidder i tallos Mængde nær Floemaalet paa Klipperne. T. terebra paa

Bunden, T. fuscus?, foruden nogle ubestemte Arter. — Bullæa granulosa, nov. spee, samt

Bulla fragilis, Lam. (Akera bullata, Miill.) ere sjeldne, tilligemed 2 endnu ubestemte Arter

af Bulla. — Af Aplysia har jeg truffet een Art af 3j Tommes Længde, som ligner A. pmic-

tata, Cuv. Slægten Actæon, Oken, horer udcntvivl nærmere ved Limax; hos os træffes en

liden Art, A. minutum, nov. spee, paa klippefuld Grund i ringe Dybde. — Gymnobran-

chierne opholde sig gjerne paa Tang- og Tarearter nær ved Soens Overflade. Eolidia pa-

-pillosa (Doris bodoensis, Gunn.), 3" lang, aldeles forskjellig fra E. Cuvierii (den har saa-

ledes ikkun 4 Tentakler), hvortil Lamarck henforer denne af Gunnerus beskrevne Art, kry-

ber ofte i stor Mængde omkring paa Zostera marina; E. fasciculata, E. peregrina, E. ver-

rucosa, E. Cuvierii "), alle variere meget i Farven. Tritonia arborescens, tobaksfarvet med

lyse Prikker, er hyppig paa Fucus vesiculosus; T. Ascanii (Doris frondosa, Miill.) ligner

den forrige meget, men adskiller sig saavel ved dens betydelige Slorrelse (3" lang) sonl ved

dens bestandig hvide Fjarve (ikkun Gjelleriie ere stundom giuilagtige eller rodlige); den

traeffes ofte svommende i Vandfladen med opadvendt Bug. Den smukke lille T. coronata

forekommer ligesom den forcgaaende paa Tarer. — Polycera qvadrilineata, Cuv. (Doris

qvadril., Miill.), hvilket Navn jeg formedelst Dyrets mangfoldige Farveforandringer har for-

andret til P. varians ^)y og P. clavigera, begge Arter udmærkede ved deres skjcinne Far-

ver, krybe temmelig almindelig omkring paa Soeplanter, P. dubia 3) sjelden. — Doris ob-

velata og D. muricata hist og her, den sidste hyppig paa Tarer; D. miniata, nov. spee,

ligner meget D. tuberculata, Cuv., 2" lang', paa Klipperne, sjelden; en Ait, der ligner D.

pilosa, samt nogle xibestemte.

Af Pteropodernes Orden har jeg her ved Kysten ingen andre truiTet uden Cirrop-

tcron, nov. gen., hvoraf er fundet 2 Arter, C. semilunare og C. ovale, livilke begge ved

stille Veir om Sommeren og Hosten fcrrefindes i Mængde svommende tæt under Soens Over-

flade. — Blandt Cephalopoderne endelig er mig forekommen : Sepia officinalis, hvis Ryg-

skjæl ofte driver op i Stranden; Loligo vulgaris og L. sagittata, som begge ere temmelig

sjeldne; endelig Octopus ventricosus , Grant (Sepia octopodia. Penn.), der er meget almin-

dclio- paa storre Dybder i Fjordene, hvor den fiskes med de saakaldte Sprutedrægge (et Jern

med mano-e krumme Kloer), da den ansees for den ypperste Lokkeniad for Fiskene.

«) Doris branchialis, Zool. dan. 4 Facs. Tab. 149.

») Doris cornuta, Zool. dan. 4 F. T. 145 er ikkun en Varietet af deinie.

3; Mine "Bidrag" p. 13. Tab. 2. F. 5. 6.
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Gen. l3ott*pllUS> Gaertn.

Ved at undersoge en Art Botryllus , som hyppig forekommer ved Floroen, i Sols-

vig o. a. Steder, fastvoxen til Tang og Stene, og som mest ligner Eotryllus stellatus, men

har mere aflange Stjerner, gjorde jeg en i hoi Grad besynderlig og uventet Jagttagelse. I

det Kar med Soevand,. hvori jeg havde bragt Brotyllerne, bemærkede jeg nemlig efter no-

gcn Tids Forlob en stor Mængde lysegule Smaadyr af en oval Form, forsynede med en

lang tynd Kale, altsaa noget lignende Frdelarver, og ligesom disse svomnaende raskt om-

kring i Våndet ved Hjælp af deres Hale. De vare, Halen iberegnet, som næsten er dob-

belt saa lang som Kroppen, omtrent V" lange, Betragtede under Mikroskopet saae de iid

til at være polypagtige Dyr.

Ved noiere at give Agt paa dem, mærkede jeg til min store Forundring nt de

kom ud af Botryliernes Stjerne -Aabning o: den fælles Anus, indenfor hvilken Aabning i

dens rummelige Cavitet der vrimlede af dem. Nu faldt jeg paa den Formodning, at do

maaskee l^unde henliore til Botryllerne eller være Unger af dem. Imidlertid synes dette kun

lidet rimeligt saavel formedelst deres besynderlige Dannelse som efter hvad man liidtil veed

om Botryllus og overhovedet Savigny's sammensatte Ascidier, hos hvilke Ingen tilforn har

iagltaget fritsvommende Unger. Og dog blev min Formodning stadfæstet, jeg overbeviste

mig derom paa det fuldkonmeste ved gjentagne Gange at skjære Botryllernes fælles Anal-

Aabning op og tåge ud de i Caviteten værende Æg eller Kimer, som ofte der forefindes

efterat de ere komne ud af d-j enkelte Botryllers Æggegange. Disse Æg ere af en oval Skik-

kelse, glatte, lysegule med en morkere Kjerne, som skinner igjennera. Aabner man Æg-

wet, finder man indenfor det tjnde gelatindse Hylster en Unge, aldeles ligedannet som de

nys ommeldte fritsvommende, som vi strax noiere skulle beskrive; dens Hale er rullet om-

kring den ovalrunde Krop. Formodentlig brister vel Hylsteret, naar Æggét er fuldkommen

modnet. Ungen kryber ud og svommer omkring.

Den frie unge Botryllus er gelatinos, glat, og, som ovenfor allerede sagt, af en

oval Form, nedentil forsynet med en lang, smal, cylindrisk og i Enden tilspidset Hale, ved

hvilken Svomningen skeer. Selve Kroppen er ubevægelig, hvorimod Halen kan bevæges i

alle Retninger. Men dette Ydre er imidlertid ikke andet end et gjennemsigtigt Hylster (li-

gesom en Polypstok), der omgiver de indentil siddende smaa saakaldte Polyper eler en-

kelte Botryller. Disse vise sig nu allerede sammensatte og i en vis Orden forenede. Der

findes nemlig almindelig i ethvert saadant Hylster otte af en aflang Skikkelse nogct lignen-

de de voxne Botryller, ikkun meget mindre og smalere, hvilke Polyper ere opadrettede og

ved deres Basis forenede, saaledes at de danne en Kreds eller Stjerne, samt i Centrum have
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«1 kredsrund stor Knude, som formodentlig siden bliver til den fælles Anus. Polypcmea

Basis forlænger sig ned igjennem Halen, ligesom denne aftagende i Tykkelse iniod Enden ;

indeni den bemærker man en morkere Canal. Paa den overste Ende af Hylsteret er den

fælles Mundaabning, der staaer noget skjævt eller lidt mere til den ene Side, omgiven af

fire fremstaaende tandformige Knuder, hvoraf de to overste ere slorre end de andre to paa

den nederste Side af Aabningen siddende. Jeg saae aldrig denne Aabning at contraheres»

hvilket ogsaa er rimeligt, da Hylsteret iidentvivl er uorgani kt.

Som ovenfor bemærket, svommede disse Botryllusm^ger omkring i Våndet forme-

delst Sidebevægelser af Halen ligesom en Fisk eller Froekirve, og det med en mærkværdig

Hurtighed. Bevægelsen skede altid med Mimdenden foran. De kunne boie Halen lige ind

til Kroppen, dog ikke i flere Bngter. Ved meget staerke Irritationer trækker Polyperncs

haleagtig forlængede Basis sig næsten ud af den s ;mme omgivende Hale af Hylsteret; den

hele Polypforeening synes altsaa at sidde los uden nogen organisk Forbindelse med Hylste-

ret. Efter en Dags Forlob , i hvilken Tid jeg liavde disse Dyr levende i Soevand, dode de

fieste, og de havde da alle trukket Halen ind og Hylsteret mere eller mindre sammen; d«

enkelte Polyper vare hoiede horizontalt ud fra hverandre, istedetfor at de ellers ere opad-

rettcde.

Altsaa udvikler der sig af Æggene sammensatte Individer eller en Stamme af

ilere Polyper. Dette bemærker allerede Savigny *); han afbilder ogsaa de fuldkomne Æg
af Botryllus og Pyrosoma 2>. Men hverken denne Ascidiernes noiagtige Anatom eller no-

gen Anden, saavidt mig bekjendt, har iagttaget Æggenes Udvikling udenfor Moderlegemet

og det mærkværdige Phænomen, at der af Ægget udvikles frit^vommcnde sammensatte Un-

ger, omgivne af et Hylster og forsynede med en lang Hale. Forresten har Cavolini ') og

Grant 4) bemærket noget paa en vis Maade Analogt hos Æggene af Gorgonia , Anthophyl-

lum, Campanularia 8\C., nemlig en levende og fri Bevægelse.

Hos Botryllerne aabner som bekjendt Æggestokkenes Udfcringsgtmg sig ved Anna.

Derfra ville altsaa Æggene, naar de komme ud, falde ned i den temmelig riunmelige Ca-

vitet, som er fælles for alle til eet System horende Botryller. Virkelig finder man dem og

der, som ovenfor ommeldt; men de eller de af dem sig udviklende Unger vilde have Van-

skelighcd ved at komme ud af denne Cavitet og sætte sig fast paa saa mangfoldige Skigs

») Memoires s. les anim. s. verteb. 2 Tom. Pag. 59.

3) I. c. Tab. 21. F. 1" t og Tab. 23. F. l"t, 1" t ^, 1" t

3) Polyp. marin. ed. Sprengel. P. 48 <Sc 50.

) Annal. d. Seiene, nat. Vol. 13. P. 52.
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Legemer, som man traeffer Botryllerne paa, uden at være begavede med en fri Bevægelse.

Saaledes sorger derfor Naturen her, som allevegne, paa en mærkværdig Maade for Artens

Udbredelse. Mine Botryllusunger dode desværre altfor snart til at jeg kunde faae Oplys-

ning om hvorledes de sætte sig fast og hvilke Forandringer de i deres videre Udvikling im-

dergaae.

Tab. 13. Fig. 34. a. forestiller et Æg af Botryllus , tåget ud af den fælles Analca-

vitet, og en Unge tågen ud af hiint, begge i naturlig Storrelse. 34. b. Ægget forstorret.

34. c og d. Unger, seete fra forskjellige Sider, forstorret. 34. e. en Unge, hvis Hale har

boiet sig ind imod Kroppen. 34, f. en Unge, hvis Polypers forlængede Basis har trukket

sig næsten ud af Haleroret. 34. g, h, i. dode Unger, h. seet ovenfra, de andre to Figurer

fra Siden.

G e n. ^ g p r tø a > L i n n.

Spee. ©KPV»atti)t:Vieflica,nov.

Testa ovato-ventricosa, albido-rubella unicolore, strils transver-

sis lævibus, linea dorsali nulla. Animal pulchre luteum, alis vel lobis la-

teralibus pedis brunneis tuberculis conicis luteis.

De ved deres Skallers skjonne Farver og Glands saa udmærkede og bekjendte Por-

cellainsnekker hore for storste Delen hjemme i de varmere Zoners Have ; ikke mange Ar-

ter forekomme i de tempererede Strog og, saavidt vides, hidtil ingen af denne Gasteropo-

deslægt her i Nordhavet. (Ved den engelske Kyst skal fiudes en Art). Overraskende var

det mig derfor ved den Bergenske Kyst at træffe en liden Art, som der aldeles ikke

er sjelden.

Lamarck *) beskriver en Conchylie under Navn af Cypræa coccinella, hvis

Findested ilike angives, og hvormed Skallen af den Art, vi her tale om, temmelig noie

stemmer overeens. Dog adskiller den hos vor norske Art sig ved dens constante Farve,

som aldrig er plettet, men eensfarvet meget bleg kjodrod eller næsten rodlighvid. DeExem-

plarer, jeg besidder af Cypræa coccinella. Lam., have alle paa Ryggen af Skallen paa en

kjodfarvet Grund nogle (sædvanlig 3) morkebrune Pletter, samt en hvid ubestemt Linie ef-

ter Længden som Mærke efter det Sted, hvor de paa Ryggen tilbageslaaede Sidelappes Ran-

») Hist. nat. d. anim. s. vert. Vol. 7. P. 404.



de stode sammen, hvilket Alt ikke findes hos den norske Art. Dyret niaatte vel, om man

kjendte det hos den forste Art, ogsaa kunne frembyde adskillende Karakterer.

Dyret hos den norske Porcellainsnekke har et kort Hoved, forsynet med 2de tem-

melig lange, t^Tide, traaddannede Tentakler, hvilke ved Basis ere lidt tykkere end i Enden.

Pa;v en liden fremragende rund Vulst ved Roden af disse Tentakler sidde Oinene, der vise

sig som to sorte Prikker. Fodeii er lang og tynd; luider Krybningen , da den er mest ud-

strakt, ev den nemlig en halv Gang til saa lang som Skallen. Forovrigt er den smalere

end denne sidste, fortil lige afskaaren, bagtil derimod smalere og niere tilrundet. Under

Dyrets Kryben naaer ofte den forreste Rand af Foden foran Hovedet. Aanderoret er kort

og noget krumt opadrettet.
,

Det Mærkeligste, Dyret ellers fremviser, er de store hudaglige temmelig stærl-e

Lappe eller Sideforlængelser af Foden, een til hver Side, hvilke, naar Dyret kommer frem

af Conchylien, slaaes tilbage over dennes Ryg, saaledes at begge Lappes yderste Rande

mode hinanden, hvorved der fremkommer en Fure efter Leengden midtpaa Skallen, som

tillige derved aldeles skjules. Irriteres derimod Dyret eller mærker det nogen Fare, træk-

kes strax disse Lappe saavelsom hele Kroppen efterhaanden ind i Skallen. Forresten ere

begge Lappe heelrandede cg paa den udadvendte Flade besatte med mange stærkt fremra-

gende kegleformig lilspidsede Knuder.

Dette Dyr er paa Kroppen, Tentaklerne, Aanderoret og Foden af en smuk guul

Farve. Fodens Sidelappe ere udvendig brune eller egentlig i Bunden graa med morkebrune

Pletter og Punkter; den indvendige Side derimod eensfarvet lysegran. De ovennævnte til-

spidsede Knuder paa Sidelappene ere lysegule. Skallen er 2" laaig og -3" bred, Dyret ud-

sti-akt I" langt, Tentaklerne J''.

Man paastaaer almindelig, at Porcellainsnekkerne nedgrave sig i Sandet. Den

Art, vi her omtale, forekommer ikke alene paa Sandbund, men ogsaa paa Klippegrund,

ofte sees den og at krybe omkring paa de store Tarearter. En Varietet af denne Cypræa

med sneehvid glat Skal og svage Spor af Tværstriber forekommer paa de samme Steder,

skjondt meget sjeldent.

Tab. 13. Fig. 35. a. forestiller Cypræa norvegica krybende, i naturlig Storrelse,

fra Rygsiden. 35. b. samme fra Bagsiden. 35. c. Hovedet med Tentaklerne, forstorret.

35. d. et Stykke af Fodens Sidelappe ovenfra, forstorret. 35. e. Conchylien ovenfra, i na-

turlig Storrelse. 35. f. Samme nedenfra.



Gen. IJttlltea, Lam»

Spee. S^ullæa ørattUloøA) «ov.

Corpore antice truncato, albo; testa ohlonga alba, strlis transvei'-

sis exilissimis graniilosis, apertura superne non dilatata, spiranon exserta.

Af Slægten Bullæa kjender man hidtil ikkun een Art, nemlig B. aperta. En an-

den og meget mindre fra denne bestemt adskilt Art liar jeg fundet ved Floroen paa Sand-

bund, hvor den dog er meget sjelden. Skallen ligner meget en af O. Milller under Navn

af Bulla scabra beskreven Conchylie (Dyret kjendte han ikke), hvilken dog adskiller sig fra

Tor ved dens forreste taggede Rand ").

Dyret seer oventil ud til at bestaae af 4 Dele. Den forreste er aflang, bred, lidt

convex, fortil afstumpet, uden Tentakler og uden noget adskilt Hoved; som Spor af Oine

bemærker man ovenpaa denne Deel af Kroppen 2de neppe synlige utydelige sorte Punkter.

Til hver Side sees en forlænget Sidelap af den nedenunder flade Fod at slaae sig opad over

Dyrets Sider, Bagtil er endelig den 4de Deel af Kroppen, h\ori Conchylien er indsluttet.

Denne kommer forst rigtig tilsyne, naar den tynde Hud, som omgiver den, skjæres op.

Man kan uden Mdie tåge Conchylien ud, da Dyret, som Cuvier allerede har bemærket,

aldeles ikke er befæstet til den ved nogen Muskel. Nedenunder er en Lap, der rager frit

frem og noget udenfor Skallen.

Farven er overalt paa Kroppen hvid eller gimlhvid; ikkun nogle Indvolde i den

bågeste Deel af Kroppen, som skjules i Conchylien, skinne ved deres graabrune Farve igjen-

nem. Dyret kryber ikkun meget langsomt afsted. Det er neppe \" langt og \" bredt;

Skallen \" lang og \" bred.

Conchylien er yderst tynd, sneehvid og gjennemsigtig. Dens Karakteer er i det

Hele som ved Bullæa aperta; men Formen er mere aflang og smalere, her er en virkelig,

skjondt mindre tydelig og ikke fremstaaende Spiir med 2 Vendinger. Ogsaa er Aabningen

mindre vid, og Læben skjærer ikke ud oventil opad. Dog det, som fornemmelig udmærker

denne Conchylie, er de meget fine tætstaaende Striber, som udvendig lobe tværs over den.

Retragter man disse Striber under Mikroskopet, da bemærker man enhver af dem at be-

staae af en Rad meget smaa ovalrunde ikke meget ophoiede Knuder, Ijvilket giver Conchy-

lien et meget smukt Udseende.

») Zool. dan. Tab. 71. F. 10—12. Vort Dyr ligner ogsaa meget Miillers Lobaria qva-

driloba, Zool. dan. Tab. 1(X), men Skallen synes forskjellig. Miillers Lobaria er

raaaskee identisk med Bullæa aperta, auct.

10
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Tab. 14. Fig. 36. a. forestiller Bullæa granixlosa ovenfra, lidt forstorret; den na-

turlige Stijrrelse vises ved hosstaaende Streg. 35. b. Skallen i naturlig Storrelse ovenfra,

Ijgesaa. 36. c. samme, stærkt forstiirrct. 36. d. Skallen nedenfra.

Gen, ^CtjetJn> Oken.

Spee. ^ctæott tttittttttlttt, nov.

Corpore elougato, postice acuminato fusco; tentaculis 2 subtus

sulcatis; lobis lateralibus pedis extus fuscis, intus pallidio r ibiis; pede vi-

ridi punctis sparsis miuimis a Ibis.

Det er Oken, som forst og det med Rette har afsondret den af Montagu beskrevne

Laplj-sia viridis fra Soeharerne (Aplysia), og deraf dannet en egen Slægt, Actæon, som han

stiller imellem Onchidium og Limax. Af senere Forfattere, f. Ex. Ferussac o. a., sættes

for det meste denne Slægt tæt ved Aplysierne.

Allerede for flere Aar siden luidersogte jeg nærværende nye til Slæglen Aclæon

horende lille Dyr, hvis Karakteristik ovenfor kortelig er angiven, og fandt til min Forun«

dx'ing megen Afvigelse fra Sdeharens Dannelse, idet der nemlig slet ingen virkelige Gjeller

bemærkes, saaledes som de paa Ryggen afAplysia forefindes bedækkede af et Skalrudiment,

hvilket sidste ogsaa her mangler. Den samme Bemærkning finder jeg siden, at Audouin og

Edwards hive gjort i deres Undersogelser over en Deel af de franske Kyster '). Denne

vigtige Afvigelse i Actæon's Organisatiou maa fjerne denne Slægt fra Scieliaren, hvormed

den ellers i den udvortes Dannelse viser megen Lighed.

Nærværende Art har en langstrakt Krop, ovenpaa convex, nedenunder flad. For-

krnppen er noget sammeukneben og Hovedet ovenpaa ikke adskilt fra samme. Naar man

vender Dyret om paa Ryggen , bemærker man derimod en Adskillelse mellem Hoved og

Krop, idet det foVste rager et lidet Stykke frem foran Foden, Kroppens bagcite Beel (Ab-

domen), som er længere end den forreste, or noget bredere og fladere end denne, uagtet

den ved forste Oiekast synes mere hvælvet, hvilket kommer af, at Fodens Sidelappe ligesom

hos Soehareu slaae sig op over Dyrets Sider og R3'g. Iniod den bågeste Ende bliver ende-

lig Kroppen efterhaanden smalere og ender sig tilsidst i en Spidse.

Hovedet, som i den forreste Kant er afstuuipet eller lidt tilnindet, er ovenpaa

') vid. Cuviers Rapport, Annal. d. Sc. nat. 1330. Tom. 21. pag. 325.



besat med 2de Tentakler, hvilke sidde een til hver Side ved heggQ de yderste Hjorner af

Hovedet. Disse Tentakler ere forholdsviis længere end hos Soeharen, liniedannede cg i En-

Æen lige afstnmpede. De ere forovrigt dannede som Halvcylindere o: aabne eller hule heel

igjennem paa den underste Side. Heri ligne de ogsaa Tentaklerne hos Aplysia, hvilke man

har Eammenli2;net med Haiens Oren. Koget bag Tentaklerne bemærker man Oinene som

2de sorte Prikker, hver af dem siddende midt i en stor lyseginil Plet. Paa Undersiden af

Hovedet tæt foran den meget lange Fod sees Munden som en Spalte efter I-ængden.

Langs efter Ryggen paa den hele Bagkrop dannes ved Fodens opadslaaede Side-

lappe en Spalte, .som gaaer lige fra den bågeste Ende indtil Forkroppen. Under Dyrets

Kryben bliver denne Spalte snart forenget, snart ndvidet. I det forste Tilfælde rfekke begge

Lappe netop til at bedække den nedenunder værende Krop, men ere ikke, som hos Soe-

haren, saa lange, at de kunne slaaes over hinanden. Man seer derfor da langs efter Ryg'

gen en smal lys Fure, som fortil synes gaffelformig todeelt. Dette sidste kommer deraf,

at en noget flad tungedannet Fortsættelse af Forkroppen liges^om et Skjold gaaer et Stykke

bagud ind i den Himllied, som dannes ved Fodlappencs Sammenstoden. Icivrigt ere djsse

Lappe heelrandede, meget tykke og kjodede, ikke som hos Soeharen tynde og hudagtige.

Naar Dyret derimod udvider Rygspalten, da faaer det ved Lappenes Udbredning et langt

bredere Udseende,

Som Eevægelsesflade tjener en meget lang, temmelig smal Fod, hvilken gaaer fra

Hovedet, hvor den er lige afsknaren, indtil den bågeste Ende af Kroppen, ligesom denne

bagtil eftsrhaanden smalere og lobende ud i en Spidse. Den er ikke adskilt fi-a Kroppen,

men er egentlig ikkun dennes underste Flade.

Farven er ovenpaa Kroppen og dens Sider mørkebrun (paa enkelte Exemplarer

lysebrun) ; de runde eller aflange Pletter, hvori Oinene sidde, lysegule. Rj^ghuulheden, som

dannes ved de ovennævnte Fodlappes Tilbageslaaen opad , er saavelsom disses indadvendte

Flade lysebrun, der falder noget i det Gronne, med endeel adspredte smaa'hvide Prikker;

deres Kanter lyse. Foden er af en smuk soegron Farve med mange adspredte hvide eller

lysegule Punkter, dens bågeste Endespidse brun; den udvendige Side af Lappene have lige-

ledes endeel (dog ikkun faå) lyse Prikker. Alle disse Punkter og Prikker spille meget

smukt deels i det Gule, deels i det Himmelblaa. Hovedet er nedenunder lysebrunt; Ten-

taklerne ovenpaa niorke- og nedenunder, hvor de ere hule, lysebrune. Dyrets Længde,

naar det er udstrakt, er |", Breden f", sammentrukket er det derimod neppe ^—4" langt

og næsten ligesaa bredt.

Denne Actæon forekommer i Bergens Fjord imellem Stene og Tang paa ringe

10*
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Dybder, neppe 2—3 Fa\-ne under Soens Niveau. Den kryber paa Bugfladen ligesom andre

Gasteropoder. Horer man ved den, trækker den sine Tentakler stærkt sammen, saa de

alene vises som en lideu Knude paa hver Side af Hovedet (de kunne dog ikke fuldkommen

drages ind i 'Kroppen), idet Forkroppeu tillige saa stærkt forkortes, at den næsten ganske

skjules i den ofte omtalte Ryghmillied og omfattes af Sidelappene. I sammentrukken Til-

stand bemærkes altid en tydelig Adskillelse mellem Forkroppen og Bagdt;len, da der nem-

lig fremkommer et dybt Indsnit imellem disse Dele, ikke alene ovenpaa, men ogsaa paa

Siderne og Foden. Dyret kan som andre Gasteropoder svomme eller flyde i Vandfladen

med opadvendt Bng; ogsaa seer man det undertiden hæfte sig fast ved Hjælp af Foden eller

dennes bågeste Stykke, hvilket Soeharen ligeledes gjor. Det afsondrer temmelig megen

Sliim, saa at man ofte kan drage Dyret op af Våndet efter Sliimtraadene; men til nogea

Purpursaft, som Montagu's Actæon skal give fra sig, mærkede jeg slet intet hos vor Art.

Som ovenfor anmærket findes ingen Gjeller og intet Skalrudiment hos dette Dyr.

Andre Organer synes da at maatte forrette Gjellers Tjeneste. Aiidouin og Edwards antage

det almindelige Huddække for Respirationsorganet >). Efter min Mening er formodentlig

Ryghuulheden Respirationens Sæde. Jeg bemærkede nemlig, især naar Dyret var kastet

paa Spiritus, at der i den tynde Hud, der beklæder denne Huulhed, lod sig tilsyne en

Mængde Aarer, uden al Tvivl Blodkar, hvilke syntes at gaae nd fra Siderne af den oven-

for omtalte tungedannede Fortsættelse af Forkroppen, dannende 2de Hovedstammer, een til

hver Side, som lobe nedad imod Kroppens bågeste Ende, hvor de tabe sig. Enhver af dem

udsender igjen paa den ndadvendte Side Smaagrene, der dele sig gaffelformig eller paa

andre Maaier og hyppig anastomosere med hverandre. Ryghuulheden bliver saaledes lig-

nende Lun^ehulen hos Limaces. Paa hoire Side af Kroppen, der hvor Forkroppen stoder

sammen med Bagdelen, sees temmelig hoit oppe paa Siden en liden lys kegleformig Knude,

og tæt ved demie en ligeledes lys Plet, der synes at være en Aabning. Udentvivl maa man

her soge Anus og Generationsaabningen.
^

Tab. 14. Fi<T. 37. a. og b. forestiller 2 Exemplarer af Actæon minutum forstørre-

de ovenfra. Den hosstaaendc Streg viser den naturlige Storrelse. 37. c. samme fra Bug-

siden. 37. d. samme i contraheret Tilstand, naar den er kastet paa Spiritus, nedenfra.

37. e. samme med udbredte Sidelappe for at vise Aarernes Fordeling i Ryghuulheden.

») vid. Cuvier's Rapport 1. c: "ce sont les tégumens communs, ^ui paraissent étre les

seuls organes de respiration."
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Gen. ©irrojiteron, nov.

Corpus ventre complanato, postice attenuato; alis 2 membranaceis,

cirris natatoriis ornatis. Caput tentaculis 2 oculisqve ad radices eorum.

Gauda spiraliter contorta, in testam spiralem tenuissimam aufractibus pro-

minentibus recepta.

Nærværende nye Slægt, der synes at gjore Overgangen fra Gasteropoderne til

Ptcropoderne, er ved de anforte Kjcndetegn, især de med Svomrnetraade forsynede \inger,

tiltrækkelig karakteriseret og bestemt adskilt fra alle andre bekjendte Mollusker. Den sy-

nes i meget at nærme sig til Atlanta, Lesueur, i andre og vigtigere Henseender til samme

Forfatters Atlas, skjondt man dog vil bemærke mange væsentlige Afvigelser fra begge. De

tvende Arter, jeg hidtil har fundet, ere af ringe Storrelse, men forefindes ofte, især den

ene, i overordentlig Mængde. lagttagelsen af disse Smaadyr er forbunden med mange Van-

skeligheder, hvorfor den ene af disse 2de Arter er mindre fuldstændigt obscrveret, end jeg

gjerne havde onsket. Jeg har givet deni begge Navn efter deres Vingers Form.

1. Spee. <5 i v V p t ? t: it e ttt i X tt n a f e, nov.

Alis semin ul a r ib us.

Denne er den storste af de 2de Arter og var den forste, som kom mig for Cine.

Den forekommer ved Floroen paa stille Sommer- og Hostdage indtil langt hen i October,

ofte i Mængde, svommende hbit oppe i Soen nær ved Overfiaden. Formedelst dens ringe

Stiirrelse og Gjennemsigtighed er den vanskelig at bemærke.

Dyret sidder i enConchylie, hvori det kan trække sig fuldkommen ind, men hvor-

til det dog ikke ved nogen Muskel er fasthæftet. Naar Alt rundtom er roligt, udbreder det

sine temmelig lange, flade, membranose Vinger horizontalt i Våndet. Disses Antal synes

vel ved forste Oiekast at være fire , men er i Virkeligheden dog kun to. Enhver af dem

danner nemlig 2de saminenhængende, aflange, smale, i Enden tilrundede Lappe, hvorved

den h.ele Vinge faaer Udseende af en smal Halvmaane, hvis convexe Rand vender indad

idet dens midterste Deel er fastvoxen til Kroppen, den hule Side derimod udåd og begge

Ender ere frie. Ved denne Vingernes usædvanlige Fonn udmærker vort Dyr sig, saavidt

jeg veed, fra alle hidtil bekjendte Pteropoder.

Ovenpaa midt imellem begge Vinger rager Hovedet frem, hvorpaa bemærkes to

meget korte Tentakler (de vare formodentlig sammentrukne) , og ved deres Rod Oinene som

ta morke Punkter. Dyrets Bagdeel sidder skjult i Skallen, hvoraf den aldrig kommer frem,

rg den er ligesom denne spiraldreiet. Conchylien ligner en Helix; dens Vendinger, som

ere tre, ligge altsaa iklie i een Plan som hos Atlanta, men have tvertimod en fremragende
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Spiir ligcsom on Helix. Den forste Vending er meget stor, de iSrrige smaa, Endespidsen

w afruadet. Aabningen er vid og næsten cirkelrund i), ^Læben heelrandet, den forreste

Ende lober noget spids ud i en kort Canal; der er ingen Navle (iimbilicus). Forresten er

denne Skal ydcrl tynd og let souderbrydelig, aldeles gjennemsijjtig og næsten ganske nfar-

vel:, ikku-.i med et svagt lysabnmt -Anstrbg. Naar Dyret derimod sidder i den, skinne det-

tes morkcre Dele igjennem.

Ved at lægge Mærke til Dyrets Svomning, som var temmelig hurtig, saae jeg,

at den ikke skede ved Fvoen afVingerne, men at disse sidste derimod næsten altid (sjeldent

boiede den ene eller begge Vinger eller deres Lappe sig, cg cet kun, som det synes, naar

Dyret vilde tåge en forandret Retning eller maaskee bringe sit Bytte til Munden) lioldtes

borizontalt og ubevægeligt udstrakte; og desuagtet vedblev Dyret at svomme raskt fremad.

Jeg formodede af denne Omstændigbcd, at der maatte være andre Aarsager virksomme ved

Bevægelsen, og ved at betragte Vingerne med en god Loupe fandt jeg snart, at deres Rand

rundtom var besat med en stor Mængde tydelige Svommetraade, hvilke under Svomningcn

vare i en idelig Bovægelse og meget lignede dem, som forekomme hos Ribbemanæterne

(AcalephBs Ctenophoræ), ja formodentlig vel ligesom disse forrette Gjellers Tjeneste. Jeg

finder hos Forfatterne intet nævnet om saadanne Svommetraade hos Pteropoderne, Lesneurs

Atlas undtagen, hvilket Dyr formodentlig Svommer ved Hjcrlp af de Fryndser eller Traade,

som omgive Kappens Rand; men efter Alle skal Svomningen skee ved Vingernes Reen eller

Svingninger. Vel betvivler Lamarck *) disse Dyrs reelle Svomning, cg troer, at deres Vin-

ger blot tjene til at holde dem flydende eller oprette i Våndet; men O.Fabricius og Andre

have iagttaget en virkelig Svomning. Saaledes siger denne beromte Naturforsker, som selv

undersogle Limacina helicialis (Argonauta arctica) og Clio borealis og derom skrev en ud-

forlig Afliandling =), om den forste: "Disse Vinger bruger Dyret til at roe sig frem med,

og de fortjene derfor at kaldes dens Aarer" — og cm Clio.: "Den flakker omkring med

sine smaa Vinger, hvilke den bruger som Aarer, dog meget langsomt"!

Dyrets Farve er næsten hvid eller meget lys brunlig, Vingerne ufarvede og gjen-

nemsigtige med en smal brunagtig Yderkant; tæt ved Enden af enhver af de 2deVingelap-

po er en rund brun Knude, hvis egentlige Beskaffenhed jeg ikke noie file see.

Som ovenfpr allerede bemærkct svommede Dyret temmelig hurtigt ; det steg nem-

I) H:>s den folgonde Art ville vi see, at den tilsluttes uf et tyndt gjennemsigtigt Laag,

hvilket vel ogsaa her er Tilfælde, skjondt det undgik min Opmærksomhed.

») Hist. nat. d. anim. s. vert. 7 Tem. Pag. 670.

a; Dansk. Vid. Selsk. Skr. Ny Saml. ID.
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lig fra Eunden af det Kar med Soevand, hvori jeg havde flere Exemplarer liggende, op i

Våndet med horizoutalt udstrakte Vinger og Hovedet vendt opad, CoHchylien nedad, iudfil

det naaede Overfiaden, hvorpaa det igjen lod sig synke ned eller undertiden forandrede sit

Lob til Siden, ja stinidom endog svommede nedad imod Bunden, i hvilket sidste Tilfælde

Conchylien vendte opad og Hovedet nedad. Rorer man det mindste ved Dyret, trækker det

sig dieblikkelig ind i Skallen samt synker tilbimds, og kommer forst efter temmelig lang

Tids Forlob ud igjen deraf. T3ets Storrelse er: Længden af den yderste Ende af den ene

Vijige til den ligeoverfcr Siddendes Ende er 1"'; Conchylien 5"' lang cg "J"' bred.

Tab. 14. Fig. 38. a. forestiller Cirropteron semilunare siddende i dens Gonchylie

med udstrakte Vinger , ovenfra, i naturlig Storrelse. 38. b, samme forstcirret. 38. c. samme

nedenfra. 38. d. Hovedet med Tentaklerne, endnu mere forstorret (formodentlig i contra-

heret Tilstand). 38. e. et Stykke af Kanten af en Vinge med dens Svom.nietraade, ligeledes.

38. fiSfg. Conchylien fra forskjellige Sider, forstorret.

2. Spee. (JJirropteronotoatc, nov.

Alis rotundato-o vali bus.

Denne Art adskiller sig fra den foregaaende baade ved dens ringere Stoj-relse soiu

især ved Vingernes Form, hvilke ere rundagtig - ovale og med den bredere Side fastliæftede

til Kroppen. Deres Rand er ligesom hos den forrige besat med Svommetraade, der luidcr

Svomningen ere i en idelig zittrende Bevægelse.

Ved denne Art lykkedes det mig bedre at iagttage Legemets Fonn cg dets Dele

end hos den foregaaende. Jeg fik nu see, at Dyret virkelig har en liden tyk Fod ellea.- Eug-

skive af en aflang, bagtil tilspidset Form. Ovenpaa denne bagtil er et overniaaue iyndl,

cirkelrundt, gjennemsigtigt Laag befæstet, hvormed Conchylien ganske kan trlluidies. Ik-

kun eengang bemærkede jeg Dyret at krybe ganske lidet paa Bunden ved Hjæ^lp af dets

Bugskive; thi Bevægelserne skee ellers altid ved Vingerne.

Den forreste Deel af Kroppen er cylindrisk, foran smalere, lobeude ud som i e:i

kort Snabel (lignende Atlanta). Tentaklerne ere i udstrakt Tilstand temmelig lange, tvaad-"

formige samt bevoxne med mange fine Haar; sammentrukne blive de mere korte cg tykle.

De sidde iovrigt ikke paa Hovedets forreste Ende, men et temnieligt Stykke bag pjia s;un-

nie- ved deres Fvod paa den udvendige Side sees Cijiene som 2de let bemærkelige uiorke-

brune Prikker,

Conchylien er aldeles af Form som hos C. semilmiare,^ glat, af tre Vcnc^ingcr,

ikkun den forreste Ende eller Canal lidt længere og mere tilspidset. samt, Aabningen noj^ft

videre-.
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Ligesom forrige Art svommer ogsaa denne temmelig raskt og behændigt omkring

med horizontalt udstrakte Vinger; undertiden hoier den den ene eller begge Vinger indad

inod Kroppen, for at forandre Retning eller maaskee gribe sit Rov. Dyret er yderst sen-

sibelt; rorer man nok saa lidet ved det, trækker det sig sti-ax ind i Skallen og synker til-

hunds. Overliovedet er det meget vanskeligt og moisommeligt at faae observere denne saa-

velsom den foregaaende Art med Tydelighed. Vaersonit tog jeg adskillige af dem cp i en

Skee med Soevandet, hvori de vare, og bragte dem under Mikroskopet; men ved den der-

ved fremkomne Rystelse tråk de sig næsten alle ind i Skallen og kom siden ikke ud igjen.

Ikkun et Par Stykker lykkedes det mig at bringe under Mikroskopet uden at være contra-

lierede og saaledes at faae et anskueligt Billede af dem;. dog vårede det formedelst deres

hurtige Bevægelser og den derved nødvendige Flytten af Objectivglasset ikke længe forend

de ogsaa formedelst disse Rystel er tråk sig ind i deres Skaller.

Farven er paa Kroppen guulhvid, Vingerne aldeles ufarvede og gjennemsigtige,

undtagen deres yderste Kant, som ergiuxlhvid; Conchylien er gjennemsigtig med et svagt

guulagtigt eller lysebrunt Anslrog. Naar Dyret er indtnikket i Conchylien, skinner dog

Vingei-nes morke Kant igjennem, ja man kan endog stundom see Svommetraadene bevæge

sig derinde, naar Dyret vil til at komme ud. Storrelsen: Længden fra den ene til den an-

den Vinges Ende \"'
•-,

Conchylien \
—\"' lang og bred.

Denne lille Pteropode forekommer især om Hosten indtil Midten af October ved

Floroen, ofte i usigelig Mængde svonimende tæt under Våndets Overflade; hole Soen synes

stuiidom at være opfyldt af dem, man seer tallose Skarer drive forbi med Strommen, till'-

cjomed Cydippe bicolor, som paa den Tid er yderst alniindelig. Iblandt dem bemærker

man ogsaa hist og her enkelte af Cirr. semilunare, hvilken dog langtfra ikke forekommer

i den Mængde som nærværende Art.

Tab. 15. Fig. 39. a. forestiller Cirropteron ovale ovenfra med udbredte Vinger,

i naturlig Storrelse. 39. b. samme noget og 39. c. endnu mere fcrstorret. 39. d. Hovedet

med Tentakleme, i sammentriikken Tilstand, stærkt forstorret. 39. e., f. «Sf g. Conchylien

fra forskjellige Sider, forstorret. 39. h. Conchylien seet fra den forreste Ende, Dyret er i

Begreb med at strække sig ud; man seer Hovedet med Tenlaklcrne, og Foden med Laaget

i Profil. Inden i Skallen sees Vingernes Rande. 39. i. Dyret, som er kommen ud af sin

Skal, seat nedenfra; Vingerne begynde at udfoldes; Tentaklerne, Foden samt Laaget sees.

Da vi nu have faaet et nogenlunde Begreb om nærværende Molluskslægt, skjondt

vistnok meget staaer tilbage at efterforske, især hvad den her saa vanskelig iagttagelige

indvortes Bygning angaaer, saa sporge vi, Jivorhen don bor stilles i Systemet? Pen synes

virkelig at have ligesaa mange af Gasteropoderues som af Pterrpodernes Særkjender, eller
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rettere, der er maaskee ikke saa stor Forskjel znellem disse 2de Ordener eom man almin*

delig troer; thi hvad Vingerne angaaer, som er det fornemste of de Mærker, der adskille

Pteropoderne, da kxmne de jo betragtes som analoge, åe Legemets Sidelappe, som bemær-

kes hos Aplysierne, Actæon, Akera o. fl. En vigtig Afvigelse have vi derimod her hos vor

Slægt i Tilstedeværelsen af Svommetraade, der, 'idet de ere de fornemste Locomotionsred-

skaber, formodentlig tillige forrette Gjellers Tjeneste. Det turde derfor maaskee være rig-

tigst at forene vor Girropteron med Lesueurs Atlas (hvilken vistnok afviger i mange Styk-

ker, men dog har Kappen rundtom besat med lignende Fryndser eller Traade, der uden-

tvivl ligesom hos Girropteron tjene til Svomning) i een Familie, som efter Blainvilles For-

slag kunde faae Navn af Ciliobranchiata.
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