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Ofversigt af Kongl. "Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1866.

Kritisk förteckning öfver Skandinaviens Hafs-Bryozoer.

Af F. A. Smitt.

[II. Fortsättning från förra årgången p. 115, meddelad d. 11 October 1865.]

Tafl. III—XIII.

Subordo Incrustata (D'Orbigny).

= Inarticulata (Busk).

1. TUBÜLINEA (D'Orb.).

Char. Zoooecia sparsa vel in series lineares distributa.

A: Nuda. Colonia in fronte zoooecia nuda vel oooeciis solum tecta

praebet.

a: Zoooecia sparsa.

Fam. DIASTOPORIDiE.

Diastopora (Lmrx., M. Edw.).

Char: Colonia in crustfe formam expansa.

Oooecia usque ad raarginem infläta formas hujus generis ab illis

familice sequentis distinguunt, quae eundem evolutionis gradum tenent,

quare in aliis harum simillimae sunt.

1. D. repens (Wood) — Tab. VIII figg. 1—6.
Char: Colonia adnata in ramos partitur.

a: forma ramosa, cujus rami conveoci ad apieem solum depressi et

explanati sunt, ubi oriuntur oooecia. Zoooecia diraidio fere minora

sunt, quam qucie habet Tubidipora palmata, species hujus siraillima

(diam. partis erectfe zoooeciorum circ. = 0,09 ra.m.).

Syn: Tubidipora repens, Wood, Zooph. Grag., Ann. Mag. Nat. Hist.,

vol. XIII p. 14; Busk (Alecto), Grag Polyz., p. 112, tab. XX
figg. 5, 8.

Griserpia dichotoma (p.p) D'Orb. (?), Voy. d. TAmér, raér., 1.

c, p. 19, tab. IX fig. 10; ID. (Proboscina), Pal. Franc, Terr.

Gret., vol. V p. 847.

Proboscina Toucasiana, ID.(?), Pal. Franc, 1. c, p. 856, tab.

634 figg. 1—6.
Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. Arg. 23. 1
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ß: forma ramosa, cujus rami fere mox ab origine depressi et ex-

planati sunt.

Syn: Alecto dilatans, Johnst. (?), Brit. Zooph., ed. 2 p. 281, tab. XLIX
agg. 5—8; GnxY (?), Cat. Brit. Mus., part. 1 (Rad.) p. 142.

Obs: Nihil fere difficilius est quam ex vagis descriptionibus

et figuris pravis species hujus generis varii et synonyma earum

determinare.

Ilab: In profundo maris borealis sat frequens inventa est. Per la-

pillos serpentem inter Wäderöarne offendit Loven, per Oclilinas

et Gorgonias serpentem Musaeo Holmiensi dedit Uggla.

2. D. Simplex (Busk) — Tab. VIII figg. 7 et 8.

öhar: Colonia semper adnata, integra, margine irregulariter prolifera,

zoooecia habet parum vel margine solum aperturse erecta.

Tubuli inter zoooecia parvi desunt.

Syn: Diastopora simplex, Busk, Crag Polyz., p. 11.3, tab. XX fig. 10;

(non D'Orb.).

Hab: In mari arctico ad Finmarkiam et inter Wäderöarne Bahusite

lapidi adnatam invenit Loven.

3. D. hyalina (Flmng.) — Tab VIII figg. 9—12.
Cliar: Colonia integra est vel marginem irregulariter fissum praebet.

Zoooecia apice producta, adscendentia, aperturara prgebent planara,

rotundam vel extrorsum declivem.

a: D. Obelia (Johnst.).

Char: Colonia adnata margine irregulariter accrescit. Tubuli parvi

inter zoooecia, quorum formam et positum servant, alterno ordine

distributi sunt.

Syn: Berenicea prominens, Lmrx. (?), Exp. Méth., p. 80, tab. 80

figg. 1, 2; D'Orb., Pal. Franc, 1. c, p. 862, tab. 760 figg. 7—9.
Berenicea hyalina, Flmng., Brit. Anim., p. 533; Gray, Cat.

Brit. Mus., 1. c, p. 142.

Tubidipora Obelia, Johnst., Brit. Zooph, ed. 1 p. 269, tab.

XXX figg. 7, 8; ed. 2 {Diastopora) p. 277, tab. XLVII figg.

7, 8; Couch (Tubulipora) Com. Fauna, 1. c, p. 108; Särs

{Diastopora) Reise Lof. Finm., 1. c, p. 146; Lbgh., Pop. Hist.

Brit. Zooph., p. 276; Gosse, Mar. ZooL, part. 2 pag. 8, fig. 2;

Ålder, Zooph. Northumb. Durk, Trans. Tyne-side Nat. Field-

Club 1857, p. 46 (sep.); Hincks, Zooph. South Dev. a. S. Cornw.,

Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 3, vol. IX p. 467; Smitt, Hafs-

Bryoz. utveckl, Öfvers. Vet.-Akad. Förh. 1865, p. 10, tab. IV

figg. 15, 16.

Diastopora Sarniensis, Norman (?) Undescr. Brit. Hydr., Act.,

Polyz., Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 3, vol. XIII p. 9 (sep.)

tab. XI figg. 4—6.
Hab: In profundo maris borealis et arctici sat frequens, prtecipue

per Oculinas, Modiolas, Terebratulas serpit. Wäderöarne (Bah.)

LovÉN; Havösuud et Bergen (Norv.) Sars; Sörje Bay (Spbgn.)

Expeditio Suecica 1861 (e 6—20 org. per Lamiuarias serp.).
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ß: latomarginata (D'Orb.)

Char: Colonia niarginem integrum, circa originem in circuli forraam

coalescentem, in cupulae formam liberum praebet, cett. formte prse-

cedentis sirailis.

Syn: Diastopora latomarginata, D'Orbigny, Pal. Franc, 1. c, p. 827,
tab. 758 figg. 10—12.

Hab: Eisdem in locis, quibus forma prtecedens, quamvis minus fre-

quens, inventa est (Loven, Mus. Holm.).

4. D. patina (Lam.) — Tab. VIII figg. 13—15.

Char: Tubuli parvi inter zoooecia desunt. Aperturee zoooeciorum in

colonise centro obliquee, oblongse, clausse sunt, ad colonise mar-

ginera ssepe bifurcpe.

a: forma juvenis, zoooeciis uniformihus.

Syn: Tubiilipora bellis, Thomps., Msorpt. (sec. Johnst.).

ß: forma typica.

Syn: Madrepora verrucaria, var. ß, Pall., Elench. Zooph., p. 281;

Flmng. (Discopora), Brit. Anim., p. 530; Gb.ay {Patinella, subg.),

Ca.t. Brit. Mus., 1. c, p. 137.

Tubulipora patina. Lam., Anim. s. Vert, ed. 1, vol. 2 p. 163;

ed. 2, vol. 2 p. 244; Eisso, l'Eur. Mer., vol. 5 p. 338; Blainv.,

Actinol, p. 425; Thompson, Ann. Mag. Nat. Hist., Vol. V p.

252; Hass. ibid., vol. VI p. 170; M. Gillivr., ibid., vol. IX

p. 466; Couch, Coim. Fauna, 1. c, p. 103; Johnst., Brit. Zooph.,

ed. 2 p. 266, tab. XLVII figg. 1—3; Sars. Reise Lof. Finm.,

1. c, p. 145; Lbgh., Pop. Hist. Brit. Zooph., p. 270; Gosse,

Mar. Zool., "part. 2 p. 8, fig. 1 ; Alder, Zooph. North. Durh.,

1. c, p. 45 (sep.); BusK (Patinella) Eep. Brit. Assoc. 1859,

Trans. Sect., p. 147; Packard {Tubulipora), 1. c, p. 6; Hincks

(Patinella), Zooph. S. Dev. S. Cornw., 1. c, p. 468.

DisGosp)arsa marginata, D'Orb., Pal. Franc, 1. c, p. 822, tab.

757 figg. 5—10.
Reptomultisparsß congesta, id. (?), 1. c, p. 878, tab. 640

figg. 1—6.

y: forma radiata.

Syn: Radiotuhigera, D'Orb. sp.?

Patinella proligera, BusK, Crag Polyz., p. 114, tab. XIX fig.

1, tab. XX fig. 3.

Obs: Hccc species sine dubio propter cupulse formam a veteri-

bus cum Discoporella verrucaria conjuncta fuit, quare incerta sunt

synonyma (exe. Pallasii) e temporibus ante Flemingium.

Hab: In mari boreali et arctico plantis marinis, Flustris, cett. e 5

—

10 org. et in mediis profundis, sed prsecipue Modiolae, Lira^e,

Oculinse affixa ad 50—100 org. invenitur. Ad Bahusiam Loven,

alii, ad Norvegiam meridionalem Lilljeborg, ad JFinmarkiam

Sars, alii.
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[Mesen teripora (Blainv.)

Char: Colonia zoooeciis bilateralibus construota in laminse undulatae

formam erigitur.

3f. meandrina (Wood).
Species liujus generis sola vivens.

Syn: Ceriopora compressa, GoLDF., Petr., vol. 1 p. 37, tab. XI fig. 4;

Blainv., ActinoL, p. 414; D'Orb. (Polytrema) Prodr, Pol. stråt.,

vol. 2 p. 279; Hagenow (Ditaxia) Bryoz. Maastr. Kreideb., p.

50, tab. IV fig. 10; D'Orb. (Mesenteripora) Pal. Franc, 1. c,

p. 811, tab. 756 figg. 10—13.
Mesenteripora Michelinii, Blainv., ActinoL, p. 432, tab. LXXI

fig. 3; M. Edw. (Diastopora), Ann. Se. nat., sér. 2, zool. vol.

9 p. 34 (sep.), tab. 13; Mich., /con. Zoophyt., tab. 56 fig. 10;

D'Orb. (Bidiastopora), Prodr. Paléont. stråt.. I, p. 317; ID.

(Mesenteripora), Pal. Franc, 1. c, p. 808.

Mesetiteripora dedalcea, Blainv., Actinol, p. 432.

Diastopora Eudesiana, M. Edw., 1. c, p. 33 (sep.), tab. 14

fig. 1; Mich., 1. c, tab. 56, fig. 9; D'0,rb. (Bidiastopora), Prodr.

Pal. stråt. 1, p. 317; id. (Mesenteripora) Pal. Franc, 1. c.,

p. 808.

Diastopiora meandrina, Wood., Ann. Mag. Nat. Hist., vol. XIII

p. 14; Busk (Mesenteripora) Crag Polyzoa, p. 109, tab. XVII
fig. 2; tab. XVIII fig. 4*), tab. XX fig. 2; D'Orb. (?) Pal. Franc

'')Adn: Hujus figurse num. c cum Diastopora foliacea (M.

Edw^.) i. c coraparanda videtur.

Diastopora foliacea, Mich,, Icon. Zoophyt., tab. 56 fig. 8.

Mesenteripora Neocomiensis, D'Orb., Pal. Franc, 1. c., p. 808,

tab. 756 figg. 7—9.
Obs: Omnibus ex his synonymis nullum tam certum videtur quam

BusKii illud optima figura illustratum, etsi specimen nostrum

nullas anastomosationes praebeat.

Hab: Ad Proven Grönlandiae Torell hane speciem e 16—40 org.

fund. scopul. sustulit.]

b: Zoooecia in series contiguas disposita.

Fara. TUBULIPOEIDiE.

Tubulipora (Lam.),

Genus hujus familige solum vivens.

1. Subg, Idmonea (Lmrx.).

Char: Colonia in stirpem ramosam tandem erecta.

1 T. atlantica (Porbes) — Tab. III figg. 6—7, Tab. IV figg.

^if> .

• J
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Char: P'orma serpens filiformis zoooecia prsebet sparsa, parte superiore

producta, ad unum et alteram latus alterne se inclinantia; erecta

forma raraos habet lineares vel parura solum ad partitiones ex-

planatos, zoooecia serierum transversarum 2— 4, rarius 5, minera

sunt, quam quse habent species sequentes (diam. zoooec. = 0,l5

m.m. ad maximum). A?iguU inter ramos rotundati.

a: forma erecta,

Syn: Idmonea radians, V. Ben., Rech. s. les Bryoz. de la mer du Nord
etc, Bull. Brux., vol. XVI, part. 2 p. 646 tab. 1 figg. 4—6
(non Lamarck, sec. Busk).

Idmonea cororaopi^s, ' üefr. (?) Diet. Se. nat., vol. XXII p. 565;
Blainv., 1. c., p. 420; M. Edw., 1. c., p. 217, tab. 12 %. 3,

a—c; D'Orb., Pal. Franc, 1. c., p. 729.

Idmonea atlatitica, Forbes, Mscrpt. sec. Johnst., Brit. Zoopli.,

ed. 2 p. 278, tab. XLVIII %. 3; Gray, Cat. Brit. Mus., 1. c.,

p. 141; Sars, Reise Lof. Finm., 1. c., p. 145; Lbgh., Pop. Hist.

Brit. Zooph., p. 277; Gosse, Mar. Zool, part. 2 p. 8, fig. 3;

Busk, Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 2, vol. XVIII p. 34, tab. 1

tig. 6, a—e; id., Quart. Jouru. Micr. Se, vol. VI p. 128 tab.

XVIII fig. 5; id.. Rep. Brit. Assoc., Aberd. 1859, Traiis. Sect.

p. 146.

Idmonea angustata, D'Orb., Pal. Franc, 1. c, p. 731.

a: forma serpens.

Syn: Huic formfe fortasse referenda est

Alecto grajiidata, Johnst., 1. c, p. 280, tab. XLIX figg. 1, 2;

Lbgh., 1. c, p, 279; Ålder, Zooph. North. Durh., 1. c, suppl.

p. 19.

Si qua synonyma generum StomatoporcB et Prohoscinoi (D'Orb.)

huic formse referenda sint, adhuc decerni vix potest

Hab: In profunde maris arctici et borealis ad Norvegiam Loven (ad

Loppen), Sars (ad Hammerfest, ex 12— 20 erg.), GoES et

Malmgren (ad Karlsö et in freto Grötsund, ex 50 erg.), Lillje-

BORG (ad Grip) eam invenerunt. Specimina et serpentia et erecta,

Oculinse et Gorgonise affixa, ex 200 org. extra Norvegiam, Mus.

Holmiensi dedit Uggla.

[2. T. fenestrata (Busk).

Char: Forma erecta ramos habet quasi in reticulum (fenestras) con-

junctos, zoooecia serierum transversarum 5— 6, dorsum stirpis

prsebet magis explanatum et fere concavum.

Syn: Idmonea fenestrata, Busk(?), Crag Polyzoa, p. 105, tab. XV
fig. 6.

Hab: in freto Storfjorden (Spbgn) Malmgren 1864 eam cepit ex 50
org. (Mus. Holm.).]

3. T. serpens (Lin.) — Tab. III figg. 1—5, Tab. IX figg. 1 et 2.

Char: Forma serpens clavaeformis zoooecia praebet seriata, rami formse

erectse ad apicem explanati sunt, zoooecia in singulis seriebus

5—7, rarius 8 collocata sunt. Angidi inter ramos acuti.
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«; forma erecta,

Syn: Tubulipora foraminulata, Blainv. (?), ActinoL, p. 425, tab. 62

%g. 3, 3 a.

Tubulipora serpens, Flmng., Brit. Anim., p. 529; Dalyell
(Tubipora^ Rare a. Remarkable Anim., part. 2 p. 85, tab. XVIII

%g. 11—15; JoHNST. (Tubulipora) Brit. Zooph., ed. 2 p. 275,

tab. XLVII figg. 4— 6; Gray (Obelia) Cat. Brit. Mus., 1. c, p.

140; Lbgh. {Tubulipora) Pop. Hist. Brit. Zooph., p. 275; Alder,

Zooph. North. Durh., 1. c, p: 46 (sep.); Hincks, Zooph. S. Dev.

S. Cornw. 1. c, p. 307.

Idmonea atlantica, var., Saks. Reise Lof. Finm. 1. c, p. 145.

Idmonea dilatata, D'Orb., Pal. Franc, 1. c, p. 731.

ß: forma serpens.

Syn: Tubipora serpens, Lin., Syst. Nat., ed. X p. 790, ed, XII p.

1271; Couch (Tubulipora) Gom. Fauna, 1. c, p, 105, tab. 19

fig. 6; Dalyell (Tubipora) ]. c; Särs (Tubulipora) Reise Lof.

Finm., 1. c, p. 145; HlNCKS, 1. c.

Millepora liliacea, Pall., Elench. Zooph., p. 248.

Tubulipora transversa, Lam., An. s. Vert., ed. 1, vol. 2 p.

162, ed. 2, vol. 2 p. 242; Hisso, VFur. Mer., vol. 5 p. 338;

Blainv., Actinol., p. 424; M. EdW/ (Idmoiiea) Ann. Se. nat., 1.

c, p. 218, tab. 9 fig. 3.

Obelia tubulifera, Lmrx., Exp. Méth., p„ 81, tab. 80 figg. 7, 8;

Blainv., Actinol, p. 424, tab. 71 fig. 1; D'Orb. (Reptotubigera)

Pal. Franc, 1. c, p, 752.

Reptotubigera confluens, D'Orb. 1. c. p. 752.

Hab: Frequens in raari ad totara Scandinaviam occidentali vivit, a

Bahusia (LovÉN et alii) usque ad Finmarkiam (Särs et alii),

et in profundo a regione littorali usque ad regionem Oculinarum.

T. . lobulata (Hass.)

Char: Colonia e centro zoooeciis sparsis praedito in ramos partita,

qui formara T. serpentis servant. Zoooecia interdum 9 in sin-

gulis 1'araorum seriebus -collocata sunt.

Syn: Tubulipora lobulata, Hass., Ann. Mag. Nat. Hist., vol. VII p.

367, tab. 10 figg. 1, 2; Johnst., Brit. Zooph., ed. 2 p. 272;

Gray {Obelia) Cat. Brit. Mus., 1. c., p. 141; Hincks {Tubuli-

pora) Zooph. S. Dev. S. Cornw., 1. c, p. 307.

Tubulijjora phalangea, Coucti, Com. Fauna, 1. c, p. 106, tab.

19 fig. 7 (nec Johnst. nec Busk).

Hab: Inventa est passim eisdem in locis minus profundis, ubi T.

serpens species est frequens.
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2. Subg. PlialangeUa (Gray).

Char: Coloiiia serpens, depressa, explanata.

1. T. palmata (Wood) — Tab. IX figg. 3 et 4.

Char: Colonia in ramos convexos, claviformes partita marginem oooe-

ciorum inter zoocecia sparsa evaiiescentem pi'aebet. Zoooecia majora

sunt, quam qua; habet Diastopora repens, species hiijus simil-

liraa (diam. partis erectfe zoooeciorum ciic. = 0,13 m.m.).

ßyn: Tubulipora palmata, WoOD, Zooph. Crag., Ann. Mag. Nat. Hist.,

vol XIII p. 14.

Älecto dilatans, Johnst. (? — vide supra sub Diast. repente!).,

Lbgh., Fop. Hist. Brit. Zooph., p. 280; GossE(?), Mar. ZooL;

part. 2 p. 9, fig. 5; BusK, Crag Polyz., p. 112, tab. XX figg. 6, 7

Alecto major, Lbgh., 1. c, p. 279, tab. XVI fig. 60.

Obs: Synonymon TubuliporcB flabellaris (= T. fimbrice mihi)

nomen liujus speciei fecit Büsk, cui tarnen assentiri non possum,

quum dicit WooD, numerum zoooeciorum ex 1 vel 2 ad 7 vel

8 augeri.

Hab: In mari arotico ad Finmarkiara hane speciem per Limas et

Modiolas serpentem invenit Loven (Mus. Holm.).

2. T. fimbria (Lam.) — Tab. IX fig. 5.

Char: Colonia in renis vel semicirculi formam expansa marginem
habet integrum vel bifida est lobis integris vel multifidis. Zoooecia

sparso ordine distributa vel interdum ad marginem colonise se-

riata sunt.

Syn: Tubipora serpens, Fabr., Fauna Groenl. , p. 428; D'Orb.
(^Proboscina) p. p., Pal. Franc, 1. c, p. 847.

Cellepora ramidosa, Esper, Pflanzenth., vol. 1 p. 251 (^Madre-

pora), tab. V (Cellepora).

Tubulip)ora fimbria. Lam., Ån. s. Vert., ed. 1, vol. 2 p. 163;

ed. 2, vol. 2 p. 243; M. ICdw., Ann. d. Se. nat., ser. 2, vol.

VIII p. 330, tab. 14 figg. 2, 2 a.

Discopora palmata, Risso(?), VEur. Ä/ér., vol. V p. 339.

Tubulipora flabellaris, .Iohnst., Brit. Zooph., ed. 2 p. 274,

tab. XLVI fig. 5, 6; Lbgh., Pop. Hist. Brit. Zooph., p. 274,

tab. XV fig. 50; Ålder, Zooph. North. Durk, 1. c, p. 45 (sep.);

BusK, Crag. Polyz., p. 111, tab. XVIII fig. 3, tab. XX fig. 9;

HiNCKs, Zooph. S. Dev. S. Cornw., 1. c., p. 309.

Hab: In mari minus profundo et boreali et arctico prsecipue per

plantas mariSias serpit. Ad Bahusiara Lovén, alii (in sinu

Gullraaren sat frequentem eam vidi), ad insulas Spetsbergenses

(Sörje-Bay et aliis locis) invenit eam Expeditio Suecica 1861
(Mus. Holm.).

3. T. flabellaris (Fabr.) — Tab. IX fig. 6—8.
Char: Colonia in renis vel (revolutis et coalescentibus circa centrum

cornibus) in circuli formam expansa. Zoooecia in series radi-

antes disposita.
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Syn: Tubipora flabellaris, Fabr., Fauna Groenl., p. 430.

Tubulipora verrucosa, M., Edw., Ann. Se. nat., ser. 2, vol.

"VIII p. 323, tab. 12 fig. 1; T. verrucaria, Hass., Ann. Mag,
Nat. Hist., vol. VI p. 171, tab. VI figg. 3, 4; id, vol. VII p.

366; D'Orb., Pal. Franc, 1. c, p. 832.

Tubulipora phalangea, Johnst., Brit. Zooph., ed. 2 p. 273^

tab. XLVI figg. 1, 2; Gray (Fhalangella) Cat. Brit. Mus., 1. c,

pp. 139 et 149; Lbgh. (Tubulipora) Pop. Hist. Brit. Zooph.,

p. 274; BusK, Crag Polijz., p. 111, tab. XVIII fig. 6.

Obs: Nec JoHNST. nec ceteris post eum scriptoribus assentiri

possum, qui nomen Fabricii ab liac specie abstuleiint; v dedit

enira bic descriptionem speciei optimara. Tubuliporam verru-

cariam (Fabr.) aliam esse, jam Johnst. ostendit.

Ilab: In mari boreali et arctico eisdem locis, quibus species praecedens

inventa est.

3. Subg. Proboscina (AuD.)

Cliar: Colonia in stirpem tandem erecta apicem habet integrvim, ex-

planatum.

1. T. incrassata (D'Orb.) — Tab. V figg. 1—7, Tab. VI fig. 1.

Ghar: Stirps filiformis vel claviformis ssepissime reflexa, zoooecia

sparsa prtebet.

Obs: Forma (evolutionis stadium) serpens zoooeciis dignoscitur

majoribus (diam. circit. = 0,26 m.m.) quam quas habet forma

serpens T. atlanticce.

a: forma erecta,

Syn: Proboscina sp. ? Audouin, p. 60 in Expl. d. pl. de Savigny^

Descr. de l'Egypte, Polypes, Tab. VI figg. 4 et 5.

Filisparsa incrassata, D'Orb. Pal. Franc, 1. c, p. 817.

Filisparsa tubigera, ID., 1. c.

Tubulipora ventricosa, BusK, ZoophytoL, Quart. Journ. Micr.

Science, vol. III p. 256, tab. II figg. 3 et 4.

Obs: De Filisparsa Neocomiensi (D'Orb., 1. c.) formationis

cretacese specie baud liquet, quomodo eam a nostra distinguam.

Tubulipora foraminulata (Blainv., ActinoL, p. 424, tac. 62 figg.

3, 3 a), quam huic generi refert D'Orbigny, difficilis est species

recognoscere, pravae quum sunt figurte, sed potius Tubuliporam

serpentem eam habere vellem.

ß: forma serpens,

Syn: Alecto dichotoma, M. Edw.(?) Ann. Se. Nat., ser. 2, vol. IX

p. 208 (p. 14, sep), tab. 15 figg. 4, 4 a.

Alecto granulata, M. Edw. (?), 1. c, p. 207, tab. 16 figg. 3,

3a; D'Orb. (?) {Stomatopora) Pal. Franc, 1. c, p. 386, tab. 628
figg. 5—8.

Tubulipora trahens, Couch (?) Com. Fauna, part. III p. 105,

tab. 19 fig. 5.
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Alecto ebtirnea, D'Orb. (?) Voy. d. l'Ariier. mer., vol. V,

part. IV (Zooph.) p. 20, tab. IX figg. 14—16; ID. (Stoma-

topora) Fal. ^Frmic, 1. c, p. 836.

Stomatopora incrassata, D'Orb. (?) Pal. Franc, 1. c, p. 837,

tab. 628 tigg. 9—11.
Stomat. reticulata, ID.(?) Pal. Franc, 1. c, p. 841, tab. 630

figg. 1—4.
Proboscina serpens (D'Orb.) p. p. Pal. Franc, 1. c, p. 847

(sec. collect, ejus).

Stomapora compressa, Packard (?) List. An. near Caribou Island,

South. Labrador, p. 6.

Obs: Synonyma hujus formae dubia esse, nemo miretur, quum
adhuc nihil fere cognitum fuit de ratione inter formas serpentes

et erectas, quare difficilis est vera coUatio earurii. Species e

formatione cretacea hunc locum servent, quoad certior fiet di-

stinctio earum.

Hab: In profundo maris Bahusiam et Norvegiam affluentis per Ocu

linas et Modiolas serpit (Wäderöarne, 60—80 org., -Loven);

ex abyssis regionum arcticarum Finraarkiae et insularura Spets-

bergensium speciraiiia adulta, oooeciis ornata, et LovÉN et Sueoi

investigatores ad insulas illas anno 1861 invenerunt Myriozoo

subgracili (D'Orb) et M. (Leiescharce) coarctato (Särs) affixa.

2. T. Fungia (Couch) — Tab. X figg. 2—5.
Ghar: Stirps fungiformis (apice in capituli rotundi formam explanato)

zoooecia sparsa praebet.

Syn: Tubulipora Fungia, Cough, Com. Fauna, 1. c, p. 107, tab. 19

fig. 3.

Alecto major, Johnst., Brit. Zooph., ed. 2 p. 281, Tab. XLIX
figg. 3 et 4; Busk(?) Eep. Brit. Assoc. 1859, Trans. Sect., p. 147.

Tubulipora penicillata, Johnst., Brit. Zooph., ed. 2 p. 271,

tab. XL VIII figg. 1, 2; Gray (Penciletta, subg.), Cat. Brit. Mus.,

1. c, p. 139; Lbgh. (Tubulipora) Pop. Hist. Brit. Zooph., p. 273;

Ålder, Zooph. North. Durh., 1. c, p. 45; Hincks, Zooph. S.

Dev. S. Cornw., 1. c, p. 309.

Hab: In mari profundo boreali (ins. Britt.) et arctico inventa est.

Ad Finmarkiam (Grötsund, ex 50 org.) GoÉs et Malmgren eam
offenderunt. (Mus. Holm.).

3. T. penicillata (Fabr.) — Tab. IX figg, 9 et 10, Tab. X fig. 1.

Char: Stirps fungiformis zoooecia capituli in series radiantes, fasci-

culiformes distributa praebet.

Syn: Tubipora penicillata, Fabr., Fauna Groenl., p. 429.

Defrancia striatula, BusK, Crag Polyzoa, p. 117, tab. XVII
fig. 5.

Hab: In profundo maris borealis ad Bahusiam (in sinu Gullmaren)

et arctici ad Finmarkiam (ad Hammerfest 1840) invenit eam
Loven (Mus. Holm.).



404 ÖFVERSTGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR.

B: Gmicellata. Colonia inter partes erectas zoooeciorara cancellos

(porös secundarios) prsebet.

Fam. HORNERID^.

Char: Geraraificatio lateralis in apice stirpis erectae perficitur; zoooecia

igitur a latere postico geininae communis ad frontem coloniae

surgunt.

Hornera (Lmrx.).

Genus soium hujus faraili?e apud nos vivens.

1. H. violacea (Särs).

Char: Dorsum stirpis e marginibus pororum parietis elevatis caelato-

granulatum praebet, granulis sparso ordine distributis; zoooecia in

fronte stirpis läxa, frontem suam convexam nudam, nulla com-
muni crusta calcarea obtectam, ostendunt.

a: forma proboscina (Sm.) — Tab. VI ligg. 2—5.

Char: Oooecia in fronte stirpis resident. Color albus 1. violaceo-

albidus.

Hab: In profundo maris borealis extra Scandinaviam Coraliis affixa

vivit. Specimina erecta, ramosa, oooeciis praedita, Oculinse affixa,

e 200 org. a piscatoribus subducta Mustieo Holmiensi exhibuit

D:nus Baro Uggla.

ß: forma violacea — Tab. VI figg. 6—9.

Char: Oooecia in dorsum stirpis asportantur (teste Sars; ipse illa

non vidi).

Syn: Hornera violacea Sars: Geol. og Zool. lagtt. Reise Trondhj. St.

Somm. 1862, N. Mag. f. Nat. Vid., Vol. XII p. 282.

Hab: In mari boreali extra Bergen (Norvegitne) Höegh hane speciem

cepit (Mus. Holm.), ad Hammerfest etc. Sars.

2. H lichenoides (Lin.). — Tab. VI fig. 10, Tab. VII figg. 1—14.
Char: Dorsum stirpis prtebet per longitudiuem sulcis striatura, in

quibus pori (aperturae tubulorum inter zoooecia) in series distributi

sunt; zoooecia in fi'onte stirpis crusta calcarea, striata maximam
ad partem obtecta marginera aperturae planum habent vel ad

externum latus solum in dentem productum.

Syn: Pontoppidan, Norges Naturl. HisL, vol. 1 p. 258, nn. 7 et 8,

tab. 14 figg. D, E.

Millepora lichenoides Lin., Syst. Nat., ed. X p. 791, ed. XII

p. 1283, ed. Gmelini p. 3785; Müller, Prodr., p. 252, n:o

3046; Ström, Act. Hafn. XII (1779) p. 309, tab. Ill figg. 1, 2;

Fabr., Zoologiske Samlinger, Mscrpt. {Nye Kongl. Sami. Hauniae,

Bibi. Regia, n:o 322, c) vol. VI, n:o 1576, pag. 255.

Hornera frondiculata, Sars, Reise Lof. Finm., Nyt. Mag. f.

Nat. Vid., vol. VI p. 146; Busk, Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 2,

vol. XVIII p. 34, tab. 1 fig. 7.
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Hornera horealis, BüSK, Crag Polyz., pp. 95 et 103; Ålder (?)

New British Polyzoa, Micr. Journ., N. Ser., vol. IV p. 14 (sep.),

tab. V figg. 1— 6.

Hah: In raari boreali extra Scandinaviam liaud rara est; inter Wä-
deröarne (Bahusiae) Loven (Mus. Holm.), ad Norvegiam PoN-

TOPPiDAN, Brünnich (scc. Pall.), Ström, Lovén, Särs, Lillje-

BORG (Mus. Ups.) et alii eam invenerunt (Hammerfest, Karlsö,

Grötsund, praesertim ad 50 org., Mus. Holm.), — ad Shetlandiara

Barlee (sec. Ålder).

Fara. LICHENOPOßlDiE.

Char: Gemraificatio marginalis in circulo perficitur, e cujus centro

cancellato radiant zoooecia.

Discoporella (Gray).

Genus hujus familiae solum vivens.

1. D. verrucaria (Lin. Fabr.) — Tab. X figg. 6—8, Tab. XI
figg. 1—6.

Char: Aperturae oooeciorum iufundibuliformes sunt; zoooecia ad cen-

trum saepissime in series radiantes disposita lumen ellipticum

prccbent, ad marginem vero coloniae ordinera quincuncialera ser-

vant, quare lumen eorura rotundura est, saepissime per longi-

tudinem costibus striata sunt, quae ad parietes cancellorum in-

terstitialiura decedunt, aperturas acuminatas vel in dentes acutos

eraarginatas haben t totam ad partem supra planum sphaericum

cancellorum interstitialium elevatas. Colonia semper simplex

centrum unicum praebet.

Syn: Madrepora verrucaria, LiN.(?), Syst. Nat, ed. X p. 793; Fabr.,

Fauna GroefiL, p. 430; D'Orb. (^Discocavea) Pal. Franc, 1. c,

p. 958.

Tubulipora orbiculus, Lam., An. s. Vert., ed., 2, vol. 2 p. 243.

Tubulipora patina, M. Edw. (?), Ann. Se. nat., ser. 2, Vol.

VIII p. 329, tab: 13 fig, 1.

Tubulipora hispida, var. ß, Johnst., Brit. Zooph., ed. 2 p. 268;

Ålder, Zooph. North. Durh., 1. c, p. 45 (sep.).

Unicavea convexa, D'Orb., Pal. Franc, 1. c, p. 972 — sta-

dium juvenile formae cujusdara hujus generis.

Discoporella floscidus, Hincks, Zooph. S. Dev. S. Cornw., 1. c,

p. 468.

Hab: In raari boreali et arctico, parvis et mediis profundis, plantis

marinis praecipue affixa vivit. Ad Bahusiam (inter Wäderöarne

et in sinu Gullmaren) Lovén, alii, ad insulas Spetsbergenses

(in sinu Sörje-Bay et aliis locis) Exped. Suecica 1861 eam in-

venit (Mus. Holm.).
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2. D. crassiuscula (nom. no v.) — Tab. XI figg. 7—9.

Char: Aperturse oooeciorura tubuliformes sunt; zoooecia raaximam ad

partem quincunciali ordine distributa, Itevia, lumen rotundum

prsebent, parura supra planum sphsericum cancellorum intersti-

tialium emerguntur; aperturge eorum in aculeos breves laterales

emarginantur. Parietes cancellorum interstitialium orassiores sunt.

Colonia saepissime simplex semisphaerica centrum unicum praebet.

Si/n: Tubulipora Grignonensis, BusK, Grag Polyzoa, p. 116, tab. XX
fig. 4; (non M. Edw.).

Defranda rugosa, Busk(?), 1. c, p. 118, tab. XIX fig. 3.

Hab: In profundo maris borealis Modiolse, Limse, Oculinae affixara

eam invenit Loven ad Bahusiam (ad Skar in sinu Guilraaren et

inter Wäderöarne, Mus. Holm.).

3. D. hispida (Flmng.) — Tab. XI figg. 10—12.
Char: Aperturse oooeciorum tubuliformes sunt; zoooecia maximam ad

partem in series radiantes disposita aperturas acuminatas habent

vel in aculeos 2— 3 longiores, acutos emarginatas. Colonia sae-

pissime composita centra pluria praebet.

Syn: Madrepora verrucaria^ LiN.(?), 1. c; Pall., Elench. Zooph., p. 280.

Discopora hispida, Flmng., Brit. Ånim., p. 530; Blainv.,

Actinol, p. 446; Johnst., Brit. Zooph., ed. 1 p. 270, tab. XXXI
figg. 9—11; ed. 2 (Tubidipora) p. 268, tab. XLVII figg. 9—11;
Thomps., Ann. Mag. Nat. Hist., vol. V p. 253; Hass., ibid.,

vol. VI p. 171; Mac Gillivr. (Discopora) ibid., vol. IX p.

466; Couch (Tubulipora) Com. Fauna, L c:, p. 109, tab. 19

fig. 1; Gray (subg. Disporella, err. pro Discoporella?) Cat

Brit. Mus., part. 1 (Ead.) p. 138; Särs, Reise Lof. Finm.,

1. c, p. 145; Lbgh.; Pop. Hist. Brit. Zooph, p. 271; Ålder,

Zooph. North. Durh., 1. c, p. 45 (sep.); BusK (Discoporella)

Rep. Brit. Assoc, 1859, Trans. Sect., p. 147; Packard (Tubu-

lipora) 1. c, p. 6; Hincks (HeterojJ07'ella^ Zoojjh. S. Dev. S.

Cornw., 1. c, p. 469.

Melobesia radiata, Audoüin, I. c, p. 59, tab. 6 fig. 3.

Lichenopora mediterranea, BhAmv., -Actinol, p. 407; Mich.,

Icon. Zooph., p. 68, tab. 14 fig. 5; D'Orb. (Unicavea) Fal.

Franc, 1. c, p. 971.

Discocavea aculeata, D'Orb., Pal. Franc, 1. c, p. 958, tab.

776 figg. 5—8.
Heteroporella radiata, BusK, Crag. Polyz., p, 127, tab. XIX fig. 2.

Hab: In profundo maris borealis et arctici a 20—30 org. usque ad

regionem Oculinarum Sertulariis, Oculinis, cett. affixa vivit. Ad
Bahusiam (inter Wäderöarne et in sinu GuUmaren) Loven, ad

Norvegiara (ad Grip) Lilljeborg (ad Finmarkiara) Sars, alii eam

invenerunt.
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2. FASCICÜLINEA (D'Orb.).

Char: Zoooecia in fasciciilos congesta vel in series compositas distributa,

A: Gemmiiicatio prima lateralis (vide supra!)

Fam. FEONDIPORIDiE.

Fron dip ora (Imperato, Blainv.).

Genus hujus familiae solum vivens. ,

F. reticidata (Lin.).

Species hujus generis sola vivens.

a: forma, cujus fasciculi zooceciorum magis contigui sunt (maris me-
diterranei incola).

Syn: Millepora reticidata, Lin., Syst. Nat., ed. X p. 791; ed. XII

p. 1284; Sol., Zoopk, Ell., p. 138, tab. 26 fig. 5; Lam., An.

s. Vert., ed. 1, vol. 2 p. 182; ed. 2, vol. 2 ^p. 275; Kisso,

l'Eur. Mer, vqI. 5 p. 343; Blainv. (Frondipora) ActinoL, p. 406,

( tab. 69 figg. 1, la; Johnst. (Retepora) Brit. Zooph., ed. 1 p.

296; ed. 2 p. 353 (excl. syn. Flmng.); Couch, Com. Fauna,

1. c, p. 130; D'Orb. {Frondipora) Pal. Franc, 1. c., p. 677.

Millepora frondipora, Fall., Elencli. Zooph., p. 241.

ß: forma, cujus fasciculi zooceciorum in verrucas distinctas distri-

buti sunt (mariura arcticorum inoola)

Syn: Krusensterna verrucosa, Lmrx., Expos. Méth., p. 41, tab. 74
figg. 10— 13 (tab. 26 fig. 5 post Sol. repr.); Blainv. (Fron

diporä) Actinol, p. 406; D'Orb, Pal. Franc, \. c, p. 678.

Hab: Forraam verrucosam ex Kamtschatka Tilesius (sec. Lamrx.).

ex. ins. Spetsbergensibus(?) D'Orb. habuit.

B: Gemmifieatio marginalis in circulo (vide supra!)

Fam. CORYMBOPORIDiE.

Corymbopora (Mich.)

Char: Zoooecia stirpis vel ramorum in fasciculo simplici parum ex-

cavato congesta.

C. fungiformis n. sp. -— Tab. XI figg, 13 et 14.

Species hujus generis sola ad Scandinaviam vivens.

Syn: Fungella prolifera, Hagenow(?), ^ryo^^. Maastr. Kreideb., p. 37,

tab. III fig. 6; D'Orb. (Fascicidipora) Pal. Franc, 1. c, p. 668.

Fungella quadriceps, Busk(?), Crag Polyzoa, p, 119, tab.

XVII fig. 3.

Hab: Specimen unicum vidi e raari arctico ad Hamraerfest (Norvegiae),

unde Loven illud anno 1840 accepit (Mus. Holm.).

Coronopora (Gray).

Char: Stirps simplex vel bifariam dichotome ramosa zoooecia in apice

convexo stirpis vel ramorum in series compositas radiantes dispo-

sita habet.
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G. truncata (Jameson).

Species hujus generis sola vivens.

Syn: Millepora truncata, Jameson, Wern. Mem., vol. 1 p. 560; Flmng.

[TubiiUpora) Brit. Anim., p. 529; Johnst., Brit. Zooph., ed. 2

p. 271, tab. XXXIII fig. 8—10; Gray (Coronopora) Cat. Brit.

Mus., 1. c, pp. 140 et 149; Särs, Reise Lof. Finm., 1. c, p.

145; Lbgh., Pop. Hist. Brit. Zooph., p. 273; BusK, Mar. Polyz.

Shetl. Orkn. coli. Barlee, Eep. Brit. Ass. Aberdeen 1859, Trans.

Sect., p. 146; Särs (Defrancia) Beskr. Norske Polyz., Yid. Selsk.

Forh. 1862, p. 20 (sep.).

Defrancia stellata, BusK, Ann, Mag. Nat. Hist., ser. 2, vol.

XVIII p. 36, tab. 1 fig. 9.

Hab: In profundo maris borealis ad Norvegiam Rasch (Mus. Holm.),

Sars (ex 40—60 org. a Bergen usque ad Bejan), Mac-Andrew
(sec BusK.) eara invenerunt.

Defrancia (Bronn). »

Char: Stirps simplex in cupulse formam excavata et expansa.

D. lucernaria (Sars).

Species hujus generis sola vivens.

Syn: lubultpora lucernaria, Sars, Reise Lof. Finm., 1. c, p. 145; ID.

(Defrancia) Beskr. Norske Polyz., 1. c, p. 26 (sep.).
'

IHscofascigera cupula, D'Orb.(?), Pal. Franc, 1. c, p. 675.

Defrancia truncata, BusK, Ann. Mag, Nat. Hist., ser. 2, vol.

XVIII p. 35, tab. 1 fig. 8.

Hab: In profundo maris arctici invenerunt eam ad insulas Spets-

bergenses Robert (?) (sec. D'Orb.), Exped. Suecica 1861 (Kings-

bay, ex 40—60 org. fund. argill. cum lapillis. Mus. Holm.); ad

Groenlandiam Amondsen (Uraenak, ex 250 org. fund. argill.,

Julianehaab, ex 130 org.. Mus. Holm.), ad Norvegiam Sars (a

Vadsö usque ad Bejan, ex 40—200 org., lapillis affixara), Mac-

Andrew (sec. BusK.).

Då vi vid redogörelsen för Crisiornas familj kunde visa,

huru dess former låta framställa sig i en serie, livars fortgång

är öfverensstämmande med koloniens och djurhusens utvecklings-

gång; gåfvo vi en antydan att söka formernas förhållande till

hvarandra genom att följa koloniens och djurhusets förändringar

under deras utveckling. Det gäller nu att se, om detta betraktelse-

sätt låter använda sig äfven vid de öfriga Cyclostomernas upp-

ställning efter deras naturliga frändskap och vid uppskattandet

af betydelsen utaf deras skiljaktigheter. Här öppnar sig ett

större fält för frågans lösning, men i samma mån ökas också
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svårigheterna. De oledade Cyclostomernas afdelning har fortlefvat

under de flesta af Geologiens perioder, under det de ledade hafva

sin äldsta form — och denna kanske tvifvel underkastad -

(Unicrisia D'Oeb.) i kritans öfre lager och först i nutiden hunnit

höjdpunkten af sin utveckling. De luckor, som derföre måste

finnas mellan de ännu lefvande Inarticulaterna, skulle således för-

klaras af Palgeontologien ; men ännu saknas tillräckliga undersök-

ningar öfver de utdöda formernas utvecklingsstadier.

Vid frågan om Crisiorna kunde det vara svårt att afgöra,

om de serskilta formerna vore att anse såsom skilda arter. Men

all tvekan måste naturligtvis försvinna för den, som betraktar ar-

terna såsom mer eller mindre konstanta och afskilda stadier i

en utveckling eller såsom olika riktningar af denna. Detsamma

möter oss äfven här, ehuru förhållandet af nyssnämnda skäl be-

tydligt förändras. De flesta af de oledade Cyclostomernas former

äro så olika, att de lätt urskiljas, men då de till stor del genomgå

utvecklingsstadier, som betydligt afvika från hvarandra och för

samma art ofta blifvit hänförda till skiljda slägten, erbjuda deras

karakteristik och synonymi större svårigheter.

Cyclostomata inarticulata skilja sig från den föregående af-

delningen, såsom redan det af BUSK gifna namnet antyder, genom

sina oiedade kolonier, antingen dessa äro uppresta till stammar

eller krypa såsom fina trådar eller äro utbredda såsom skorpor.

Det är dock samma utvecklingssätt, hvarigenom dessas kolonier

förökas, som det vi förut beskrifvit om Crisiorna, nemligen en

fortsatt klyfning, inom en koloniens samknopp. Men denna får

här hos de utbildade formerna en mera sammansatt byggnad,

såväl hvad djurhus-anlagens antal som hvad graden af deras ut-

veckling beträffar. Blott några de enklaste former — och dessa

lefva troligen alla endast såsom yngre stadier af andras utveck-

ling — ega en samknopp med enkel klyfning, då hvarje djurhus

afsöndrar sig och växer fritt, så snart anlaget uppstått för det

närmast yngre djurhuset. De öfriga Inarticidaterna— och endast
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dessa kunna åtminstone här komma i fråga vid den systematiska

indelningen — hafva sin samknopp under formen af en fortväxande

knippa af djurhus-anlag. Sättet för dessas afsöndring från hvar-

andra, eller ra. a. o. graden af deras utveckling inom samknop-

pen, innan de lösgöra sig till djurhus, fria frän sina grannar, är

grunden för den indelning, vi använda.

1. Då hvarje djurhus straxt efter sin uppkomst afsöndrar

sig från samknoppens öfriga delar, och följaktligen det tryck

upphör, hvilket grannarne i samknoppen utöfvade på hvarandra

och hvarigenom deras rörform blifvit mer eller mindre reguliert

sexsidig; då visar kolonien på sin yta fria, runda rör {^Zoocecia

sparsa).

2. När åter djurhusens anlag ordna sig och fortväxa i rader,

ett yngre bredvid ett äldre, och dessa rader snart derefter och

för sina yngre delar kontinuerligen under ^in tillväxt afsöndra

sig fritt från samknoppen, får kolonien på sin yta intill hvar-

andra ställda djurhus (zoocecia in series disposita), som i de enkla

raderna hafva en fyrsidig, i de sammansatta deremot en mer

eller mindre reguliert sexsidig rörform, hvilken dock äfven hos

dessa Cyclostomer öfvergår till den runda formen, när djurhusen

i toppen af raderna växa ut ifrån hvarandra.

3 Men samknoppens lif kan för de enskilta djurhusen vara

ännu längre, och dessa stå då samlade i knippor (zoocecia in fa-

sciculos congesta), liksom om hela kolonien bestode af flera ännu

fortväxande samknoppar.

4. Slutligen kan detta samknopps-lif sträcka sig till hela

kolonien under hela dess lif, liksom bestode den af en enda

fortväxande samknopp, i hvilken inga djurhus hinna utväxa till

fria rör.

Som man ser, bero alla dessa olikheter ytterst på tiden för

djurhusens afsöndring. Visserligen äro äfven djurhusens form och

ställning beroende af denna; men det är klart, att en sådan

karakter endast kan lemna ett relatift mer eller mindre af skilj-

aktighet, då alla Cyclostorners djurhus skulle kunna sägas i sin

utveckling sträfva till den fria, runda rörformen. Men ju friare
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de enskilta djurhusen äro, desto mindre har kolonien hunnit ut-

veckla sig, och en högre grad af dennas utveckling medför också

möjligheten för djurhusens närmare sammanslutning, i hvilken den

äfven först uttrycker sig. Så se vi Inarticulater, som tillhöra

den andra i ordningen utaf de nyssnämnda afdelningarne, genomgå

utvecklingsstadier, som tillhöra den första. Och många af dem,

som annars skulle tillhöra den första afdelningen, visa närstående

formförändringar, hvilka fått sina djurhus ordnade i rader i stället

för i quincunx, till hvilken eljest de enklare formerna låta hän-

föra sig. A andra sidan uppträda former, hvilkas närmaste släg-

tingar tillhöra den andra afdelningen, men hvilka hafva sina

djurhus ordnade uti knippen eller i sammansatta rader. Om nu

äfven den tredje och fjerde afdelningen, efter en noggrannare un-

dersökning isynnerhet af de fossila formernas förändringar, skulle

visa sig stå i samma utvecklingsförhållande till de öfriga, så skall

denna indelningsgrund alltigenom endast för vissa stadier kunna

lemna oss skarpa karakterer till formernas första urskiljande.

Men i detta fall, då hela Inarticulaternas grupp på detta sätt

skulle kunna ordnas i fortlöpande serier eller utvecklingsrikt-

ningar, som alla ginge ut från de lägsta stadierna eller hade sin

motsvarighet till dem, lemnar dock denna indelningsgrund ett

uttryck för seriernas förhållande till hvarandra, hvad utvecklings-

graden beträffar. Också återfinna vi den, ehuru i en annan form,

hos DOrbigny, som hittils synes hafva haft det rikaste material

vid denna djurgrupps behandling.

De afdelningar, som hos D'Orbigny motsvara BUSKS Inar-

ticulata (D'OrbiGNYS Centrifuginés empatés avec cellules non oper-

culées) äro:

"Cellules fasciculées réunies en faisceaux sailiants. Centrifuginés faseulinés.

**Cellules isolées distinctes.

a Cellule tubuliuée, saillante en tube Centrifuginés tubulinés-

b Cellule foraiuinée, non saillante en tube... Centrifuginésforaminés.

Enligt det betraktelsesätt, hvilket vi ofvan användt, skulle

dessa afdelningar så kunna karakteriseras:

Öfvers. af K. Vet. Ahad. Förli. Årg. 23. 2
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Den första har koloniens djurhus samlade i flera knippen,

den aijdra har dem mer eller mindre utvuxna till i toppen fria

rör, den tredje åter har hela kolonien i form af en fortväxande

samknopp.

Om nu också D'Orbigny vid sammanställningen och den

speciella begränsningen af dessa sina afdelningar ingalunda haft

en sådan morphologisk förklaring för ögonen, hvarföre de äfven

till sitt innehåll ej alldeles motsvara de afdelningar, vi ofvan fram-

ställt — isynnerhet gäller detta om Centr. foraminés — , är dock

grundtanken densamma; och vi bibehålla derföre de tvenne första

af honom gifna namnen.

Men likasom vi förut nämnt, att de båda första af våra af-

delningar i sina beröringspunkter visa sådana öfvergångar, att

skarpa karakterer der blifva omöjliga; så synes det ock vara

samma förhållande med de båda sista, hvilka ega sin hufvudsak-

liga motsvarighet i D'OrbignyS fasciculinés och foraminés, och då

de dessutom i nutiden ega högst få representanter, kan det åt-

minstone för de former, med hvilka vi nu sysselsätta oss, vara

af mindre vigt att bibehålla dem såsom skilda.

Afven BUCKS indelning:

{cellulis cMstinctis,
Lnarhculata { ,„n .r .t j.- j-

{ceiLuLis inaistinctis,

grundad på samma skillnad som mellan D'Orbigny's C. fora-

minées och de öfriga, skulle kunna hänföras till samma indel-

ningsgrund, såvida den icke i sin tillämpning lemnat tillfälle att

låta en högre grad af förkalkning och koloniens afslipningar

vara de bestämmande.

1. Tubulinea.

Då utvecklingsgången varit grunden för vår indelning, må vi

börja med de former, hvilkas utvecklingsserie vi kunna följa till

.' • •-i,*, Xßn enklaste typen för en Inarticulat. Här möter oss då först
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ett slägte, hvars geologiska ålder sträcker sig ända in i Jurans ')

tid och som redan eger ett betydligt antal af arter beskrifna.

Det är den krypande

Alecto,

sådan den af Lamouroux blifvit benämnd och af Milne-Edwards

blifvit bättre beskrifven '). Med vanligen enradiga djurhus, det

ena skjutande fram något åt sidan under det andra, der detta

reser sig till ett fritt rör, krypa de ännu lefvande formerna af

detta slägte i de större djupen af hafvet på stenar, snäckor,

Oculinor och Gorgonior. De förgrena sig, men utan någon ord-

ning, och der grenarnes samknoppar mötas, växa de samman,

men likaledes, som det synes, blott tillfälligtvis. Dei-jemte hafva

alla det gemensamt, — och detta synes gälla äfven för de ut-

döda formerna — , att de med åldern och mot grenarnes slut

först få mera tydligt alternerande och slutligen på längden bred-

vid hvarandra ställda djurhus. Likasom för Crisiorna, gäller det

äfven här, att de äldsta djurhusen vanligen äro något kortare än

de yngre, och en koloni, som hunnit växa någorlunda långt ut,

visar i detta hänseende en mängd variationer. De karakterer,

som hemtats från förgreningen, grenarnes anastomosering, djur-

husens ställning bredvid hvarandra, då deras antal der ej öfver-

stiger tre, och slutligen från djurhusens längd, kunna följaktligen

endast med försigtighet användas, och gifva någon säkerhet

endast vid jemförelser af mera fullständiga exemplar. Ectocy-

stens färg är hos alla på de yngre delarne hvit, på de äldre

gulnar den mer eller mindre, men desto tydligare blifva då po-

') Enligt MiCHEUN ända in i Devoniska perioden, hvarifrän han beskrifvit den

Mthörande Criseypia Boloniensis, Iconographie Zoophytologique, pag. 187, tab.

48, fig. 11, i bvars djurbus dock D'Orbigny skall bafva funnit lameller, bvar-

igenom den följaktligen vore att utgallra från Bryozoerna.

^) Bronn deremot, och efter honom D'Orbig^^t, hos hvilken vi finna de flesta

former urskiljda, hafva förändrat slägtets namn till Stomatopora, för att der-

igenom undvika en dubbel användning af namnet Alecto, utaf Leach gifvet

åt en Comatulid; men då vi nu kunna visa, att åtminstone våra lefvande

former af detta slägte endast äro utvecklingsstadier, bibehålla vi här det af

nästan alla, äfven senare, författare begagnade namn.
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rerna med sina ännu hvita ränder. Slutligen beklädes den van-

ligen med ett brungult öfverdrag, utan tvifvel af ett främmande

ämne, sådant vi finna det på de flesta äldre delar af Bryozoer

från dessa djup, isynnerhet då de äro fastade vid döda Oculinor

eller skal utaf Lima.

Med de äldre författarnes korta beskrifningar är det ytterst

svårt att med säkerhet igenkänna, hvilka arter de haft framför

sig, och de synonymer, som ofvan blifvit uppräknade för våra

arter, kunna hufvudsakligen tjena endast såsom hänvisningar till

de närmaste- former, från hvilka de ännu icke med noggrannhet

blifvit urskiljda. Redan Johnston anmärkte, att han icke kunde

finna någon skillnad mellan sin och M.-Edwards' Ålecto granu-

lata, och detta är orsaken, att vi bland de lefvande formerna

hafva detta artnamn upptaget, likasom BusK (Crag Polyzoa) af

samma skäl på många ställen sammanslår åtskilliga af D'Or-

BIGNYS i Kritan urskiljda arter med sina. Men någon säkerhet

kan i detta hänseende ej lemnas af ofullständiga beskrifningar

eller mindre lyckade figurer; och osäkerheten blifver ännu större,

när vi nu känna dessa formers verkliga betydelse, som gör det

lätt förklarligt, hvarföre vi ej här finna några skarpt markerade

karakterer-i jemförelse med förhållandet hos öfriga Bryozoer.

Att hela slägtet Alecto (Stomatopora) ej eger någon sjelf-

ständighet såsom sådant, skulle man kunna ana redan deraf, att

ingen af de många hittils beskrifna arterna är försedd med köns-

hus eller oviceller. Under letandet efter dessa såg jag, hvad

dessutom redan HiNCKS observerat, att en af de vid Skandi-

navien lefvande ^/ecto-arterna reser sig till stammar, som närmast

öfverensstämma med det af Gray uppställda slägtet Penciletta,

hvilket åter efter all sannolikhet sammanfaller med AuDOUiNS

Proboscina. Den andra åter af de egentliga Alecto-arter , som

äro mig bekanta, utvecklar sig till en Idmonea. Denna ut-

veckling från en krypande form till en upprest är hos Bryozoerna

ingalunda ovanlig. Den förekommer hos Valkeria, ^tea, En-

cratea, Alcyonidium m. fl.; ehuru icke med en så stor förändring,
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som den här visar. HiNCKS ') har sett den för slägtet Pustulopora

(Entalophora) och anmärker äfven, att den krypande basen till

TubuUpora peniciUata är Alecto-\ik.

Alecto-typen är således åtminstone för vissa arter endast en

utvecklingsform. Hm'uvida detsamma gäller om alla, kan natur-

ligtvis blott genom direkta observationer bevisas, ehuru detta

antagande ligger nära till hands. Den ringa skillnad, som före-

finnes mellan alla de redan beskrifna arterna inom detta slägte,

skulle i så fall kunna förklaras genom den ringa utveckling hvar

och en sådan koloni ännu ernått, och systematiken skulle hafva

långa undersökningar att fordra, innan man kunde ställa dem

på deras rätta plats. Af serskildt intresse är i detta hänseende

deras stora geologiska ålder.

Närmast vid sidan af Alecto och i sin början af samma

byggnad som detta står det genom åtskilliga former lika väl be-

kanta slägtet

Criserpia,

som dock i sina närmaste utvecklingsförändringar förblifver kry-

pande och visar sig såsom en mellanlänk mellan Alecto och

Diastoporidce.

Den utvecklingsserie, hvilken vi här hafva att följa, står

som nämndt i sin början föga skiljd från Alecto; men i stället

för att resa sig upp till stammar af mera sammansatt byggnad

utbreder den sig mer och mer till förgrenade eller helrandiga

skorpor, hvilkas rand dock slutligen kan resa sig till en bägar-

form. Med den i allmänhet enklaste byggnaden bland Inarti-

culaterjia står denna familj således först bland dem, som karak-

teriserats genom sina spridda djurhus; dock skola vi til! sist

äfven här finna former, som i detta hänseende bilda en öfvergång

till nästa afdelning.

Afven Criserpia, liksom Alecto, eger en hög geologisk ålder,

hvilken emellertid tillkommer hela denna familj; men så oför-

') Catalogue of Zoopli. of South Devon and South Cornwall, Ann. Mag. Nat.

Hist., ser. 3, vol. 9, pag. 306.
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ändrad har typen bibehållit sig, att vi mellan arterna, sådant

slägtet hittills blifvit uppfattadt, finna föga skiljaktighet till for-

men, oaktadt deras betydelse i förhållande till mera utvecklade

former kan föra dem långt ifrån hvarandra. Detta kan till en

del förklaras genom den föränderlighet, hvilken hvarje art tydligen

är underkastad efter de förhållanden, under hvilka den lefver,

hvilket gör de yttre formkaraktererna svåra att använda. Men

äfven om detta slägte, liksom om Alecto, gäller den anmärkningen,

att ehuru en mängd af arter blifvit beskrifna, är dock hittils

ingen ovicell-bildning anmärkt för någon af dem, och troligen

har man att uti denna för dem alla söka det bästa utmärkelse-

tecknet, som måhända skall söndra detta slägte liksom Alecto

och hänföra det såsom utvecklingsstadium till flera utvecklings-

riktningar, liksom vi här afskilja de båda våra lefvande arter

hvar till sin familj. Koloniens form, såvidt den beror på för-

greningen, är nemligen allt för oregelbunden för att lemna en

säker karakter. An grenar sig den krypande kolonien från det

första djurhuset straxt dichotomt, än finner man den till en början

odelad; och grenarnes längd, innan de ånyo dela sig, visar sig

varierande såväl för en kolonis serskilta delar, som isynnerhet

vid jeraförelse af flera exemplar. Grenarnes form kan än vara

rak, än böjd, troligen i det senare fallet beroende på yttre för-

hållanden: deras bredd, som naturligtvis står i samband med

antalet af djurhus i bredd vid hvarandra, följer för alla den re-

geln att ökas mot deras slut, så att den karakter, hvilken häraf

blifvit hemtad för att urskilja de båda lefvande arterna, kan för

fullständiga exemplar icke längre med samma betydelse användas.

Men i dessa utvidgningar skola vi finna kolonien nå höjden af

sin utveckling, och det är då klart, att vi der också hafva att

söka de mest karakteristiska formskillnaderna.

Diastopora (Criserpia) repens

är i nutiden den form, som kommer närmast Alecto-ijYien, hvilken

vi känna från Skandinaviens kuster, der den förekommer pä de

största djupen, krypande på Gorgonior, Oculinor, stenar o. d.
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Från det första djuriiuset, som vid sin början är uppsvälldt

till en rund utbredning, böjer den sig vanligen åt venster, men

äfven ofta åt höger, under det knoppningen ökas till 2, 3 eller

4 djurhusanlag i samknoppen. Denna förökning försiggår stundom

småningom, så att kolonien i sina äldsta delar har blott tätt

alternerande djurhus, det ena mynnande ensamt i koloniens bredd

framför det andra, ehuru kolonien, der hvart och ett djurhus

uppreses till ett fritt rör, har basen till 3 eller 4 djurhus i bredd

vid hvarandra (Tafl. VIII, figg. 1—2). Stundom åter sker för-

ökningen hastigare, så att kolonien straxt från början får tvenne

djurhusmynningar i sin bredd. Sådan är den vanligen vid sin

första delning, och ofta förgrenar den sig ännu ytterligare med

denna byggnad. Men vanligast får den dessförinnan 3 eller 4

fritt uppskjutande djurhusmynningar i sin bredd, hvilka genom

sin quincunx-ställning, om denna ej genom koloniens delningar

eller böjningar büfvit rubbad, kunna följas i rader snedt öfver

koloniens bredd (fig. 1). Denna är jemnt convex, med de ned-

liggande och sammanvuxna delarne af djurhusen, som slutligen

kunna räknas 8 i bredd vid hvarandra, afskiljda genom insänkta

skiljolinier, hvilka dock med åldern utjemnas, isynnerhet sedan

kolonien som vanligt fått ett gulaktigt öfverdrag på sina äldre

delar, då äfven ectocystens porer blifva omärkliga '). Djurhusens

fritt utskjutande delar, som pä fullvuxna och oskadade exemplar

vanligen hafva tredjedelen af djurhuslängden i höjd, äro böjda

uppåt och tillbaka, stundom i oregelbundna krökningar, men hafva

hufvudriktningen vinkelrät mot koloiliens convexa yta, så att de

i allmänhet äro jemnt divergerande från hvarandra. Likväl ser

man stundom dem uti midten vara mera böjda ät sidorna, hvar-

igenora uppstår en antydan till den tvåsidiga ställning, som ut-

märker Idrnoneorna. Djurhusmynningarne äro jemnt runda, och

deras liksom rörens vidd, hvilken är den lättast använda karak-

Detta öfverdrag är isynnerliet för Diastoporiderna anmäi-kningsvärdt, emedan

det utmärker de äldre delarne från de yngre eller frän dem, som äro stadda

i tillväxt; och då detta tyckes försiggå periodvis, blifva kolonierna liksom af-

delade i generationer, hvilkas ställning tydligare förklarar koloniernas till-

växtsätt.
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teren, är ungefär 0,09 m.m. i diameter. Vid sidan af kolonien

finner man stundom en föga utbredd kalk-lamell eller basalskifva

(^'lame germinale" D'Orb.), som isynnerhet är tydlig i vinkeln

mellan somliga grenar.

I detta stadium, enkel eller förgrenad, med raka eller böjda

grenar, som i allmänhet äro mera jemnbreda, af ungefär 1 m.m.s

bredd, motsvarar den WooDS och BuCKS beskrifningar och figu-

rer. Men slutligen blifva grenarne under sin tillväxt utvidgade

i ändan, så att man der kan räkna 10 eller flera nedliggande

delar af djurhus bredvid hvarandra, synliga på koloniens öfre yta.

Denna blifver också genom utvidgningen mera. tillplattad; och nu

utvecklas midt bland djurhusen de uppsvällda, blåslika ovicellerna

(Tafl. VIII, fig. 3), som hos denna art — till skillnad från Tu-

bulipora (Criserpia) palmata, med hvilken man annars för kolo-

niens forms och byggnads skuld lätteligen skulle kunna förvexla

den — utmärkas genom sin aflånga, upphöjda form, med tydligt

markerade ränder och med längdaxeln, hvars längd är ungefär ^

m.m., ställd på tvären af kolonien. Redan en sådan ovicellernas

form är en säker hänvisning för systematiken; men ännu när-

mare kan denna art ansluta sig till de öfriga Diastoporerna

genom koloniens form under sin vidare utveckling.

På en sten från Wäderöarne, som bär en mängd exemplar

af den förut beskrifna formen, sitter nemligen en koloni (Tafl.

VIII, fig. 6), som på det mest tydliga sätt visar Diastopora-

typen vara en utveckling från Criserpia-ior\\\Qn såsom sin början.

De äldsta delarne äro grenade och böjda och öfverensstämma

fullkomligt med de öfriga exemplaren af Criserpia repens. Men

utbredningarne mot slutet få en ännu större vidd och blifva ännu

mera tillplattade. Härtill kommer, att djurhusen äro helt och

hållet nedliggande, utan någon uppskjutande del: mynningarne

ligga horizontalt i samma plan som den alldeles tillplattade fram-

sidan af djurhusen. Och för att ännu mer öka likheten med en

af de följande Diastopora-a.viQY\\s^, visa sig skiljolinierna såsom

krithvita streck mellan djurhusen. Den ena generationen fort-

sätter den andra till koloniens förökning, och tydliga generations-
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linier skilja dem åt, på samma sätt som vi senare skola se på

de öfriga Diastopora-Sirternsi; men ännu i sina yngsta genera-

tioner och yttersta utbredningar visar den en tendens att bibe-

hålla Criserpia-ty^ey), deruti att generationsränderna böja sig i

bugter, och från hvarje bugt utvecklar sig grenformigt en ny ut-

bredning.

Skillnaden mellan den typiska Criserpia repens och denna

sistnämnda form är så stor, att man annars knappast skulle

kunna förena dem, om ej en mängd af öfvergångar gåfve ett till-

räckligt bevis för deras art-identitet. Det må vara nog att i

detta hänseende anmärka ett exemplar (Tafl. VIII, fig. 5), som

åt ena hållet fått en typisk Criserpia-gren, under det att åt andra

hållet tvenne mera Diastopo7'a-\ika, utbredningar framträdt. Men

om också denna skillnad ej eger artskillnadens betydelse, är den

dock anmärkningsvärd, isynnerhet derföre att vi inom Tuhulipori-

dernas familj, der vi likaledes hafva att noggrannt följa utveck-

lingen af en Criserpia-form, träffa fullkomligt motsvarande olik-

heter såsom öfvergångar till mera utvecklade former inom serien.

De följande Skandinaviska arter af Diastopora-sVéigtet visa

sig också i sin utveckling såsom fortsättningar af de förändringar,

hvilkas betydelse vi redan påpekat. I stället för de smala, mer

eller mindre convexa grenarne, som först i ändarne blefvo till-

plattade utbredningar, finna vi här kolonierna straxt från början

tillplattade och utbredda, i seriens början blott åt ett håll, men

slutligen genom en hastig sammanväxning omkring sin utgångs-

punkt utbildade till runda skorpor med jemn eller oregelbunden

rand och med denna stundom frigörande sig från fästet, hvar-

igenom de erhålla en skål- eller bägarform. Alla de olikheter,

som rymmas inom dessa gränser, skulle lätt kunna föranleda oss

till uppställande af ännu flera arter; men vi skola se, att de

olika formerna förhålla sig till hvarandra dels såsom ålders-

förändringar, dels såsom varieteter. Och om vi också ej kunna

uppgifva den direkta orsaken till dessa senare, bevisa dock öfver-

gångarne deras art-identitet.

Den enklaste formen.
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Diastopora simplex,

synes mig vara densamma, hvilken BuSK beskrifvit såsom till-

hörande Crag-formationen. Synnerligen allmänt tyckes den ej

förekomma, att döma efter de få exejnplar, hvilka jag kunnat

anträffa. Den är tagen af Prof. LovÉN vid Finmarken och från

de största djupen vid Wäderöarne, på båda ställena fästad vid

småsten.

Från en Ciiserpia-Y\k början (Tafl. VIII, fig. 7) utbreder sig

den första generationen teraligen jemnt och smalt flabelliformt;

men från randen af denna utvecklar sig den andra generationen

mera bred och böjd inåt till den ena sidan, hvarigenom kolonien

blifver snedt rund , excentrisk. Härmed tyckes äfven BuCKS

exemplar liafva varit öfverensstämmande, och denna böjda, snedt

runda utveckling påminner äfven om tormen på de tillplattade

utbredningarne hos Criserpia repens, så att den bildar en anmärk-

ningsvärd mellanform, heldst man stundom äfven hos den följande

Diustopoi^a-formen finner en antydan dertill.

Djurhusen sitta i quincunx-ställning, utstrålande från kolo-

niens början till dess rand. De äro nästan helt och hållet ned-

liggande med betydliga skiljolinier, som isynnerhet utmärkas ge-

nom sin krithvita färg i motsats till den hyalina, något blåaktiga

framsidan af djurhusen. Denna är isynnerhet på koloniens yngre

delar något convex, hvilket dock som vanligt med åldern mera

utjemnas. Blott i närheten af mynningen bibehåller den fort-

farande sin convexitet. Dess porer äro tydliga, ordnade i quin-

cunx-ställning. Djurhusmynningarne, hvilkas vidd, som ökas med

koloniens tillväxt, vexlar mellar mellan 0,08 m.m. och 0,15 ra.m.

i diameter, ega en krithvit, jemn, horizontal rand, som endast

obetydligt höjer sig öfver framsidans plan. Ovicellerna äro i

detta stadium ännu ej utbildade.

Sådant är det exemplar från Finmarken, hvilket varit ori-

ginal för vår medföljande teckning. De exemplar åter, som Riks-

Museum eger från Wäderöarne, hafva fått en fastare byggnad

och äro utvecklade till flera generationer. Äfven dessa (Tafl.
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VIII, fig, 8) sakna dock ovicellen, och de äldre delarne äro till

sin byggnad fullkomligt motsvarande föregående beskrifning. Men

de yngre generationerna hafva sina djurhusmynningar uppskju-

tande i rörform, och slutligen visa de sig öfvergå i nästa form,

då de bland sina djurhus erhålla de smårör, som bilda den enda

karakter, hvarmed vi kunna afskilja Diast. simplex från

Diastopora hyalina.

Denna art är i sin helhet krypande form — JoHNSTONS D.

Otelia — en af de allmännaste utaf våra Inarticulata bland Cy-

clostomerna och förekommer på snäckor, coraller och stenar från

20 famnar till de största djupen och från Finmarken ända till

Bohuslän. Denna dess allmänna förekomst tyckes med Faunernas

likhet för öfrigt sätta det utooi allt tvifvel, att den är densamma

som den, hvilken är känd från Englands kuster, ehuru ännu

ingen för denna anmärkt den egendomliga utveckling af smårör

mellan djurhusen, hvilken jag funnit på alla de undersökta exem-

plaren, om den ock på äldre och mer förvuxna kolonier varit

svår att upptäcka, liksom dess förekomst stundom synes vara

oregelbunden. Smårören uppkomma genom en senare klyfning på

samma sätt som djurhusen och intager samma ställning som

dessa '), med hvilka de derföre vanligen äro jemnt alternerande

i quincunx-ordningen. Deras nedliggande del är i början blott

föga afvikande från djurhusens (Tafl. VIII, fig. 11), men framåt

afsmalna de mer och mer, till dess de slutligen resa sig i en

jemnt afsmalnande rörtopp, hvars mynning knappast har femte-

delen af djurhusmynningarnes storlek. Häruti finner man dem

dock variera, och stundom äro de så små, att de till och med vid

50 gångers förstoring äro svåra att urskilja. De resa sig ej heller

så högt som djurhusen, och på äldre delar af kolonien, som fått

sitt brungula öfverdrag, kan man ofta ej upptäcka dem. Detta

^) Jfr. Hafs-Bryozoernas utveckling och fettkroppar : Öfvers. af Vet.-Akademiens

Förli. 1865, pagg. 10 och 46, tafl. IV, figg. 15 ocK 16.
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skulle möjligen kunna vara orsaken, att de hittils blifvit förbi-

sedda. Deras betydelse är ännu helt och hållet obekant. Till

sin ställning motsvara de interstitial-bildningarne hos Hornera

och Discoporella, till sin form och storlek påminna deras myn-

ningar dels om ovicellernas mynningar, dels om de rör, som ut-

bildas från mynningarne af förut tillslutna djurhus inom denna

familj.

Genom dessa smårör låter emellertid Diast. liyalina karak-

terisera sig i sitt vanligaste och mest typiska tillstånd, för hvilket

vi bibehållit det af Johnston uppställda och af de flesta för-

fattare använda namn. Den har oftast en början, som öfverens-

stämmer med den ofvan beskrifna D. simplex; men sällsynt är

det ej att se den ännu längre bibehålla Cnserpm-typen. Isyn-

nerhet visa sig sådana de exemplar, hvilka TuUförv. Uggla

insändt till Riks-Museum fastade vid en Terebratula från ungefär

200 famnars djup i Nordsjön. Vanligast är den dock tidigare

utbredd, och såsom början till de stora oregelbundet utbredda

skorpor, under hvilken form den varit mest bekant, finner man

den njurformig (Tafi. VIII, fig. 10) eller med njurformens ändar

straxt från de första djurhusen sammanvuxna omkring utgångs-

punkten, hvarigenom den erhåller en excentriskt rund form med

alla de variationer, som en ojemn tillväxt i randen kan åstad-

komma.

Emellertid kan den nå en större regelbundenhet, då hasal-

skifvan lyfter sig från sitt fäste och den redan sammanvuxna

randen fortbildas i en skålform eller bägarlikt (Tafl. VIII, fig. 9),

Denna synes hafva förelegat D'Orbigny vid hans beskrifning af

Diast. latomarginata, hvilken han emellertid generiskt afskiljer

från sin enligt karakteren städse fastvuxna Berenicea prominens,

hvaraf dock hans figur synes vara ett ungt stadium af samma

regelbundenhet och just sådan kolonien ofta förekommer, innan

den får sin rand skålformigt upplyftad från fästet '). Den karak-

') Emellertid kan man svårligen med säkerhet afgöra, om deuna sistnämnda

D'Okbigny's figur hürer till deuna art eller deu följande. Se anm. p. 427.
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ter, som blifvit liemtad från koloniens helt och hållet fastvuxna

eller i randen fria ställning, förlorar dessutom sin betydelse äfven

för artskillnaden då vi se äldre kolonier af den typiska D. Ohelia

vid fästets ojeinnlieter, eller när de möta andra kolonier, eller

till och med utan någon sådan synbar orsak, få sin rand på

samma sätt upplyftad. Och ännu mera bestyrkes denna åsigt,

Där vi hos nästa art skola finna samma olikheter.

Djurhusens förändringar kunna äfven här hänföras till deras

olika ålder inom kolonien och den mer eller mindre framskridna

förkalkningen. De yngsta delarne af en koloni hafva djurhusen

i sitt fullt utbildade tillstånd uppskjutande i en bakåt böjd rör-

form, nästan af samma längd som den nedliggande delen. Kolo^

niens äldre delar dereraot — och det vanligaste är att finna hela

kolonien vara sådan — hafva sina djurhus endast föga uppskju-

tande eller till och med mynnande i framsidans plan. Detsamma

gäller om smårören. Och bädaderas mynnigar äro jemna och

runda, blott någon gång finner man djurhusmynningarnes ränder

åt ett håll utdragna i en trubbig spets eller utifrån snedt afskurna.

Koloniens framsida är på yngre exemplar tecknad med krithvita

streck, som utmärka de insänkta skiljolinierna mellan djurhusen

och smärören, och när dessa sta i jemnt alternerande quincunx-

ställning, bildas på detta sätt bakom hvarje djurhusmynning ett

triangulärt fält. Stundom kan man nu se förkalkningen fortgå

så, att detta fält först får en hårdare konsistens och krithvit färg.

Vanligast deremot utgår den högre förkalkningen från skiljo-

linierna, och när dessa härigenom höja sig, qvarstår mellan dera

och bakom hvarje djurhusmynning ett nedtryckt, triangulärt fält,

som utmärker djurhusets framsida och stundom — isynnerhet på

exemplar från de största djupen, der de vanligast äro fastade vid

Terebratula och få sina kolonier straxt från början hårdare för-

kalkade — kan antaga formen af en längsgående fåra från den

ena djurhusmynningen till den i quincunx-ställningen rätt bakom

belägna. Men slutligen utbreder sig förkalkningen mera jemnt

öfver hela kolonien, och när denna fått sitt brungula öfverdrag,

kan man knappast urskilja annat än de runda uppskjutande
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djurhusmynningarne, som _tyckas strödda öfver en likformig kalk-

skorpa.

Ett serdeles fullständigt exemplar, växande på en Terebratula

från Wäderöarne, visar de flesta af denna forms förändringar.

De yngsta delarne bestå af djurhus med utseendet af Diast.

simplex. Smårören äro nemligen pä somliga ställen mycket säll-

synta, hvarigenom skiljolinierna mellan djurhusen blifvit mera

parallela. På de flesta ställen hafva dessutom de yttersta af

ectocystens porer med sina krithvita ränder kommit i rad uti

dessa linier, hvilket gör dem ännu mer tydliga genom sin krit-

hvita färg, som dock likaledes tillkommer djurhusmynningarnes

ränder. Ett annat stadium af förkalkningen motsvarar det ofvan

beskrifna, som har djurhusens framsida convex och m^ra förkal-

kad, med smårören i temligen jemnt alternerande ställning. I

detta stadium, som dessutom har djurhusen ganska högt upp-

skjutande i rörform, märkas här och der öfver kolonien con-

centriska, fina tillväxststrimmor. Ännu äldre delar af kolonien

hafva den utåt synliga delen af framsidan till hvarje djurhus i

form af en triangulär fördjupning, hvilken med den högre förkalk-

ningen på ömse sidor bildar ett glänsande strimmigt utseende,

som påminner om framsidan af en Hornera lichenoides. De äldsta

delarne af kolonien äro som vanligt så jemnt förkalkade, att

djurhusens och smårörens skiljolinier blifva otydliga. Här se vi

dessutom de flesta af djurhusmynningarne tillslutna af en jemn,

tunn kalkhinna. Denna tillslutning är visserligen icke ovanlig

hos denna form; men den förekommer dock icke så allmänt som

hos följande art. Hvad än dess physiologiska betydelse må vara

— den är oss alldeles obekant — , att den dock ej kan bilda

artskillnad, skola vi i det följande se. Den är dock, såvidt vi

af beskrifningen kunna döma, den enda karakteren för Diast. Sar-

miensis (Norman) till skillnad från D. Obelia^ när dennas skiljo-

linier mellan djurhusen på koloniens äldre delar blifva otydliga.

Åtminstone till dess andra karakterer blifvit framdragna, har man

följaktligen att ställa D. Sarmiensis såsom synonym till D. hyalina,

och af samma skäl förena vi med denna äfven



SMITT, KRITISK FÖRTECKN. ÖFVER SKAND. HAFS-BRYOZOER. 425

Diastopora latomarginata.

Den fria, upphöjda randen af kolonien, eller dennes skål-

forra, och de yttre djurhusens höga, böjda rörform göra dock

denna anmärkningsvärd såsom hänvisande på slägtskapet med

Diast. patina.

Båda formerna af Diast. Jiyalina hafva visat sig försedda

med oviceller. Dessa uppstå bland djurhusen (Tafl. VIII, fig. 12)

såsom blåslika uppsvallningar med skarpt markerade ränder, lik-

som vi sågo dem på Diast. repens. Från dessa skilja de sig

också hufvudsak ligen blott genom sin storlek. Der de uppträda,

blifva djurhusens ställning till en del rubbad, men de flesta af

dessa begge bibehålla dock sin plats och låta sina rörformiga

toppar skjuta fram ur ovicellen. Så ser man den intaga en bredd

af 5—6 djurhusrader. I början saknar den någon egen mynning,

hvilken som vanligt först senare utvecklas. Denna har sin plats

på ovicellens niidt och en form af ett uppåt jemnt afsmalnande

rör, hvars mynning till sin storlek står midt emellan djurhusens

och smårörens mynningar. Ovicellernas färg är liksom hos Crisia

och Hornera hvit, när de äro tvenne, och gul, när de äro fyllda

af sin fettkroppsmassa eller af denna utvecklad till emFryoner.

Djurhusmynningarnes storlek är hos Diast. hyalina något

varierande omkring 0,15 m.m. i diameter.

Bland alla denna arts variationer är för öfrigt i synnerhet

en att anmärka, tagen på Laminarior vid Spetsbergen, som tyd-

ligast visar slägtskapet med den följande arten. Den är rundad,

tillplattadt tallricksformig, med djurhusen och smårören i kolo-

niens midt ställda uti en tätare quincunx-ställning och bildande

en lägre centraldel, omkring hvilken ovicellerna äro förenade till

en rundad, utdragen uppsvallning längs koloniens fria utvecklings-

rand. Ur ovicellerna uppskjuta djurhusen och smårören på de

flesta ställen i vanlig quincunx-ställning; men närmare randen

äro djurhusen här och der samlade i en radställning, hvilken vi

tydligare skola återfinna hos Diastopora patina, radiata och som

äfven här bör anmärkas såsom en häntydan till nästa utvecklings-

serie. Huru denna tallricksform uppkommit genom en samman-
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växning rundt om utgångspunkten, synes tydligast på koloniens

baksida, hvilken man med lätthet kan borttaga oskadad från

Laminarian. Från en excentrisk liten uppsvallning, som en gång

varit början till det första djurhuset, se vi nemligen här, hurii

djurhusen utstråla framåt och i böjd riktning åt sidorna och bakåt

på samma sätt som vid motsvarande utvecklingssätt hos Tu-

bulipora.

Den fjerde af våra hithörande Skandinaviska arter,

Diastopora patina,

är föga mindre allmän än den föregående. Den är känd i Skan-

dinavien från Finmarken ända till Bohuslän; men dess utbred-

ning synes ej vara så utprägladt arktisk som den föregående.

Vid Hållö i Bohuslän har jag nemligen tagit den på alger från

5— 10 famnar på bergbotten, under det att Diast. hyalina först

vid Spetsbergen är funnen på så ringa djup. Dess förekomstsätt

är dessutom äfven i det hänseendet motsatt dennas, att den van-

ligaste formen är den skål- eller bäsarlika. under det att den

mera irreguliert utbredda och helt och hållet fastvuxna formen

snarare tyckes vara sällsynt. Också är den att anse såsom den

från Criserpia-s,tBiå\et mest aflägsnade Dmstopora-formen, som

ännu icke blifvit funnen förgrenad, och hvars början deremot,

hvad koloniens utbredningssätt beträffar, är att ställa i jemnbredd

med den typiska Diast. Ohelia. Dess uppkomstsätt är nemligen

detsamma, och de äldre djurhusens ställning och riktning äfven

inom skålformen, som alltid är något excentrisk, visa, att den i

början haft en utvecklingsriktning endast åt ett håll, men genom

de yttre delarnes tidigare utbredning och sammanväxning omkring

utgångspunkten erhållit en rund form.

Denna visar sig under en mängd variationer från de irre-

guliera skorporna till den tillplattade skålen och den djupa bägar-

formen. Men under alla dessa former skiljer den sig lätt från

den föregående arten genom saknaden af de smårör, hvilka vi

för denna beskrifvit. Dessutom utmärker den sig redan från sin

början derigenom, att djurhusens tillslutning, hvilken vi hos Diast.
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hyalina blott kunnat finna på äldre kolonier, här deremot före-

kommer på hvarje, äfven yngre, koloni och gifver djurhusmynnin-

garne i koloniens centrum en oval eller elliptisk form, hvilket

alltid gör denna art lätt igenkännlig. När man slutligen finner

de yngre djurhusen närmare koloniens rand fullbildade och oska-

dade, visa de sin mynning på tvären tvåklufven till tvenne trub-

biga spetsar (Tafl. VIII, fig. 15), en artskillnad från den före-

gående arten, hvars motsvarighet vi skola finna mellan Hornera

froncliculata och H. lichenoides.

Denna art framvisar emellertid i sin utveckling rätt egen-

domliga förhållanden, hvilka äfven för systematiken ej kunna

sakna sitt interesso. En direkte från ett embryo uppkommen

koloni (Tafl. VIII, fig. 13) är nemligen rätt väsendtligt, om också

till formen obetydligt afvikande frän de yngre kolonier, hvilka

sedermera genom knoppning kunna utvecklas från denna. Den

visar sig i sina yngre stadier stående närmare Diast. hyalina

deruti, att de äldsta djurhusen längre bibehålla sin rörform, innan

de tillslutas och, när detta sker, icke få sina mynningar så snedt

afskurna och ovala, som vi se det pä de yngre djurhusen och på

de senare kolonierna '). Detsamma har visat sig gällande i ännu

högre grad för dem, äfven de yngre, som förekomma på de största

djupen (100—200 famnar, enligt exemplar tagna af Uggla).

Hvad djurhusens tillslutning betyder, kunna vi ej med någon

säkerhet förklara, såvidt vi ej skulle kunna ledas på vägen till

förklaringen deraf genom den omständigheten, att densamma hos

föregående art ej visat sig, sålänge smårören voro tydliga och

öppna, då den deremot här, hvarest smårören saknas, är konstant.

Dertill kommer, att de tillslutna djurhusen slutligen få en öppning

i form af ett smalt rör utaf smårörens storlek, hvilket (i likhet

med uppkomsten af ovicellernas mynning) först senare uppstår

^) Häraf uppkommer svårigheten att afgöra, till hvilken Diasfopora-a.rt D'Or-

bigny's figur öfver Berenicea prominens bör hänföras. Han egde denna form

från åtskilliga lokaler, och vid mitt korta uppehåll i Paris hann jag att af

dessa undersöka endast dem från Nevi'-Foundlands-baukarne, hvilka egde små-

rör och således tydligen tillhörde D. hyalh/a.

Öfoers. af K. Vet.-Akad. Förh. Årg. 23. '^
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frän den täckande hinnan. Detta rör har NORMAN anmärkt i

bekrifningen öfver sin Diast. Sarniensis, och "från Norrige" har

Marklin till Riks-Museum lemnat exemplar af Diast. patina, pa

hvilka flera af de tillslutna djurhusen äro försedda dermed ').

Norman har velat ställa dessa bildningar såsom "homologa med

oviceller"; men då vi nu känna ovicellerna såsom samtidiga såväl

med dem som med smårören, skulle vi snarare kunna hafva att

vända vår gissning till spermatozoid-bildningen.

Djurhusens tillslutning är emellertid förenad med en förän-

dring af raynningarnes form, som är desto mera anmärkningsvärd,

då den gifver denna art sitt mest karakteristiska utseende. Då

nemligen djurhusen blott under en kortare tid utveckla sig, innan

de tillslutas, och tillslutningen sker i koloniens plan, mot hvilket

de utåt lutande djurhusen hafva en sned riktning, blifva mynnin-

garne elliptiska, såsom sneda afskärningar af ett cylindriskt lumen

(Tafl. VIII, fig. 14). Men då de ofta inåt, mera sällan utåt, äro

något utvidgade, erhålla de en oval form. Denna afskärning, da

de fria och divergerande delarne af djurhusen ej längre utveckla

sig, åstadkommer ock, att djurhusmynningarne komma närmare

hvarandra i sin quincunxställning och stundom stå sä tätt, att

ränderna stöta samman. Oaktadt nemligen djurhusen äro af

ungefär samma tjocklek som hos Diast. kyalinu, blifva mynnin-

garne dels genom afskärningens riktning, dels genom deras ut-

vidgningar, stundom 0,3 m.m. i längd; och då djurhusens ställ-

ning blifver oförändrad, måste mynningarnes ränder med denna

ökade storlek komma närmare hvarandra.

Sådan ^är koloniens centraldel, utmärkt af sina tillslutna

djurhus och motsvarande en den äldsta generationen hos en Diast.

hyalina. De äldre kolonierna, som också i allmänhet äro mera

tillplattade och utbredda, tillväxa vanligtvis likformigt med djur-

hus, som bibehålla denna tillslutna form, blott ätt de mera af-

lägsnas från hvarandra. De yngre kolonierna deremot, som upp-

kommit genom knoppning, få redan från början sin centraldel

') BuSK hal' likaledes anrniirkt och afbildat dessa öppningar pä de tillslutna djni

husen hos Mesenleripura meandrina (Crag Polyzya, pag. llOj.
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intryckt och skål- eller bägarformig. Utanför denna del finner

man hos dessa i nästa stadium upphöjda, utdi-aget rürformiga,

inåt (bakåt) böjda djurhus, med i fullbildadt tillstånd tvåklufven

mynning. Isynnei'het på de yngre kolonierna utveckla sig ovi-

cellerna redan bland dessa djurhus (af den andra generationen),

på samma sätt som hos Diast hyalina, men af en mera utdragen

form, så att man stundom finner dem intaga hela i'anden af den

skålformiga kolonien, likväl då vanligen med inböjningar i inre

randen, liksom bestode de af flera sammansmälta oviceller af

ungefär samma storlek, som de egde hos nyssnämnda art. Ovi-

cellerna utmärkas äfven här genom sin blåslika form, med skarpt

markerade ränder; men då den inre randen, såsom äldre, förr

färdigbildas under deras tillväxt, finner man ofta denna upphöjd,

under det den yttre randen ännu är mot koloniens utvecklings-

rand jemnt och så småningom försvinnande.

Emellertid genomgå äfven de senare uppkomna djurhusen

samma förändring som de äldsta: de afskäras och tillslutas. Men

ju längre en koloni hinner fortväxa, eller ock om den är af en

senare generationsled uppkommen genom knoppning, desto tydligare

visar sig djurhusens quincunx-ställning öfvergå till en från kolo-

niens centraldel utstrålande radställning, det ena djurhuset tätt

intill det andra i raden. Så uppkommer en form, hvilken redan

Johnston synes hafva känt såsom det mest fullbildade stadium af

Diast. patina, men hvilken jag urskiljt under namnet radiata för

att utmärka dess betydelse i systematiskt hänseende. Denna form

sammanställer nemligen D'Orbignys Radiotuhigera med Diasto-

pora, på samma gång den visar, huru detta slägte i sin utveck-

ling kan närma sig den följande utvecklingsseriens organisation.

Dessutom se vi här, pa samma sätt som det förekommer på

många andra ställen, att den form, som först visar sig liksom en

variation i en annans utveckling, sedermera — måhända beroende

af yttre förhållanden, dem vi ej alltid känna — uppträder mer

och mer sjelfständigt.

Så har det gått med Diast. patina, radiata. Frän Bohuslän

har isynnerhet Prof. LovÉN bland sina äldre samlingar förvarat
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en mängd exemplar af denna form, utbredd öfver Fucus eller

kringslagen Furcellaria och växande tillsamman med Membrani-

pora pilosa, således antagligen från ett mindre djup. Den tyckes

här motsvara den form af Diast. hyalina från Spetsbergens La-

minarier, hvilken vi ofvan beskrifvit. Stundom visar den en

centraldel med låga djurhus, afskurna i plan af koloniens öfre

yta och uti vriden och irregulier quincunx-ställning, således öfver-

ensstämmande med den typiska formen; stundom åter blifver

radställningen tydlig redan från de äldre djurhusen. Dessa rader

bildas af mera upphöjda, vid lika höjd afskurna och tillslutna

djurhus. Mellanrummet mellan raderna, af samma plan som ko-

loniens öfre yta i centraldelen, visar blott en jemn kalkhinna utan

tydliga djurhusränder eller interstitial-bildningar. Radernas antal

ökas i koloniens periferi genom bildandet af nya, allt efter som

de äldre raderna divergera. Den hinna, som täcker dessa djur-

husmynningar, är oftast utåt convex, då densamma i koloniens

centraldel är coucav.

Basalskifva7i är hos radiata såväl som hos den typiska pa^w/rt

varierande till sin bredd och tjocklek. Upptill visar den i kolo-

niens rand radierande lister såsom fortsättningar af saraknoppens

klyfningsplan, så länge hela koloniens rand är stadd i utveckling

såsom en samknopp. Dess nedre sida bildar en ojemnt concen-

triskt vågig botten för kolonien.

Förkalkningen är på denna art i allmänhet hårdare än pä

Diast. Obelia, och de concentriska tillväxtstrimmor, som stundom

förekomma öfver hela kolonien på djurhusens framsida, äro här

gröfre och tydligare. Genom denna förkalkning kan också kolo-

nien blifva betydligt tjockare, ända till det utseende, som vi finna

hos Paiinella proligera (Busk)'). Men det hufvudsakligaste sätt,

hvarigenom denna art i detta hänseende kan till utseendet för-

ändras, är en knoppning, som isynnerhet för de äldre kolonierna

visar öfverensstämmelsen med de former från forntiden ("avec

plusieurs couches superposées de cellules aux colonies"), hvilka af

') Crag Pohjzoa, pag. 114.

«if / Vi w \
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D'OrbiGNY blifvit uppställda under slägtena Reptomultisparsa,

CeUuHpora, Semimultisparsa och MuUisparsa ').

Denna knoppning är först af D'OrbiGNY anmärkt för den

skål lika formen (Discosparsa marginata). BUSK deremot har

observerat densamma för Patinella proligera, som synes mig

komma närmare den form, hvilken här blifvit benämnd radiata.

Emellertid är den för många af de kolonier, isynnerhet af den

djupt bägarlika formen, som på detta sätt sitta fastade vid en

äldre koloni, till och med på dess baksida, ganska tvifvelaktig

och svår att skilja från parasitism, serdeles som inan ofta kan

se Discoporella hispida i samma ställning bredvid de yngre kolo-

nierna af denna art. Men på den ofvannämnda Diast. radiata

har jag kunnat följa den från sin början visande sig såsom en

tydlig knoppning.

Denna kan föi'sigga såväl i koloniens centrum som närmare

dess rand. Det förra förekommer hufvudsak ligen — dock icke

uteslutande — på de äldsta och utbredda kolonierna, och den

yngre lägger sig då liksom ett lager öfver den äldre. I senare

fallet åter alstras oftast flere yngre kolonier bredvid hvarandra

och vanligen af en mer eller mindre skål-lik och väl begränsad

form. Utvecklingssättet är dock detsamma. Ofvanpå den äldre

kolonien, der dennas djurhus nu äro slutna, bilda sig ribbor, som

irreguliert-nätformigt anastoraosera med hvarandra. När dessa

vuxit upp till en höjd af en kolonis tjocklek, blifva de flesta af

de rum, hvilka de bilda, upptill betäckta af en ectocyst; men

somliga af dessa rum fa en mynning liknande djurhusmynningarne

och hvilken liksom dessa snart tillslutes, hvarföre det synes troligt,

att dessa rum redan gjort tjenst såsom djurhus. Hvad deras för-

hållande till äldre kolonier beträffar, är detta naturligtvis svårt

att afgöra utan direkta observationer på lefvande exemplar; men

då jag dels sett den äldre koloniens djurhus mellan de redan

bildade ribborna åter vara öppnade, dels genom att bit för bit

afskrapa den yngre kolonien kunnat följa dess äldre (och då

2) Jfr. för öfrigt M. Edw., 1. c, p. 36 sep.!
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redan åter tillslutne) djurhus ända ned i den äldre kolonien,

synes det mig vara utom allt tvifvel, att den äldre koloniens

djurhus vakna till lif och med en förlängning upp i den nya

kolonien fortsätta sin verksamhet såsom dennas första bildningar.

Detta vore då för kolonien samma utveckling och förnyelse af

organer, som vi se på annat ställe framvisadt för individen till

y^tea argillacea^). Dock gäller den blott för de första djurhusen

i den nya kolonien, ty när några af dessa blifvit bildade, synes

en basal-skifva uppstå utomkring de yttersta ribborna, som allt

från början klyfvas utåt och fortfarande utbilda sig till djurhus-

väggar. Den vidare utvecklingen af den nya kolonien är härefter

densamma som den äldres.

Till Diastoporidernas familj hör äfven ett bland de interes-

santäste fynd i de arktiska regionerna, nemligen

Mese.nterip07xt meandrina,

hvilken Pi'of. Torell hemfört från Grönland.

Den är så ypperligt tecknad af Hagenow i Maasti\ Kreideh.

och af West i Bucks Crag Polyzoa^ att vi i detta hänseende ej

hafva något att tillägga. Grönlands-exemplaret är för öfrigt icke

fullständigt, blott en atVifven bit af den veckade, bladlikt upp-

resta stammen. Det är ungefär 20 m.m. högt och 30 ra m. långt

i tvenne parallela böjningar, hvardei'a af dessa böjd i flera små-

krökningar. Det saknar anastomoser mellan bladen, och häruti

öfverensstämmer det således med de former från Kritan, hvilka

BusK af detta skäl tvekat att sammanföra med sin form från

deii äldre Tertiär-perioden. Med de variationer, hvilka Bryozo-

ernas stamform nästan alltid är underkastad, kunna vi emellertid

icke antaga någon artskillnad i ett sådant förhållande. En lika

vigtig fråga qvarstår emellertid att lösa, nemligen huruvida Me-

senteripora utvecklar sig frän någon af våra kända Diastopora-

former. Ofta ser man Diaat. Injcdiua i sin irreguliera utbredning

få utvecklings-randen från tvenne håll saranmnstötande och upp-

') .Jfr. l[aU-Brii<ir.i)enifi.-< lürerkHinj nrh fcjikrnppar : OtVi;rs. VeL-Ak. Forli. 1865,

p. 2i).
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rest med fortsatt djurhus-utveckling till en antydan om Mesen-

teripora-formen. Men M. meandiina saknar smårör, hvarföre vi

svårligen kunna tänka oss dess utveckling frän detta håll. På

grund af den vigt Dlastoporornes olikhet i detta hänseende erhåller,

hafva vi skiijt D. simplex från D. liyalina, med hvilken den

annars tydligen på det närmaste sammanhänger, och detta så, att

der D. hyalina delvis saknar smårör eller D. simplex kan få

dylika utvecklade, der kunna vi ej heller ännu urskilja dessa

fi)rmer. De vore således ovilkorligen att förena, om ej den möj-

ligheten låge till hands, att I), simplex uti Norden skulle kunna

ega en serskild utvecklingsbetydelse, liksom ett motsvarande Diasto-

j90?'a-stadium i Medelhafvet utvecklar sig till RdicuUpora Num-

mulitorum (D'Orb.), hvilken vi finna fästad på Retepora cellulosa

i Köpenhamns Museum. Afven här har stammen i sin uppresning

ett högst egendomligt utseende (Tafl. X, fig. A) i tillplattad och

ät ena sidan tillskärpt hornform oregelbundet dichotomiskt för-

grenad i tillspetsade grenar. Den reser sig som ett upphöjdt

veck med tvåsidig djurhusställning från utvecklingsrauden af en

Diastopora-h'6x]2iVi, hvars sammansättning är densamma som till-

kommer D. simplex, men med längre fria djurhustoppar, hvilka

fiån sin ursprungliga quincunx-ställning mera närma sig till en

lös, radierande radställning. Denna sednare uppträder deremot

mera fast sammansluten på den uppresta stammen (Tafl. IX,

fig. D, 1), hvars tillväxt med fortsatt samknopps-klyfning fortgår

i grenarnes toppar och tillskärpta rand (Tafl. X, fig. C), medan

dess bredare, afrundade rand (Tafl. IX, fig. D, 2) får djurhus-

mynningarne täckta af en kalkhinna med dess uppskjutande rör

eller slutligen visar hela djurhusen täckta under en hård förkalk-

ning. Diastop07'a-&tdiå\Q.t saknar ovicellen — liksom vi ej heller

känna den för D. simplex — : dessa uppträda deremot på Reti-

cidipora-siSimmen (Tafl. X, fig. B) i typisk Diastopora-form.

Djurhusraynningarne vexla omkring 0,1 m.ra. i diameter, större i

sitt fullvuxna tillstånd på stammen än i Diastopora-stSidiet. Vi

anföra denna Reticulipora såsom ett prof på den utveckling,

hvilken kan förekomma inom Diastoporid-fa:m\\ien och som der-
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före tvingar oss till ett sträugt urskiljande af dennas former i de

lägre utvecklingsstadierna, raen tillika visa, att äfven denna familj

låter uppställa sig uti formserier, inom hvilka formernas förhål-

lande till hvarandra låter förklara sig af utvecklingshistorien, om

också mycket i detta hänseende ännu återstår att finna.

TubidiporidcB

är den på former rikaste familjen bland nutidens Cyclostoraer.

Den visar oss också ett exempel på flera bredvid hvarandra

stående utveckHngsriktningar, hvilka dock på många ställen

sammanträffa med hvarandra. För att utmärka deras nära för-

vandtskap bibehålla vi dem alla under Lamarcks genusnamn

Tuhulipora, men urskilja inom detta slägte trenne formserier,

som visserligen i sina mest utvecklade stadier låta begränsa sig

genom karakterer, men hvilka utvecklingshistorien och öfvergångs-

formerna på mångfaldiga sätt sammanbinda med hvarandra.

Främst ställa vi

Idmonea,

då denna grupp i sin utveckling låter återföra sig till den enklaste,

mest AlectoAWdi utgångspunkten. Den utmärker sig genom sina

upphöjda, förgrenade stammar, med ovicellerna i form af utdragna

uppsvallningar längs grenarnes framsida. Den art, som i dessa

hänseenden blifver den mest utvecklade, är

Idmonea atlantica,

hvilken dock i sin början är den enklaste af alla Tuhuliporider.

Den förekommer under tvenne former, af hvilka den ene,

med mindre djurhus och smalare grenar, synes vara mera ute-

slutande arktisk och vid Skandinaviens sydligare kuster tillhöra

de största djupen, under det den andra, bredare formen, med

större djurhus, visserligen äfven är arktisk och tillhör både Spets-

bergen och Grönland, raen träffas längre söderut, hvarest den af

Johnston varit känd under namn af Idm.. atlantica och af V.
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Beneden såsom Idmonea radians. Likväl har Prof. LovÉN vid

Loppen i Finmarken tagit båda dessa former tillsamman med

hvarandra, och skillnaden dem emellan är så obetydlig och så

försvinnande genom utvecklingen, att vi ej anse det nödigt att

afskilja dem frän hvarandra såsom arter, äfven om olikheten i

den geografiska utbredningen efter längre undersökningar skulle

visa sig vara konstant.

Der vi sett denna art i dess Alecto-stdidiüm (Tafl. Ill, fig. 6),

kryper den på Oculina eller på Saxicava fästad vid denna. Så-

som sådan står den till sin byggnad närmast den början, vi ofvan

beskrifvit till Filisparsa Horneroide.'t ; men dess storlek ställer

den bredvid Diastopora (Criserpia) repens, och från en utdragen

början till denna är den svår att urskilja. Djurhusen stå i

början blott ett och ett i dess bredd; men de närma sig hvar-

andra mer och mer och blifva då tydligare böjda i skiftande

ställning åt höger och venster. Härtill kunna vi dock äfven hos

Diast. repens finna en antydan, och först när djurhusen blifvit

fullt utvecklade, kan nian med säkerhet igenkänna dem på deras

form, som vid basen är småningom afsmalnande, till dess de i

sin öfre del blifva jemntjocka men böjda i ojemna krökningar och

slutligen vid mynningen oftast visa sig oregelbundet utvidgade.

Äfven storleken kan i detta stadium tjena såsom en god karak-

ter. Den är dock vexlande, emedan de äldre djurhusen vanligen

äro mindre än de senare bildade, sä att vi funnit diametern till

de öfre fria delarne af djurhusrören varierande mellan 0,11 m.m.

och 0,13 m.m.

Oftast äro djurhusen på detta sätt spridda, och Idmonea är

då fullkomligt Alecto-\\\^; men stundom finner man äfven på denna

krypande del af densamma, huru slutligen två och två djurhus

komma tätt samman, det ena öfver det andra, åtminstone vid

sin bas sammanvuxna och i en gemensam krökning vända åt den

ena eller den andra sidan.

Från en sådan början reser sig Idmonea till en fri, förgrenad

stam (Tafl. IV, figg. 4 och 5). Men detta Alecto-sta.c\mm är

ingalunda nödvändigt för densamraas utveckling, ty liksom mången
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annan af de uppresta Bryozoerna ofta kan synas upprest straxt

efter bildningen af dess första djurhus och liksom Crisiorna ofta

genomgingo ett stadium motsvarande en enklare form, men också

ofta utvecklades detta förutan: så är det äfven förhållandet med

Idmonea atlantica. Stundom kan man finna en orsak härtill i

beskaffenheten af det föremål, hvarvid den blifvit fästad, såsom

då den utgår från kanten af ledgången till en lefvande snäcka

eller från kanten af en Oculina-mynning, der den ej haft plats

att Alecto-Vilit utbreda sig; stundom åter kan någon sådan orsak

svårligen upptäckas. Också är det blott frän de djupaste stäl-

lena (100—200 famnar) och således för den smalare formen, för

hvilken jag funnit detta ..4/ecto-stadium. Annars fäster den sig

vanligen, liksom Hornera, medelst en utbredd kalkmassa, hvars

organiska ursprung och sammansättning igenkännes genom rän-

derna till fina, slutna rör i utstrålande ställning, som äfven utåt

äro synliga.

Den uppresta Idmonea får som bekant sina djurhus 3 och 4

stälda samman uti rader, som i alternerande ställning riktas åt

ömse sidor om en medellinie långs framsidans midt. Blott de

äldre och mera utvecklade raderna få sina djurhus i toppen ut-

vuxna till fria rör. Der stammen grenar sig sker detta dicho-

tomt, med en rundad vinkel mellan grenarne.

Men till denna byggnad visar vanligen hvarje fullständigt

exemplar en utveckling från den enklare sammansättning, hvilken

denna art visat uti sitt ^/ec-to-stadiuni. Såsom exempel härpå

kunna vi framdraga några exemplar från 60—80 famnar, ler-

botten, vid Spetsbergen. Det ena af dessa sitter fästadt vid

Crisia denticulata. Sedan dess samknopp bildat de tvenne första

djurhusen, som sitta alternerande, hvart åt sitt håll på stammens •

framsida, fortsattes stammens vidare djurhusbildning uppåt, men

bakåt bildar samknoppen en utbredd kalkskorpa, som slår sig

rundt om Crisian. Djurhusens antal, räknade nedifrån uppåt, äro

på den ena sidan successive

1,2,1,2,3,3,

och derefter delar sig stannnen. Djurhusen i de sålunda upp-
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komna båda grenarne är omvexlande 3 och 2 uti raderna. Före första

delningen sitta djurhusen och djurhusraderna alternerande mellan

hvarandra; men den sista tvärraden före delningen sitter på den

ena sidan rakt midt emot den på den andra sidan '). Mellan

första och andra delningen upprepas samma förhållande, blott att

tretalet här är öfvervägande i djurhusraderna. Ett annat exem-

plar har djurhusens antal i tvärraderna före den första delningen

successive

1 , 2 , 1 , 2 , 2 , .3 på den ena sidan

och 1,2,2,2,3 på den andra sidan.

Ett tredje exemplar har dessa successiva antal

1,1,1,2,2,2,2,3 på den ena sidan

och 1,1,2,2,2,2,3 på den andra sidan.

Ett fjerde exemplar är söndrigt nedtill, h vårföre det är ovisst,

huru mycket fattas frän dess början, men före första delningen

har det på hvar sida 9 djurhusrader, af hvilka blott två hafva

ett ensamt djurhus, under det de öfriga hafva två. Här sitta

emellertid äfven de öfversta djurhusraderna straxt före delningen

snedt emot hvarandra.

Afven djurhusens form är i dessa äldre delar af stammen

öfverensstämmande med Alecto-stSidiet. Till största delen äro de

fria, utdragna rör, böjda i ojemna krökningar och ofta vid myn-

ningen utvidgade. Deras storlek sluter sig också närmast till

den ofvan uppgifna. De variera mellan 0,13 och 0,15 m.m. i

diameter, de yngre så småningom större än de äldre. Isynnerhet

på dessa nedre delar af stammen finner man ofta djurhusen, när

de från tvärraderna utvuxit till fria rör hvart för sig, straxt

under mynningen antingen ringformigt eller åt ena hållet i en

spets utdraget uppsvällde (Tafl. IV, figg. 12 och 13). Att denna

uppsvallning eger någon betydelse för deras lif, synes ingalunda

otroligt, så allmän som den stundom visar sig på djurhusen till

de stammar, der den förekommer.

') Detta synes vara en antydan till de öfvergängar, hvilka Palseontologien i rikare

och tydligare former visar, frän Idnwriea till Tuhigera etc. (D'Orb.).
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Stammen är här ofta ojemnt krokig efter beskaffenheten af

den plats, på hvilken den fått utveckla sig; men högre upp, och

när den finner mera ryralighet för sig, blifver den rak och mera

jemnt dichotom. På samma gång ökas också djurhusens antal

till 3 och 4 uti raderna, och deras storlek tilltager, så att måttet

på deras diameter, oafsedt alla variationer, i allmänhet närmar

sig 0,19 m.m. för deras öfre delar. Härigenom ökas också stam-

mens tjocklek, hvilket ännu mera blifver märkbart äfven för det

obeväpnade ögat, när ovicellerna utvecklas i form af långa upp-

svallningar, som fylla mellanrummet i stammens framsida mellan

de divergerande djurhusraderna.

De ofvannäranda båda formerna af denna art sammanfalla i

detta stadium med hvarandra, och den enda skillnad, som skulle

kunna anmärkas, vore den, att den sydligare och pä mindre djup

förekommande formen icke har sina nedre delar så smala eller

några af sina djurhus så små, som den nu beskrifna. Men

under tiden har sjelfva stammen i sin utveckling genomgått för-

ändringar, som också starkast framträda hos denna tjockare form.

Dessa förändringar låta lättast uttrycka sig genom formen på

stammens tvärsnitt, och då många författare användt denna så-

som karakter för artskillnad, kan det vara vigtigt att noggrannt

följa dess variationer med ledning af utvecklingshistorien.

På de ställen, hvarest raderna endast bestå af två djurhus,

har stammen en nästan rhombisk form, med de spetsiga vinklarne

ställda framåt och bakåt, blott att den bakre vinkeln är mer

eller mindre rundad. Allt efter som raderna få tre eller fyra

djurhus, blifver stammens baksida mer och mer tillplattad, till

dess den uti tvärsnittet slutligen blifver bas i en mer eller mindre

liksidig triangel. Till följe af den ständigt alternerande tillväxten

af djurhusrader åt tvenne håll, blifver nemligen denna liksidighet

aldrig fullkomlig, utan tvärsnittet är alltid snedt, än åt det ena,

än åt det andra hållet, allt efter som den ena eller den andra

sidans djurhus äro mest utvecklade. Slutligen utbreder sig denna

stammens tillplattade baksida ännu mera, isynnerhet på den tjoc-

kare formen från mindre djup, på hvilken man också stundom
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kan räkna 5 djurhus i raderna på en eller annan gren; och stam-

mens tvärsnitt liknar då snarare en likbent triangel med basen

större än de öfriga sidorna.

utvecklingsgången förklarar nu dessa stammens förändringar

efter djm-husens antal i raderna. Afven samknopparne i gre-

narnes toppar hafva nemligen under tillväxttideu ett rhorabiskt

tvärsnitt och äro sammansatta af bikakslikt ställda djurhusanlap.

Klyfningen fortgår här längs rhombens båda bakre sidor, och från

dessa böja sig djurhusen under sin tillväxt framåt, til! dess de

blifva fria från samknoppen vid en af rhombens främre sidor.

Och de djurhus, som intaga främsta (innersta) platsen i raderna

och bilda stammens främre kant, äro alla uppkomna i rhombens

bakre vinkel. De yttersta djurhusen i raderna uppstå deremot

på hvar sin sida uti en af rhombens yttre vinklar; men dess-

förinnan hafva anlagen till de i raderna mellanliggande djurhusen

det ena (yttre) efter det andra (inre) bakifrån utåt blifvit bil-

dade längs hvar och en af rhombens bakre sidor. Af de djurhus,

som bilda en tvärrad, äro således de innersta de äldsta (börja

längs ned på stammen) och de yttersta de yngsta (börja högst

upp på stammen), och då dessutom de förra skjuta längst upp,

såväl till sin ställning på stammens framsida, som med en längre

del utskjutande från denna, så få också dessa en större längd

än de öfriga. På midten af de öfre grenarne kan man inuti

stammen följa de i raderna innersta djurhusen under 3^ af de

äldre djurhusraderna, de näst innersta under 3 'utaf dessa o. s. v.,

dock varierande isynnerhet vid stammens delning. En annan

följd af denna utvecklingsgång är den, att ju mera de i raderna

yttre djurhusen utvecklas, desto mera blifver också rhombens

bakre vinkel utdragen, till dess slutligen dess sidor bilda en plan

eller till och med concav baksida på stammen, under det de

främre sidorna, hvilkas längd beror på djurhusens tjocklek, med

dessas tillväxt mer och mer förlängas. På stammens nedre delar,

hvarest endast ett eller två djurhus motsvara de öfre raderna,

och hvarest således de yttre djurhusen aldrig blifvit utvecklade,

der bibehåller också stammen i det närmaste sitt rhombiska tvär-
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snitt; och härifrån är det lätt att följa de vidare förändringarne

i jemnbredd med förökandet af djurhusens antal uti tvärraderna.

Denna utvecklingsgång leninar oss vidare ett medel att ännu

närmare förklara stammens byggnad genom att i hvarje tvärsnitt

kunna bestämma, till hvilken djurhusrad hvart och ett af de bi-

kakslikt ställda rören hörer jemte den ordning, hvilken det intager

i denna. Hvarje tvärsnitt (Tafl. III, fig. 7) visar nemligen dessa

rör i bakåt divergerande rader. Det största röret bildar stam-

mens framkant och tillhör det innersta djurhuset i den upptill

nästföljande raden. De öfriga rören, som tillhöra denna rad,

bilda den ena af stammens framsidor och igenkännas deraf, att

stammen ät detta håll är sned (mest utvecklad). De yttersta

rören i en rad åt andra hållet tillhöra den närmast yngre djur-

husraden, som har en motsatt riktning. Det rör, som i tvär-

snittets medellinie ligger bakom det först omtalta, blifvei' det in-

nersta djurhuset uti den tredje djurhusraden upptill, och rören

till de öfriga djurhusen i denna rad ligga innanför den först om-

talta raden. Taga vi nu såsom exempel ett tvärsnitt från den

del af stammen, der denna eger fyra djurhus i sina rader, så

har det förstnämnda en snedt triangulär form. Men om vi bort-

taga den äldsta raden af djurhusrör (den yttersta åt ena sidan),

så qvarstår en mera liksidig triangel. Taga vi vidare bort ännu

en djurhusrad (den näst yngre, som har sin plats ytterst åt andra

sidan) och tänker oss stammen så reducerad, att den har blott

tre djurhus i raden åt ena hållet och tvä i den åt det andra

hållet, så visar oss' äfven detta tvärsnitt i midten en rhombisk

form, sådant stammens tvärsnitt var i dennas nedre delar. Vi

se dessutom, att stammen till sin byggnad är symmetrisk, och

på hvar sida om en medellinea från framkanten till midten af

baksidan sitta djurhusrören af motsvarande ordning inom raderna

uti parallela linier i tvärsnittet.

• I enlighet med denna stammens byggnad kunna vi också

förklara utseendet af dess baksida. Djurhusens ectocyst, med

sina fina hvita porer, ligger nemligen här blottad, utan någon

betäckning, och enligt det föregående är det klart, att vi här
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skola finna början till alla djurhusen. Denna stammens baksida

är strimmig af hvita linier, som löpa samman till att bilda af-

långa, spetsiga rutor, hvilkas form och ställning till hvaiandra

oftast äro oregelbundna, när stammen vexlar i anseende till djur-

husens antal i raderna eller när den förgrenar sig (Tafl. IV, fig.

9). Genom att öppna ectocysten finner man hvarje sådan ruta

vara böljan till ett rör, hvilket man med ett fint hår kan följa

till en djurhusmynning på stammens framsida. Så kunde jag

från en ruta i niidten af baksidan föra håret under tre djurhus-

rader till det innersta djurhuset i tvärraden ofvan dessa. Från

en yttre ruta vid sidan af denna förra och något högre belägen

gick håret till det näst innersta djurhuset i samma tvärrad.

Redan häraf är lagen tydlig: rutorna äro att urskilja i parallela

linier, divergerande från midten af stammens baksida uppåt och

utåt till dess rand, hvilka linier motsvara djurhusraderna på

stammens framsida. Vanligen förhåller det sig också så, att vid

hälften af den raellei'sta rutan börjar utåt åt sidan en annan

med sin nedre spets, och utåt vid hälften af denna börjar den-

tredje. På de delar af stammen, der djurhusraderna blott bestå

af tre djurhus, löper denna sista hel och hållen utmed stammens

sida och synes utifrån, huru den svänger fram till djurhusraden,

der den fortsattes såsom yttre väggen till det yttersta djurhuset.

På de delar af stammen, der denna har fyra djurhus i sina tvär-

rader, har man deremot att öfvergå tre rutor snedt öfver ena

liälften af stammens baksida, innan man träffar väggen till det

yttersta djurhuset. Emellertid har stammen ofta i sina öfre delar

nmvexlande 4 och 3 djurhus i sina tvärrader. På de ställen,

der det fjerde djurhuset saknas, är detta det yttersta, hvilket dock

återfinnes i form af ett spolformigt, slutet rör på sidan af stam-

men. Stundom kan man finna detta såsom en antydan till ett

utveckladt djurhus äfven på de delar af stammen, der alla tvär-

raderna endast hafva tre djurhus. Ett exempel härpå, som dess-

utom visar en af variationerna i rutornas ställning, lemnade eir

sådan del af en Idmonea, på hvilken jag med ett hår kunde följa

det innersta djurhuset under en längd af 4^ tvärrader (dess egen
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tvärrad inberäknad). Det mellersta djurhusets ruta på baksidan

af stammen började ungefär en fjerdedel af den förra rutans

längd högre än denna. Det tredje (yttersta) djurhusets ruta bör-

jade ungefär hälften af den sistnämnda rutans längd högre än

denna, och detta djurhus sjelft sträckte sig obetydligt längre än

öfver tre tvärrader af djurhus. På sidan af stammen, mellan de

yttersta djurhusen i denna och den närmast äldre raden, låg det

spolforraiga röret, och från toppen af detta syntes dessutom en

strimma gå uppåt och bakåt, snedt öfver ectocysten af det öfre.

yttersta djurhuset ').

Sådan vi hittils betraktat stammen, löper dess framsidas

medellinie i en vågig kant, bildad af de innersta djurhusen.

Dessa resa sig emellertid snedt uppåt och utåt, och det ränn-

formiga mellanrummet, som pä detta sätt uppstår emellan dem,

jemte en del af sidorummen emellan djurhusraderna, blifver af

ovicellerna till största delen uppfylldt, när dessa utbilda sig (Tafl.

IV, figg. 6—8 och 11). Stammen får härigenom en fyrkantig

form, ur hvilken djurhusraderna framskjuta åt sidorna. En ovicell

sträcker sig vanligen öfver hela den gren, hvars framsida den

betäcker; stundom utbreder den sig ännu längre och fortsätter att

utveckla sig äfven vid stammens delning. Dess uppkomst är

densamma som .djurhusens: det är en klyfuiug i samknoppen;

men den är senare än dessas och försiggår i samknoppens fram-

sida, der annars en djurhusrad skulle utväxa fri från sin äldre

granne på samma sida. Som vanligt för ovicellerna af detta slag

utmärker sig dess ectocyst från djurhusens genom sina större och

tätare porer. På dess tillplattade framsida ser man en vågig

strimma, som följer de underliggande djurhusens riktning. Hvad

') När ectocysten här pä stammens baksida är afskrapad, hvilket man ofta ünner

isynnerhet på stammens nedre delar, blifva djurhusrören öppnade, oah vi se

dä äfven här den karnkter, hvilken Busk anmärkt för Idmonea delicatula {Crag

Pobjzoa, paj;;. 106). Samma utseende får också rotutbredningen, hvilken stundom

blifver ganska betydligt utvecklad. Denna består, som nämndt, i oskadadt och

färdigt tillstånd af slutna rör, hvilka dock under utvecklingen, alt döma efter

torkade exemplar, haft sin ectocyst öppeu i en bakåt (nedåt) vänd mynning.

När Idmonea suttit fästad vid en alg och efter dennas död fallit af, visar nu

oftast rotutbredningens baksida längre ror liknande de ofvannämnda.
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som mest bevisar dessa bildningars natur af oviceller, då vi ännu

ej ega några direkta observationer om deras innehåll, är formen

och stäUningen på deras mynningar, i hvilka hänseenden de öfver-

ensstämma med de oviceller, hvilkas natur såsom sådana man

med säkerhet kunnat afgöra. Mynningarne (Tafl. IV, fig. 5 och

7, till höger emellan 2 och 4) hafva sin plats på öfre sidan af

en djurhusrad och stå här bakom djurhusen, liksom vore de ab-

normt utvecklade djurhusrör. Med dessas storlek i sin nedre del

äro de upptill trumpetlikt utvidgade och uppåtböjda, med en

jemn rand.

Den typiska formen af Idmonea atlantica har sällan mera

än fyra djurhus i sina tvärrader. Likväl visar sig detta antal

kunna förökas, och stammen genomgår då förändringar, hvilka

redan af det föregående kunna förklaras. Att vi dock i dessa för-

ändringar ej hafva att söka någon artskillnad, synes tydligen, da

man träffar sådana exemplar, som på en gren hafva de flesta

tvärraderna sammansatta af fem djurhus, under det den närmaste

grenen, af samma ålder som denna, har största delen af sina.

tvärrader bestående af tre djurhus.

Emellertid ega dessa variationer, såsom en fortsättning af

artens utvecklingsriktning, en anmärkningsvärd betydelse i syste-

matiskt hänseende, då de visa sig mera konstanta för de öfre

delarne af stammen, såsom vi kunnat se på åtskilliga exemplar

utaf denna art från Spetsbergen. Antalet af djurhus i tvär-

raderna ökas nemligen på dessa mera konstant till feai. I samma

mån blifver också djurhusens framsida mera tillplattad, så att

dessa få ett mera qvadratiskt lumen så långt de äro samman-

vuxna med hvarandra, liksom de tilltaga i storlek. Stammens

baksida blifver mera plan, och dess båda sidoränder mera skarpa.

Ju äldre en sådan stam blifver, desto mera förkalkas ectocysten

och förkalkningen synes mest uti ränderna omkring dennes porer,

hvilka också derigenora blifva mera tydliga. Porernas form är

redan från början något elliptisk, och ännu mera framträder detta

med åldern. Detsamma gäller om de längs- och tvärstrimmor,

Öfvers. af K. Vet- Akad. Förh. Arg. 23. 4
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hvilka tillhöra djurhusens ectocyst. Äfven dessa blifva tydligare

genom en högre grad af djurhusens förkalkning.

I alla dessa förändringar se vi mer och mer de karakterer

framträda, som annars skilja Idmonea atlantica från

Idmonea fenestrata^

en form från Spetsbergen, hvilken jag upptagit under detta namn,

i den tanken, att vi uti denna hafva en motsvarighet till den art,

hvilken BusK under samma namn beskrifvit från Crag-forma-

tionen. Den utmärkes genom sina anastomoserande grenar och

det konstanta antalet af 5 till 6 djurhus i tvärraderna. Hvad

den förra karakteren beträffar, har den tydligen uppkommit der-

igenom, att tvenne grenar under sin tillväxt fått sina samknoppar

liggande intill hvarandra och sammanvuxna. Denna koloniens

stamform är dock så oregelbunden, att den snarare har tillfällig-

hetens prägel. Djurhusens form blifver mera rak, liksom deras

ställning blifver. mera uppåtriktad; men samma skillnad förefinnes

äfven mellan de nedre och öfre delarne af Idmonea atlantica, om

också ej i så hög grad. Med de förändringar dessutom, hvilka

hvarje Idmonea-stenn visar, och med de öfvergångar emellan for-

merna, hvilka vi redan anmärkt, och dessas likheter i öfrigt, är

det klart, att en sådan karakter icke ensam kan bilda en till-

räcklig skillnad för att göra något större afbrott från den utveck-

lingsserie, som vi framvisat för Idmonea atlantica. Likväl hafva

vi ansett den böra utmärkas under sitt serskilta namn, dels så-

som den längst framskridna lefvande utvecklingsform, hvilken vi

känna inom serien, dels emedan den måhända är karakteristisk

för de arktiska hafven och Crag-forraationen, dels såsom den

närmaste öfvergången till

^h.

Idmonea serpens.

Denna skulle vi nemligen i korthet kunna karakterisera så-

som en mera lågväxt, stundom vid ett annat föremål helt och

hållet fastvuxen form, med kortare, men bredare grenar, med

större djurhus, hvilkas antal i tvärraderna slutligen ökas till 5,
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6 och 7, och med vinkeln emellan grenarne spetsig. I samma

mån djurhusens antal ökas i tvärraderna, blifva de innersta djur-

husen mera inåt-riktade mot framsidans medellinie; i samma mån

Är också stammens baksida mera utbredd och dess tvärsnitt mera

konstant triangulärt eller (der ovicellerna uppfylla mellanrummet

mellan djurhusraderna) halfrundt. Denna art går också högre

upp, ända till hafvets öfversta regioner, och i öfverensstämraelse

härmed är den en långt sydligare forn), än hvad de närmast före-

gående äro, ehuru den träflPas talrik vid Finmarken och vid Bo-

liuslän förekommer ända ned i Ocidinornas region.

Af dessa karakterer har största delen, såsom vi redan an-

märkt, sin antydan i förändringarne hos Idmonea atlantica. Den

enda, som ännu skulle kunna göra anspråk på att bilda en säker

artskillnad, är grenvinklarnes spetsiga form. Men äfven häri står

Idmonea fenestrata såsom en mellanform. Denna karakter beror

nemligen ytterst derpå, att djurhusen blifva mera raka. Redan

hos Idmonea fenestrata är den derföre tydlig och förekommer

omvexlande med den smala formen på denna vinkel, och äfven

de öfversta topparne af Idmonea atlantica närma sig härtill mer

och mer. Emellertid är den för de flesta fall en god karakter.

Men oaktadt formerna på detta sätt låta härleda sig, den

ena såsom en fortsättning af den andras utvecklingsriktning, i

ungefär samma förhållande som vi förut visat för Crisioma^ eger

dock Idmonea serpens en sådan sjelfständighet i sitt förekomst-

sätt hela sin utveckling igenom och är i sina variationer så an-

märkningsvärd såsom ett föreningsband mellan Idmonea och de

följande formerna, att den utan tvifvel är berättigad att bära ett

eget namn.

Äfven här böra vi urskilja tvenne former af stammens ut-

veckling, den ena mera upprest och fritt förgrenad, den andra

mera nedtryckt och stundom till hela sin längd fastvuxen: icke

så som vore dessa former hvarandra olika i öfrigt; men just genom

sin öfverensstämmelse med hvaraudra i andra hänseenden visa

de, att äfven inom Tuhidipora, liksom vi nyss visat det för

Diastopora, är det af föga vigt för artskillnaden, huruvida stam-
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men är mer eller mindre upprest och fri. Men om också de i

detta hänseende mest olika variationer förekomma blandade med

hvarandra, kan man dock så till vida anmärka en olikhet i de

bathymetriska förhållandena, att de mera uppresta hufvudsak-

ligast, ehuru ej uteslutande tillhöra de större djupen, under det

de högre hafsregionernas alger och Sertularior äro talrikt be-

strödda med knippen och oregelbundna hopar af den lägre formen

utaf denna art.

Den är för öfrigt redan förut så noggrannt känd, att vi här

blott behöfva anmärka dess oviceller (Tafl. III, figg. 4 och 5),

hvilka hafva samma uppkomst, ställning och form som de till

Idmonea atlantica. Afven ovicellmynningarne likna dessa senares

till sin form, blott att de äro tillplattade; men deras plats kan

vara såväl framom (under) som bakom (öfver) en djarhusrad.

Hvad en sådan variation i det närmaste påpekar, skola vi se på

Phalangella flahellaris. Djurhusens antal ökas äfven här nedifrån

uppåt på stammen, så att då de nedre stamdelarnes (fig. 4, h)

djurhus hafva en lika stor diameter som den vi funnit för djur-

husen på de öfre delarne af en Idmonea atlantica, blifver den

uppåt förökad nästan med hälften af denna storlek. Men stundom

finner man midt ibland djurhusrader, som bestå af större djurhus,

andra, hvilka hafva djurhusen af den förstnämnda storleken.

Det största interesset bjuder emellertid denna arts utveck-

ling. Sedan det första djurhuset är bildadt, uppstår nemligen en

Criserpia- form, som isynnerhet på de större djupen visar en hög

grad af sin sjelfständighet. I sin början (Tafl. III, figg. 1 och 2)

består den af spridda djurhus, och i detta stadium kan den flera

gånger — ofta ganska reguliert — förgrena sig, och, hvad ännu

mera är, den kan utbilda oviceller, liksom vore den en sjelf-

ständig art. Men i dessa fall har den alltid på något ställe visat

en antydan att få sina djurhus i radställning, eller reser sig den

ene grenen, under det andra fortfara att krypa, och med alla de

öfvergångar, som på detta sätt förekomma, kunna vi slutligen

leta oss fram till att med säkerhet igenkänna den såsom ett ut-

vecklingsstadium af Idmonea serpens.
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Så kryper på en Lima en Crisei^pia-form (fig. 2), straxt från

början delad och tvenne gånger dichotom, som först mot slutet

af sina grenar får djurhusen tydligen ställda uti tvärrader på

ömse sidor om en medellinie. Men straxt efter den första del-

ningen uppstår åt ena sidan en gren, som synes vilja börja att

resa sig, och den ena af de förstnämnda förgreningarne har tyd-

ligen i slutet samma tendens. Jemföra vi en sådan Criserpia

med en annan (fig. 1) som förblifvit enkel och, i öfvensstäm-

melse med 7(7mo«m-typen, fått medellinien mera framträdande

och skarp, med djurhusraderna i mera regelbunden ordning, så är

redan härigenom vägen funnen till dess förklaring, då den upp-

resta Idmonea serpens mången gång visar fullt motsvarande delar

vid sitt fäste '). Djurhusens storlek är en säker karakter, som

hänför dem till Tuhuliporidernås familj, ty inom den föregående

familjen voro de alltid mindre; men när de förekomma i spridd

ställning, är denna Criserpia svår att skilja från en form af

Plialangella palmata, och blott grenarnes vanligen högre (mindre

tillplattade) form hos den förra kan härvid användas såsom skilje-

märke, såvidt ej en vidare utveckling redan lemnat säkrare ka-

rakt erer.

En annan gång kunna vi se en sådan Criserpia (fig. 3) ut-

veckla oviceller; och detta är till och med ingalunda ovanligt:

Riks-Museum eger åtskilliga sådana exemplar krypande pä Oculina.

Afven här kan stammen, hvad djurhusens ställning beträffar, vara

mer eller mindre Idmonea-\\\.\ men grenarne äro här mot slutet

klubblika och rundade ~), då de annars äro tvärt afhuggna.

Ännu ett exempel från OcuUnornas region vilja vi här an-

märka såsom ett bevis på Criserpia- sta.åiets engenmäktighet i

utveckling. Detta exemplar är i sin början doldt under en Di-

scopora hispida. När det kommer ut ifrån denna, har det sina

djurhus i tvärrader ställda på ömse sidor om en medellinie.

') Vid denna jemforelse liafva vi också att eriudra om fürliaüandet mellan Repto-

tubigera serpens och R. rennosa (D'Orb. Pal. Franc. Terr. Crét., tome V, pag-

754, atlas pl. 751), hvilki i Kritan synas vara fullt motsvarande bildningar

mot de ofvannämiula.

^) Måhända är dock detta blott en antydan till afslutade tillväxtperioder.
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Men det delar sig dichotomt, och nu förlorar sig denna djur-

husens ordning mer och mer, isynnerhet på den ena grenen, ocli

de resa sig i spridd ställning. Vid grenarnes slut stå visserligen

några ofullbildade djurhus tätt intill hvarandra på tvären, liksom

ville de bilda tvärrader; men om en så mycket convex Criserpia,

raed dessa djurhusens form, storlek och ställning, hade förekommit

utan någon del med ordnade djurhusrader, så hade man svårligen

kunnat afgöra, om den såsom utvecklingsstadium tillhört Idmoneu

serpens eller någon art af Proboscina-gvüpTpen: — så nära stå de

hvarandra i detta stadium ').

Vi hafva här valt de mest abnorma Criserpia-iormerna,; men

en mängd af öfvergångar leda från dessa till den vanligaste början

för Idmonea serpens, hvilken återfinnes i Lamouroüx's figur af

Ohelia tiibulifera.

I hafvets högre regioner der Idmonea serpens vanligen före-

kommer växande på trådlika alger, Corallinor och Sertularior

framvisar den lika mångfaldiga och betydelsefulla variationer.

Den är här, som ofvan nämndt, mera lågväxt; men utom den

typiska, mera jemnt förgrenade formen finna vi andra, som ut-

breda sig tidigare, hafva kortare, klubbiikt utbredda eller flabel-

liforma grenar, och när de äro uppresta hafva kolonien mera bak-

åtböjd. Somliga bibehålla djurhusen uti radställning, och ju lägre

kolonien då är, desto mera öfverensstämmer den i sina utbred-

ningar med Phalangella flahellaris, till hvilken jemförelse vi nedan

skola återkomma. Såsom sådan igenkännes Idmonea serpens der-

igenom, att den är mindre fast förenad med sitt fäste och för-

grenar sig i stället för att låta de utbredda hörnen af en njur-

form sammanväxa rundt om koloniens utgångspunkt. Då den

deremot icke förgrenar sig, utan blifv^er ännu )uera utbredd, ser

man likväl, huru djurhusradernas ställning till hvarandra i sjelfva

utbredningen påminna om en hämmad afskiljning af grenar. Djur-

husraderna äro nemligen här och der ordnade åt tvenne håll från

^) Ett sädani fürhiiUaiule som detta visar oss dessutom, att vi vid denna forni

äio i uilrhcten saviil af Itepfotuhigpra rirgula (DOrb.) som af R. elerata

(D'Oiti!.).
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hvarandra. Grenarne åter kunna upprepa ett sådant förhållande

genom samraanväxuingar, och vi se då en koloni, som tyckes

bestå af en oredig massa, med djurhusraderna än ordnade på

hvar sin sida af en medellinie med eller utan ovicelluppsvällning,

än sammanpackade uti orediga hopar på de ställen, der tvenne

grenar vuxit samman; men vid de fordna grenarnes bas finner

man dä vanligen ett hål genom kolonien, som förklarar massans

uppkomstsätt '). Stundom kan emellertid detta hål helt och hållet

saknas eller vara ersatt af en ectocystbildning tillhörande kolo-

niens nedre plan, och när nu grenarne endast blifva antydda,

utan att växa fria, komma djurhusraderna i en radierande ställ-

ning från kolonial-utbredningens centrum; men greoarne kunna

urskiljas derpå, att de djurhusrader, som annars skulle varit den

första (äldsta) i en gren, äro de längsta (stundom innehålla 9—10

djurhus) och innesluta mellan sig mindre och mera tätt stående

djurhusrader.

Såsom en annan hithörande variation hafva vi att anmärka

de foi'iner, der Idmonea serpens i sin första utbredning får sina

djurhus spridda (Tafl. IX, fig. 2). Vi hafva ofvau sett, huru

detta kan ske redan i Cnserpia-sta.å\et. Här äter närmar den

sig mera ett Diastopora-stsidmm, och när C7'iserpia-de\en saknas

eller uti utvecklingen blott obetydligt blifvit antydd, såsom ofta

är förhällandet, blifver den så öfverensstämmande med en J-^ho-

langella fimbvia, att man svårligen kan skilja dem, der man ej

kan taga fortsättningen af utvecklingen i betraktande ^).

Alla dessa öfvergångars betydelse träder emellertid ännu

tydligare fram, sedan vi betraktat den grupp af hithörande

former, hvilken vi utmärkt med det namn, som af Gray såsom

genusnamn blifvit tilldeladt de båda mest utvecklade utaf dem,

nemligen

') Näi- denna fovm är helt och hållet fastvuxen, heter eleu hos D'Okbigny Repto-

fubirjeTn confluens.

-) Eli amiau hithörande och serdeles ujiplysande variation, som doük tydligen

bildar en öfvergäng till Tiibulipora lobulata, har Hincks anmärkt "på gamla

tvåskaliga snäckor från Salcombe-Bay." Ann. Mag. Nat. Hist. ser. o, vol. 9,

pag. 308 {Tub. phalangea).
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Phalangella.

Till skillnad från de förra äro dessa mera fastvuxna, ned-

liggande och utbredda, och visa en större tendens att bibehålla

sina djurhus i spridd ordning. Serien börjar med en Criserpia-

torm, hvars öfverensstämmelse med Idmonea serpens i detta sta-

dium vi redan ofvan anmärkt. Den fortsattes genom mera Diastu-

j9oy'a-lika utbredningar, till dess den slutligen får sina djurhus i

en radställning, som är ännu mera sammansatt än den vi sett

hos de föregående arterna.

Phalangella (Criserpia) palmata

väljer döda snäckor och stenar på de största djupen till sitt fäste.

De exemplar, hvilka Riks-Museum eger, tagna af Prof. LovÉN,

sitta fastade vid Lima, Modiola och småsten.

Dess utvecklingssätt och tillväxt äro i det väsendtligaste de-

samma som dem vi ofvan beskrifvit för Diastopora repens^; men

att döma efter de exemplar, jag haft att undersöka, utmärker

den sig för en större oregelbundenhet i sin förgrening. Måhända

kan dock detta härleda sig af den jeninare yta, på hvilken den

valt sitt fäste.

Vi hafva här tvenne former att urskilja: den ena med mera

utdragna grenar, som till sin form motsvara den figur, hvilken af

BUCK blifvit lemnad i Crag Polyzoa, tab. XX, fig. 7; den andra

med straxt från början mera utbredda grenar, tydligare hänvi-

sande på slägtskap med den följande arten.

Den första af dessa former (Tafl. IX, fig. 3) grenar sig di-

chotomt från det äldsta djurhuset. Dess första grenar ega 2 och

'.\ djurhus i bredd. Efter nästa delning kunna vi på grenarne

räkna 4 och 5 spridda djurhus i sneda rader tvärs öfver deras

bredd. Djurhusens nedliggande delar bilda en jemnt convex yta

med tydliga skiljolinier; deras fritt uppskjutande delar äro raka,

lutande framåt eller annars vinkelräta mot grenarnes convexitet.

De, som sitta i medellinien af grenarne, hafva sina uppskjutande

delar vid basen bredare och sedermera jemnt afsmalnande; de

deremot, som utskjuta från sidorna, äro jemntjocka, ungefär af
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0,15 m.m.s diameter. Denna djurhusens storlek är i detta sta-

dium den mest utmärkande karakteren till skillnad från Diasto-

pora repens, vid hvars sida denna art hos föregående författare

fått sin plats. Också stå dessa båda arter till sin byggnad så

nära hvarandra, att månget exemplar af D. repens, dä den växer

på en jemn kalkyta, blott genom storleken kan med säkerhet

igenkännas.

I sammanhang med djurhusens storlek följer också grenarnes

bredd, som här, der 4 eller 5 djurhus stå vid sidan af hvarandra,

når ända till H m.m. Afven här märkes stundom en kalklamell,

utbredd längs grenanies sida. Den egentliga formskillnaden fram-

träder först i grenarnes slut, när ovicellerna utbildas. Då nem-.

ligen D. repens fick sina grenar vid utvidgningarne tillplattade

och ovicellerna i form af upphöjda blåsor nied skarpt markerade

ränder, får denna art sina oviceller i form af en utbredd upj)-

svällning, som sträcker sig öfver hela grenens bredd med jemnt

försvinnande ränder. Ur denna uppsvallning uppskjuta djurhus i

föga rubbad ställning, och ovicellernas egna mynningar hafva

djurhusrörens ställning och form, blott med en betydligt mindre

diameter.

Den andra af denna arts varieteter (Tafl. IX, fig. 4) har

fått en mera handlikt klufven form, derigenom att kolonien, innan

den förgrenat sig, blifvit utbredd till en tillplattad skorpa med

strödda djurhus, från hvilkens rand grenarne utveckla sig i samma

ställning, som den BUCKS ofvan citerade figur utvisar, blott att

hans exemplar saknat det utbredda raidtelpartiet. Grenarnes form

åter motsvaras af den figur, hvilken han lemnat pä samma planch

i figuren 6.

Skillnaden mellan de båda varieteterna är endast relativ och

beträfi^ar grenarnes bredd i jemförelse med deras längd. Att

denna skillnad ej eger tillräcklig betydelse för att kunna tjena

såsom artbegränsning, finna vi tydligast vid jemförelse med de

förändringar, hvilka D. repens visat. Men det utbredda raidtel-

partiet hos den senare varieteten, ovicellernas form och djurhusena
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storlek och ställning i de större utbredningarne föra denna art

helt intill

Phalangella ßinhria.

Denna visar ännu tydligare, huru Phalangella representerar

•ett Diastopora-stSiå\]im inom TubuUporidernas familj. Såsom så-

dan är den ännu mera utbredd med spridda djurhus, Föisedd

med oviceller igenkännes den lätt genom dessas utbredda form

med jerant försvinnande ränder; utan dessa skiljes den från en

Diastopora genom sina till större delen fria djurhus, och när

dessa ej äro fullt utvuxna, eller deras öfre delar förstörda, ut-

märka de dock arten äfven i sina nedliggande delar genom sin

starkt convexa framsida. Den kan dessutom vanligen igenkännas

genom sina starkt markerade concentriska tillväxtstrimmor tvärs

öfver kolonien.

I detta stadium förekommer den på Laminariornas blad och

andra platta föremål, och är väl bekant isynnerhet genom Milne-

Edwards's, Landsboroughs och BUCKS beskrifningar och figurer.

Men redan LamarcK anmärkte, att den får sina djurhus

uti "longitudinella serier", och äfven i det här nämnda stadiet,

då inga tydliga djurhusrader äro utvecklade, ser man ofta i ut-

vecklingsranden antydningar till sådana. Och när den fått ett

smalare, rundt föremål, såsom t. ex. en Furcellaria eller Corallina,

att fästa sig vid, ser man den ofta i en mängd variationer, som

till en del hafva sina djurhus uti rader, på andra sidan bibehällei-

dem spridda. En sådan är den af Milne-Edwards aftecknade

varieteten af hans Tubulipora verrncaria (Pl. 12, fig. V), som i

den nedåt tecknade, mindre utvecklade delen har större delen af

djurhusen spridda, under det radställningen är öfvervägande i det

uppåt tecknade partiet. Stundom finner man raderna oregel-

bundna, liksom i det exemplar, hvilket förelegat ELLIS. Stundom

äro 2 och 2, 3 och 3 djurhus här och der sammanställda, liksom

D'OrbiGNY beskrifvit förhållandet vara för sin Tubulipora orga-

n/isans, hvilken jag hänför hit, ehuru jag aldrig funnit förhållandet

så konstant, som han observerat det.
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Det egendomligaste i dessa variationer är dock deras öfver-

gång till Idmonea serpens i dennas krypande och utbredda

varieteter. Hela skillnaden dera emellan består nemligen i rad-

ställningens sätt att framträda och högre eller mindre grad af

regelbundenhet. Vi hafva ofvan sett, huru Idmonea serpens i

dessa hänseenden kan genomgå modifikationer, och många exem-

plar af annars tydliga Phalangella ßmbria visa på ett och annat

ställe, huru djurhusraderna kunna ordna sig på ömse sidor om

en medellinie och på tvären af koloniens längsriktning. Vid så-

dana exemplar är det svårt, men måhända också onödigt, att

afgöra till hvilken art de äro att hänföra, ty båda arterna före-

komma här på samma lokal och under samma förhallanden. Vi

hafva sett dem såsom olika utvecklingsriktningar från samma

typ, och der de nu mötas i motsvarande utvecklingsgrad, gå de

åter öfver i hvarandra. Såsom ett serdeles tydligt bevis härpå

vilja vi anföra en Tahulipora, som vi tagit under vintertiden,

gemensamt med en Lepralia hyalina fästad vid en Furcellaria

från 20—30 famnars djup på bergbotten i GuUmaren. Den har

den yttre formen af en helt och hållet krypande Idmonea serpens,

delad i tvenne delar, hvardera riktad åt motsatt håll mot den

andra och i sin tur afdelad uti tre lober, af hvilka de flesta hafva

djurhusen ställda i tvärrader på ömse sidor om en medellinie.

Djurhusens antal i tvärraderna okas på vanligt sätt, deras ställ-

ning är den för Idmonea serpens vanliga; men deras form är

något egendomlig derigenoin, att de ej äro så hårdt förenade med

hvarandra, som de annars äro det i ett sådant stadium af denna

art, så att, oaktadt de skjuta högst obetydligt ut såsom fria, äro

de dock runda i mynningen, som med sin krithvita rand utvisar

att huset är oskadadt. Detta gäller isynnerhet om tvenne lober

i den ena delen af kolonien, hvilka dessutom mera påminna om

Fh. ßmbria äfven deruti, att djurhusen stå spridda, i den ena

loben (den mellersta i denna del) redan otydligt, och i en annan

(den yttersta loben) alls icke ordnade i tvärrader.
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Här kunna vi nu också förstå betydelsen af en sådan form som

Tubulipora lohulata.

Sådan Hassall beskrifvit och afbildat den, och såvidt man

derutaf kan döma, synes den vara en Idmonea serpens, hvilken i

Criserpia-sidiåxQt förgrenat sig, men fått sina grenar utvidgade.

HiNCKS har velat bibehålla den såsom serskilt art, hufvudsakligen

utmärkt genom sina i slutet afrundade grenar och mindre skarpt

markerade medellinier för tvärraderna, och hans öfiiga beskrif-

ning häntyder pä ett mera PhalangeUa-Yxkt exemplar. Emellertid

har äfven Idmonea serpens sina grenar i toppen afrundade vid

slutet af en tillväxtperiod och innan den börjat utveckla sig i

en delning till nya grenar; och vi hafva ofvan redan anmärkt

dess öfvergångar till Fhalangella-stadiet. Den beskrifning, hvilken

GOUCH lenjnat till sin Tahnlipora phalangea, är tydligen i det

närmaste öfverensstämmande med denna, och den utmärker ett

Phalangella-&iciåmm, som strållikt förgrenats, och i grenarne blifvit

en Idinonea. I den systematiska förteckningen hafva vi bibehållit

Tubulipora lohulata, dels såsom en i öfrigt anmärkningsvärd för-

eoingslänk mellan dessa båda utvecklingsriktningar, dels och isyn-

nerhet emedan den i sina Idmonea- åQ.\a.Y får djurhusraderna —
sådana vi äfven finna dem hos den sista Phalangella-Sirten —
mera sammansatta, än hvad vi sett dem på någon Idmonea.

Vid förklaringen af en sådan mellanform synes man dock med

lika rätt kunna anse den motsvara en Idmonea, hvilken genom-

gått ett Phalangella-&ia,å\\x.m; som en Phalangella, hvilken ut-

vecklat sig uti /(/mo?/m-riktningen. Att bådadera är möjligt,

hafva vi sett i det föregående.

Men Phalangella-typen når en högre utveckling redan i on

form (Tafl. IX, fig. 5), som sluter sig så tätt intill de öfriga va-

riationerna af Ph. fimhria, att vi utan tvekan hänföra densamma

till denna art. På Spetsbergens Laminarior ända upp i Sörje-

Bay förekommer den talrikt, och vi hafva der träffat den i en

mängd utvecklingsstadier. Det första djurhuset har som vanligt
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en rund uppsvallning vid sin början; men till skillnad från de

föregående formerna utvecklas det vanligen mera rakt och fritt,

medan de nästa djurhusen framkomma inunder och vid sidan af

detsamma, Afven dessa få vanligen en mera fri och jemnt slut-

tande ställning. Så bildas antingen en vigglik utbredning, eller

ock delar sig kolonien straxt dichotomt; grenarne blifva vigglika

och kunna åter på samma sätt dela sig. När den vid första

delningen sprider sig i tvenne rakt motsatta riktningar och sedan

ytterligare förgrenas, uppkommer på detta sätt en rund, nästan

fullständig krets af strållikt ställda grenar, alla vigglika, utmärkta

af sina långa, fria djurhusrör, som i sluttande ställning spridas

mot randen. Ofver dessa utbredningar utvecklas också ovicellerna

med sina täta och tydliga porer och svagt markerade ränder,

ehuru ej så jemnt försvinnande som hos de föregående formerna.

Deras mynningar äro tillplattade, böjda, tvärstriramiga smårör,

som förekomma spridda ibland de ur ovicellen uppskjutande djur-

husen. Vi hafva för öfrigt redan hos Fabricius i Fauna grceu-

landica en god beskrifning af denna form under namn af Tuhipora

serpens. Men han synes hafva träffat den i ett tillstånd med af-

brutna djurhus, hvilka han säger vara korta, och när detta är

fallet, isynnerhet vid dess första utbredning, öfverensstämraer den

mera med de föregående formerna.

Den mest utvecklade arten inom denna grupp är dock

Phalangella flaheUaris,

hvilken jag återgifver Fabricii namn, som hittills oriktigt blifvit

hänfört till den föregående arten.

Afven denna träffade vi talrikt på Spetsbergens Laminarior

tillsammans med den förra, och jemförelsen dem emellan låg der-

före nära till hands. I sin början äro de med hvarandra öfver-

ensstämmande, och stundom visar Ph. flaheUaris en god del af

sin utbredning i ett fullkomligt fimhria-V\k.t stadium. Men de

första djurhusen böja sig mera till sidan åt tvenne håll från ut-

gångspunkten (Tafl. IX, figg. 7 och 8j, och de senare uppkomna

djurhusen ordna sig bakom dessa uti rader. Genom denna första
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atåtböjning och utvecklingen derefter blifver kolonien i början

flabelliform, sedan halfmånformig, och när denna senare formens

hörn ännu mera böja sig bakåt och inåt (Tafl. IX, fig. 6), till

dess de slutligen sammanväxa omkring utgångspunkten, uppstår

en sluten, rund, m.er eller mindre excentrisk koloni. Djurhus-

radernas utveckling går här ännu längre än hos någon af de före-

gående Tuhuliporiderna, och djurhusens antal kan ökas ända till

20 och deröfver för de större raderna. Dessa sitta omvexlande

med mindre, hvilka såsom yngre inskjutas emellan dem under

utvecklingen ocli sedermera sjelfva få ännu yngre emellan sig.

Men utom genom det ökade djurhusantalet utmärka sig åtskilliga

af raderna äfven derigenom, att de äro dubbla. I detta fall stå

djurhusen ofta uti alternerande ställning i raderna; men ofta stå

de också ganska oregelbundet. Stundom delar sig en sådan sam-

mansatt rad straxt efter sin början, och tvenne enkla rader di-

vergera från hvarandra nedifrån uppåt. Vid denna delning kan

man af flera skäl anmärka en motsvarighet till grenbildningen

hos de öfriga Tubuliporiderna. Först och främst är i detta hän-

seende att anföra delningsplanets riktning och fortsättning ända

ut till utvecklingsranden, och när det ej när dit, synes tydligen,

att kolonien verkligen till en del varit klufven men sedermera åter

vuxit samman. Till följe deraf utvecklas också ovicellerna skiljda,

en eller flera för hvar af de sålunda uppkomna vigglika partierna

mellan de delade raderna. Men somliga af dessa utgå ända från

de äldsta djurhusen, motsvara de äldsta grenarne, uppkomma

innan ännu någon ovicellbildning börjat, och kunna följaktligen

ej hafva någon sådan gemensam; andra delningar åter skjuta

mindre in i kolonien, motsvara yngre grenar, och liksom vi sågo

på Idmo7iea-^rterna, kan här en ovicell utbreda sig öfver dem

gemensamt. Ovicellerna och deras mynningar äro för öfrigt till

formen fullkomligt motsvarande den föregående artens; mynnings-

rören hafva vanligen sin plats vid inre ändan af en dubbelrad;

men stundom ser man dem äfven vid de öfriga raderna och längre

ut intill sidan, såväl ät höger som åt venster om en rad (fig. 6).

Äfven dotta låter iemföra sig med förhållandet hos Idmonea, der
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vi vanligen sågo ovicellmynningarne tätt förenade med öfre sidan

inåt af de nedersta djurhusraderna på en gren, men stundom hos^

Idmonea serpens kunde träffa dem såväl öfver som under en tväi-

rad äfven bland de yngre af en grens djurhusrader. Till och med

ovicellmynningarnes tillplattade rörforra har haft sin antydan i

skillnaden häruti mellan Idm.. atlantica och Idm. serpens, men^

hvad ännu mera är, hos Tuhidipora lohulata, hvars betydelse-

såsom mellanform äfven i andra hänseenden är märkbar, har jag^

träffat dem såväl runda, med trumpetlikt vidgad mynning, soi»

hoptryckta, med elliptiskt lumen, ehuru dessa senare ej voro fullt

utvuxna, utan hade sin mynning täckt af en genom porer fint

punkterad ectocyst, som dock i den ena ändan hade en ytterst

liten, rund, upphöjd öppning. Vi se här ännu ytterligare en be-

kräftelse på den ofvan nämnda betydelsen af denna förenings-

form, som genom det större antalet af djurhus i sina tvärrader

sluter sig närmare intill Fhal. ßabellaris, och en jemförelse mellan,

denna och Idmonea visar, huru de båda utvecklingsriktningarne

^å i jemnbredd med hvarandra, då den enas delar hafva tydlig-

motsvarighet, och genon]gå motsvarande förändringar mot den

aodras. Och när på detta sätt grenarne på en Idmonea morpho

logiskt motsvara klyfningarne i randen på en Pkalangella, få vi

en förklaring öfver djurhusradernas uppkomstsätt hos den förra

genom att jemföra dem med de skållikt ställda raderna hos den

senarne. Djurhusen uti tvärraderna på en Idmonea uppstå nem-

iigen, såsom vi ofvan visat, icke samtidigt utan successivt, hvar-

igenom också rutorna, som på stammens baksida utmärka dera&

början, komma i en uppåt och utåt divergerande ställning, mot-

svarande strålställningen på en Pkalangella.

Denna motsvarighet visar sig slutligen äfven deri, att Pka-

langella i ett stadium, som närmast sluter sig till Pk. ßabellaris,.

liksom en utbredd Idm. serpens kan blifva upprest. Den får

då sin nedre del förlängd i fri Cmerpm-form, och straxt under

utbredningen blifver den tillbakaböjd, så att denne liksom hos-

Proboscina liknar ett hufvud på skaft. Arten igenkännes dock

genom stammens tillplattade eller concava baksida och den en-
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sidiga utbredningens form af en halfcirkel, från hvars ändar den

småningom afsmalnar mot skaftet, och genom de spridda djurhus-

raderna, som i utbredningen intager samma sällning som hos Ph.

flahellaris, blott att de alla äro enkla, med mera fria djurhus.

Emellertid få dessa former sin största betydelse, när vi längre

ned kunna jemföra dem med Pro6o.<t6'ma-gruppen.

För Fabricius var denna art endast bekant i sitt flabelli-

forraa utseende; men, som nämndt, den kan undergå samma för-

ändring som de mera utvecklade Z>ms/iopo?'a- arterna, då den

genom en sammanväxning rundt om utgångspunkten utbildas till

en rund koloni. I detta tillstånd bär den hos Milne- Edwards

namnet Tuhulipora verrucaria och hos de engelska författarne

namnet Tuh. phalangea, hvars auctor dock tydligen derunder be-

skrifvit Tub. lohulata. Denna sammanväxning visar emellertid,

att sjelfva tillväxtsättet är för motsvarande stadier detsamma

inom Tuhidiporidernas och Diastoporidernas utvecklingsserier, eller,

såsom vi redan ofvan uttryckt detsamma, att Phalangella repre-

senterar ett Diastopora-stdiåmm inom Tubuliporidernas familj.

Inom denna hafva vi slutligen att urskilja en tredje grupp,

Prohoscina,

hvilken tydligen synes uttryckt i de SAViGNY'ska figurer, som af

AUDOUIN fått detta namn, men sedermera af Gray fått namnet

Pencilletta, af honom uppstäldt såsom ett subgenus inneslutande

Tuhulipora penicillata jemte den mig obekanta T. hyalina (Couch).

Denna senare börjar med former, hvilkas utveckling kan följas

tillbaka ända till .4/ecto-typen, och fortsattes uti upphöjda ut-

bredningar, som slutligen få sina djurhus till och med i samman-

satta rader.

Den första af de hithörande arterna,

Proboscina incrassata

tyckes i sin Alecto-iovm vara den vanligaste och mest utbredda

till sin förekomst. Från Waygats-öarne ned till de stora djupen

vid Bohuslän är den tagen i rikliga exemplar. Den är också
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den största och lättast i unionen fallande af Ålecto-a,rterna, hvar-

före det troligen varit den, som af de flesta författare blifvit

upptagen såsom sådan. Namnet gramdata passar också bäst för

denna, sä stora och tydliga som dess porer äro. Der den kryper

(Tafl. V, figg. 1—2) dendritiskt förgrenad, får den snart sin gula

ftärg på djurhusens nedliggande del, som på de enklare ställen,

der grenen består af enradiga djurhus, är jemnt convex, ungefär

tredjedelen så hög som bred, och stundom med en tunn, lamell-

artad utbredning vid sin sida De ställen, som hafva djurhusen

mera tätt alternerande eller 2 och 3 i bredd, hafva likaledes en

sådan convex form på sina nedliggande delar, med föga marke-

]'ade skiljolinier mellan husen. Djurhusens uppskjutande del, som

längre bibehåller den hvita färgen, är rakt uppåtstigande eller

något framåtlutande, med vanligen tydliga tillväxtstrimmor på

tvären, i toppen, ofta något litet utvidgad med tillväxtstrimmorna

tätare hopade.

På denna krypande form komma nu slutligen djurhusen allt

närmare samman. Der de annars voro alternerande, ställa de

sig två och två, med de uppskjutande delarne vid basen intill

hvarandra. Och sist ser man 3, 4 eller flera samlade i en värt-

formig upphöjning (Tafl. V, fig. 3). Detta är början till den

uppresta stam, på hvilken vi finna koloniallifvets fulländning i

utbildningen af oooecier. Man kan visserligen här efter stammens

olika utvidgning urskilja en mängd former, hvilka dock i en mängd

öfvergångar träffas omöjliga att urskilja från hvarandra. Den

smalaste formen vi sett, bär hos D'OrbigNY namnet Filisparsa

tubigera. An är den rak (Tafl. VI, fig. 1), än bakåtböjd (Tafl.

V, figg. 6 och 7), med största delen af djurhusen fritt utskju-

tande framåt och åt sidorna i de mest olika krökningar. På bak-

sidan af stammen synas djurhusen med sina tydliga skiljolinier,

spetsigt inkilade, de yngre mellan de äldre, och här visa sig som

oftast tvärstrimmor eller ojemnheter i väggarnes förkalkning.

Ovicellerna utbildas på stammens framsida, tätt samman-

vuxna med stammens öfriga delar, och hafva följaktligen samma

Öfoers. af K. Vef.-Akad. Förh. Arg. 2:i. 5
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plats och ställning som de motsvarande bildningarne hos Crisia.

Afven till sin form äro de i det väsendtligaste jeraförliga med

dessa: de äro utdraget blåsformiga eller klubblika. Till sin bild-

ning äro de ätVen här motsvarande ett djurhus; men deras plats

på stammens framsida ställer den i jemnbredd med de öfriga

interstitial-bildningarne, hvilka uppkomma genom en senare klyf-

ning. Deras ectocyst utmärker sig liksom ovicellernas till Crisia

genom sina större och mera tätt sittande porer än hvad vi se

pä djurhusen. Deras röiformiga mynning, som har sin plats i

den öfre ändan, är vid basen föga mindre än ett djurhusrör och

riktad framåt rakt ut från stammen, men redan från början är

den afsmalnande och slutar, efter en längd af ungefär tvenne

djurhusbredder, med en diameter, som är blott omkring hälften

af djurhusens.

Sådan är den i sina enklaste former och tyckes härvid i

det närmaste motsvara den teckning Savigny ') lemnat af Pro-

hoscina Laniourouxii (Audouin), ehuru den art, som förelegat

denne, om man annars får döma så noga af tiguren, tydligen

varit skiljd genom sina mera tätt sittande och i mera tydliga

rader ställda djurhus, liksom ovicellernas form varit afvikande.

Den bredaste formen af Proboscina incrassata är äfven af

BUSK beskrifven och afbildad under namnet Tiibulipora ventricosa,

men utan /1/fcio-stadium och i en enkel upprest utbredning. När

man finner mera fullständiga exemplar, ser man den likväl börja

på samma sätt som den föregående formen med en Ålecto-åe\.

Från denna reser sig snedt uiipät en enkel eller tvådelad till-

plattad utbredning, med spridda djurhus af den form, hvilken

BusK afbildat. Stammen förlänges på ett egendomligt sätt der-

igenom, att i utbredningens ena öfre ]i()rn utväxer ett knippe af

djurhus, hvilka bilda början till en ny utbredning af samma form.

Den kan på detta sätt visa flera tillväxtperioder eller genera-

tioner: ett exemplar från Waygats-öarne har tre sådane. Djur-

husmynningarne, hvilkas vidd vexlar omkring 0,27 m.m. i diameter,

') Dexcr. de l'Egypte, Polyj). tal), t), lig. 5.
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äro oftast på de nedre delarne tvåklufna, men i staniniens ut-

bredningar träffas vanligen den af BUSK anmärkta karakterr-ii.

när mynningarne blott ät ett håll äro utdragna i en trubbig spets.

Anmärkningsvärdt är, att ehuru denna art i sitt Alecto-s\.3id\üm

förekommer teinligen allmänt på Oculinor och Modiolor från Bo-

huslän, synes dock dess uppresta stadium der vara ganska säll-

synt. Blott några få sådana exemplar har jag derifrån anträffat,

och dessa högst ringa uppresta. Dessa (Tafl. V, fig. 4) visade

dessutom den egendomligheten, att djurhusen, af hvilka de flesta

med sin bas tillhörde den krypande delen af kolonien, i toppen

af uppresningarne skjöto ut ur en blåslik uppsvallning, som an-

tagligen varit början till oviceil, ehuru den icke hunnit så långt

i sin utbredning, att den erhållit mynning.

Man skulle häraf kunna sluta, att oaktadt de boreala och

arktiska exemplaren äro för öfrigt lika, skulle dock ett nordligare

klimat vara mera gynnsamt för den uppresta stan)mens utveck-

ling. Vid Spetsbergen förekomma de nemligen långt mera fro-

diga (Tafl. V, figg. 5—7, Tafl. VI, fig. 1). Här träffar man också

mera ofta förgrenade stammar. Men den mest karakteristiska är

likväl stammens egen utbildning. Somliga af djurhusen, som

annars stå uti en regelbundet alternerande ställning, få nemligen

de nedre, med de öfriga djurhusen sammanvuxna delarne, så för-

längde, att flera af de fritt utskjutande djurhusrören samlas intill

hvarandra. Detsamma förekommer äfven vid grenarnes bildning,

som i sin början synas såsom lösa knippor af utdragna djurhus,

hvilka afskilja sig åt sidan från den öfriga delen af stammen.

När härtill kommer bildningen af oviceller, som betydligare för-

öka stammens tjocklek, får denna ett utseende af att vara pe-

riodvis tillväxande och påminner häri såväl om JHa>i1oporiderna

som om ett förhållande på D'Orbigny's Fasciculipora cretacea,

hvartill vi senare skola återkomma.

P. incrassata, med sin mera oregelbundet begränsade form

och sin smalare Alecto-de\, står i Frohoscwornas serie som en

föregångare till
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Proboscina Fungia,

ty dennas krypande, Alecto-\\k& bas, eller dess uppresta, Filisparsa-

lika stjelkar, som bära de runda, hufvudlika utbredningarne i

toppen, hafva alla sin motsvarighet hos den föregående arten,

och i byggnaden af alla dessa delar spårar man samma utveck-

ling från de enklare till de mera sammansatta formerna, hvilken

vi funnit uti de föregående serierna. Den /^Zecto-iika basen får

här formen af en Criserpia, men bibehåller från den föregående

arten både djurhusens form, deras storlek och riktning. Der

denna reser sig, är den vanligen uppsvälld till en rotutbredning,

liksom Filisparsa pä motsvarande ställe, ehuru ännu tjockare,

och der delar den sig också vanligen dichotomt till fleia stjelkar

af en tät Filisparsa-hyggn?kå. Djurhusen äro äfven här till sin

största del fria (Tafl. X, tig. 2), och de utskjutande, så småningom

afsmalnande eller jemntjocka, rörformiga, raka eller ojemnt böjda,

delarne resa sig i ofta rät, men vanligen framåtlutande vinkel

mot de fastvuxna delarne, hvilka bilda sjelfva stjelken. Denna

är både framåt och bakåt convex, sammantryckt eller jemnt rund.

På dess baksida (Tafl. X, fig. 3) ser man de spetsigt aflänga,

rutformiga partierna, som ntmärka de yttre väggarne af nedersta

delarne till djurhusen, och på dess framsida stå dessa i spridd

ställning nti sneda rader, i hvilka man vanligen kan räkna 5

eller 6 i stjelkens bredd. Straxt under utbredningarne äro stjel-

karne utvidgadt runda och sakna utskjutande djurhusrör; men

dessa san)manträda desto flera för att bilda det "jPe^rmir-lika"

hufvudet i toppen. Detta motsvarar den föregående artens till-

plattade utbredning och den ena formens förhållande till den andra

visar sig tydligt, när de flesta af dessa "hufvuden" på ena sidan

äro öppna, meniligen sä att de sakna djurhusrör i randen, som

här bildar en mer eller mindre jemn öfvergång från stjelkens

främre till hufvudets öfre plan. Ofta har emellertid här en vrid-

ning nirsiggatt, så att vi finna denna "hufvudets" öppna början

vid sidan eller bakom stjelken. Hvad som dock ännu tydligare

förenar denna art med den föregående, är stammens vidare till-

växt. Denna är nemligen icke afslutad med de första hufvudena,
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utan kan från dessa fortsättas på samma sätt som den föregående

artens stam fortsattes från sina utbredningar, memligen så, att

ett knippe af djurhus och djurhusanlag lösgör sig från hufvudet

vid ena sidan af den öppna delen af randen (fig. 3, a). Men

denna motsvarar tydligen ett hörn i den föregående artens ut-

bredningar.

Ofver hufvudets öfre sida utvecklar sig en ovicell (Tafl. X,

fig. 4), som utbreder sig ända till de yttersta djurhusen i randen,

och ur denna ovicell uppskjuta djurhusen i spridd ordning, gle-

sare i centrum, tätare mot randen (figg. 4 och 5). Djurhusens

storlek ökas som vanligt nedifrån uppåt på stammen, och P.

Fungia blifver i detta hänseende den största bland alla Tuhuli-

porider, då djurhusen i dess hufvud stundom äro 0,3 m.m. i

diameter.

Byggnaden af detta hufvud visar likaledes i sina olikheter

en utveckling, som öfverensstämmer med de öfriga Tabalipori-

dernas. Den första olikheten är randens skarpare begränsning från

stjelken och sammanslutning på mera utvecklade exemplar, hvar-

igenom också hufvudet får en mera rundad och regulier form. I

jemnbredd härmed går en annan förändring, hvilken vi äfven an-

märkt för Phalaiigella fimhria, nemligen den, att de yngre djur-

husen i utvecklingsranden börja mer och mer tydligt ordna sig i

rader. Redan Johnstons beskrifning häntyder på ett exemplar,

som i detta hänseende varit mera utveckladt, och när Fabricius

säger djurhusen i hufvudet på

Prohoscina penicillata

vara samlade "m fasciculos plures minns distantea'", påminner

detta om en form, hvilken af BusK från Crag-formationen blifvit

beskrifven under namn af Deß'ancia striatula och af Prof. Loven
blifvit tagen såväl i Gullmarfjorden vid Bohuslän som i trakten

af Hammerfest i Finmarken.

Denna form motsvarar här det stadium, h vilket Phcdangella

ßabellaris representerat i den föregående gruppen, så att den rad-

ställning för djurhusen i hufvudet, hvilken redan visat sig i den
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föregående artens variationer, här framträder tydlig och till och

med sammansatt. Alla de öfvergångar, som i detta hänseende

förekomma, gör det också svårt att fastställa en säker gräns

mellan de båda arterna och igenkänna deras synonymer; men vi

hafva redan förut framdragit så många exempel på ett sådant

förhållande, att det här må vara tillräckligt att anmärka det-

samma.

Emellertid är F. penicillata, åtminstone i de exemplar, hvilka

jag varit i tillfälle att undersöka, långt mera förkalkad än P.

Fuiigia, och den tunna och genomskinliga ectocysten återfinnes

blott i de fritt uppskjutande delarne af djurhusen. Stjelken blifver

också mera rund och kompakt (Tafl. IX, figg. 9 och 10), och de

djurhus, som bilda densamma, stå ofta samlade i tätare, skiljda

partier, utmärkande serskilta tillväxtperioder. Dessa gå också

vanligen mera rundt om stjelken, så att de yttersta djurhusen

äro riktade rätt bakåt. När sådana partier äro mera utbildade

och ringformiga, kan man i dem igenkänna fordna hufvudställ-

ningar, från hvilka stammen förlängts genom att bilda allt större

och större hufvud, med djurhusen i allt tydligare rader, tiil dess

slutligen de mest utvecklade toppai'ne blott i centrum hafva några

djurhus i spridd ställning, men i randen hafva dem samlade i

triangulära knippen, hvilka redan här antyda en öfvergång till

Fascicnlinea (Tafl, X, fig. 1).

Vi hafva nu följt Tnbuliporidernas serie genom dess utveck-

ling i sina lefvande former. Liksom vi sett de tre grupper,

hvilka vi urskiljt inom densamma, stå hvarandra vid sidan i sin

början, så gå de ock i slutet af sin utveckling hvarandra till

mötes. Som ofvan blifvit anmärkt, kunna nemligen såväl Idmonea

serpens som en form af PAa/an^fZ/a-gruppen likt en Prohoscina

blifva skaftade derigenom, att deras Criserpia-del reser sig fri

från sitt fäste. Typen för den grupp, till hvilken en sådan form

hörer, låter sig alltid med lätthet igenkännas — Idmonea genom

sina medellinier för djurhusens tvärradställning, Phalangella genom

sina radierande eller spridda djurhusrader, båda dessutom skiljda

från Prohoscina genom utbredningarnes ensidighet, stammens platta
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eller konkava baksida och djurhusen mindre storlek — ; men om

också dessa förändringar och de af dem beroende likheterna sna-

rare synas vara tillfälliga än konstanta, hvarföre vi ansett det

vara mindre behöfligt att utmärka dem med serskilta namn, visa

de dock, huru nära beslägtade dessa grupper äro med hvarandra.

För att utmärka detta slägtskap, föreslogo vi bibehållandet af

Lamarcks genusnamn Tubulipora för dem alla. Emellertid eger

Prohoscina i sina första stadier en egendomlig betydelse för för-

klaringen af Hornerider})as och Pastidiporidernas förhållande till

de öfriga Cyclostomerna. Båda dessa familjer utgå nemligen så-

som formserier från stadier, hvilka till sin byggnad öfverens-

stämraa med den första af våra Proboscinor i dess enklaste upp-

resningar. En jemförelse mellan P. tuhigera och exemplar af

Pustulipora proboscidea från Rhodus, hvilka af Doktor Heden-

BORG insändts till Riks-Museum, visar den hufvudsakliga skill-

naden blott bestå i djurhusens större afstånd från hvarandra och

riktning åt alla håll rundt omkring stammen på den sistnämnda.

Då nu slägtet Pustulipora, enligt en observation af Hincks, lika-

ledes utvecklar sig från en ^/^do- artad början, är det tydligen i

sin början att ställa i närmaste giannskap med de enklare Pro-

boscinorna. Dit går också familjen

Hornerida'.

i det utdöda slägte, som af D'Orbigny är uppstäldt under namnet

Filisparsa, såvidt detta efter noggrannare undersökningar kan visa

sig värdt att bibehålla. Emellertid återfinna vi det nämnda släg-

tets byggnad i utvecklingstopparne till formen inom slägtet

Hornera,

och om vi också ännu icke med någon direkt observation kunna

visa en Hornera-form i utveckling från Alecto-sta,å'mm, ej heller

Filisparsa i detta hänsende är kändt, äro dock tillväxtförändrin-

garne för de serskilta Honerorna tillräckliga bevis, att ett utveck-

lingsförhållande i denna riktning varit rådande. Slägtet Hornera

skulle nemligen liksom den följande familjen utmärka sig genom
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sekundära bildningar i mellanrummen mellan djurhusen. Det skulle

vidare, så vidt man i detta hänseende känner dess former, visa

den egendomligheten att få sina oviceller öfverflyttade till stam-

mens baksida. Men båda dessa karakterer kunna vi följa i deras

utveckling från Filisparsa-tjpen. Derföre benämna vi också den

form, som står främst i en sådan utvecklingsserie

Hornera proboscina.

Den förekommer uti vackra exemplar på Oculina från 200

—300 famnar "utanför Norrige", hvilka Tullförvaltaren Baron

Uggla insändt till Riks-Museum. Stammarne äro små: intet af

dessa exemplar öfverstiger i höjd en centimeter. Deras färg är

klart kalkhvit eller obetydligt dragande åt violett, Straxt vid

basen äro de dichotorat delade, somliga for att straxt åter undergå

en delning, då andra deremot låta de divergerande grenarne under

sin böjning inåt och bakåt blott utsända smärre, grenformiga ut-

skott. Deras fäste är büdadt af ett nedåt utbredt, fastare kalk-

lager, som uppstår genom en secundär afsöndring och utmärkes

genom spridda hål, hvilkas lumen är riktadt nedåt. Stammen

och grenarne, liksom granutskotten äro uppbyggda af djurhus,

hvilka framtill (Tafl. VI, fig. 2) ej afsöndra något gemensamt

kalklager, hvarföre de också här till hela sitt förlopp kunna ur-

skiljas. Dessas ställning till hvarandra är oregelbundet alterne-

rande: ofta stå de samlade i flockar, med stammen bar dem

emellan, stundom stå de två och två eller tre och tre bredvid

hvarandra på tvären af stammen. På framsidan emellan djur-

husen synas här och der hål af djurhusens storlek, ledande till

rör, som intaga djurhusens ställning, till utseendet abortiva djur-

hus, men om hvilkas betydelse de mera utvecklade arterna inom

denna serie synas gifva oss en säkrare häntydan. På baksidan

af stammen (Tafl. V, fig. 3) deremot afsöndra djurhusen ett ge-

mensamt kalklager, som täcker den med en jemnt rundad, fint

kornig yta, i hvilken skiljolinieina dem emellan så småningom

försvinna. De yngre grenutskotten åter, som ännu ej erhållit

detta kalklager, visa äfven på baksidan djurhusen fria med sina
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vanligen tydliga tillväxtstriniraor. Ett sådant grenutskott motsvarar

följaktligen till sin utveckling det stadium, som representerades

af den föregående arten. Djurhusens form är oregelbundet böjd,

framåt och åt sidorna resa de sig fritt ut frän stammen; de yttersta

af dera äro vanligen riktade något bakåt. Deras mynning är

antingen hel och rund eller tvåklufven till tvenue spetsar eller

endast med ena sidan utdragen i en spets (Tafl. VI, fig. 5).

Ovicellerna, som här ha sin plats på stammens framsida, äro till-

plattadt runda (Tafl. VI, fig. 4), med hela sin yta tätt punkterad

af större porer, ställda i quincunx, hvarigenom också deras ord-

ning kan följas till radierande rader frän ovicellens topp. Här

bar dess mynning sitt läge: den är kort rörformig och nedböjd,

Ovicellernas plats på stammens framsida är för öfrigt snart

sagdt den enda karakter, hvarigenom denna form är att skilja

från

Hornera violacea,

såvidt jag riktigt hänfört Sars' beskrifning till det exemplar,

Riks-Museum eger från trakten af Bergen. Det öfverensstämmer

dock dermed helt och hållet, blott att det saknar oviceller, hvar-

igenom alltid en osäkerhet måste uppstå, helst då Sars om stam-

mens framsida endast sagt, att den, liksom baksidan, "er överalt

glat (under Mikroskopet fiint punkteret eller granuleret) og glind-

sende." utom på stammens nedersta delar saknar den dock på

framsidan detta kalköfverdrag, som afsöndras af djurhusen på H.

lichenoides ; och stammen är följaktligen der visserligen glatt och

glänsande, men framsidan af hvarje djurhus är tydlig och convex

(Tafl. VI. fig. 7), skiljd frän sina grannar genom en djup skiljo-

linie. Sådan är den pä största delen af stammen, blott på dess

nedre delar fyllas skiljolinierna vid den mera framskridna för-

kalkningen. På stammens midt skjuta djurhusen med sina myn-

ningar intet eller endast föga ut från stammens plan och sitta

här, i jemförelse med den föregående formen, mera jemnt och

tätt alternerande eller i quincunx-ställning, ehuru ej heller här

reguliert, hvarföre man stundom ser dera i rader bredvid hvar-

andra på tvären eller snedt öfver stammen. Blott på dennas sidoi
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och i topparne af grenarne och grenutskotten äro djurhusen till

en större del fria och utskjutande. Den öfverensstämmer till sin

storlek, form och porernas täthet med den föregående formens

djurhus, och en afbruten topp (Tafl. VI, fig. 9) af den ena for-

mens stam skulle svårligen kunna skiljas från en af den andra,

blott att djurhusen här sitta något tätare. På samma sätt, om

vi jemföra stammarnes baksida (Tafl. VI, fig. 8), blifver skill-

naden endast relativ. Granuleringen, en följd af de upphöjda

porerna, är densamma, och i toppen äro djurhusen lika tydligt

afskiljda från hvarandra: den enda anmärkningsvärda skillnaden

är den, att baksidan af H. violacea är mera förkalkad och tjock,

liksom hela stammen är mera robust och förgrenad. De "abortiva

djurhusen" finnas äfven här i samma ställning på stammens fram-

sida som hos den föregående. Stundom förekomma de till och

med tvenne tätt bredvid hvarandra, och när då deras vägg i

jemnbredd med stammens öfriga delar hårdare förkalkas och

deras mynning således inskränkes, påminna de allt för mycket

om de hål, hvilka förekomma på stammens rotutbredning för att

ej kunna antagas hafva samma betydelse. Deras uppkomst är

väsendtligen densamma som djurhusens; men den försiggår genom

en senare klyfning först efter dessas anläggning, hvarföre de

också ej skjuta så långt in mot stammens baksida. Antagligen

finna de sin närmaste motsvarighet i de interstitial-rör och porer

eller interstitialrum, hvilka vi på flera ställen härnedati hafva att

omtala.

Ovicellerna äro enligt Särs "taet tiltrykte til Polyzoariet, af

oval Form, meget lidet convexe eller temmelig affladede, med

taet og fiint punkteret Overflade", en beskrifning, som teni ligen

noga passar äfven på dem, hvilka vi afbildat för den föregående

formen.

Allt häntyder således på dessa båda formers nära frändskap;

men antingen de efter fullständigare jemförelse af rikare sam-

lingar komma att qvarstå såsom skiljda hufvudsakligen genom

ovicellernas plats, eller denna plats skulle visa sig vara varierande,

hvarigenom de med full säkerhet blefve förenade till en art, stå
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de dock såsom hvar för sig anmärkningsvärda öfvergångsformer

i utvecklingen till

Hornera lichenoides.

Denna art är en bland de längst och bäst bekanta af alla

Bryozoer, elmru den först här återfår det namn, hvarunder den

af Ström och Fabricius med säkerhet varit känd och beskrifven

från norden. Linné uppgifver ingen lokal för de exemplar, hvilka

han haft till hands, och D'Orbigny '), som velat häfda Linnés

auktoritet, urskiljer ej den nordiska från medelhafsforraen, hvilken

numera bibehåller namnet H. frondicidata, ehuru detta utan skäl

blifvit uppstäldt af Lamarck "), "qui peu souvent a respecté les

noras donnés par ses devanciers" (D'Orb.). ßüSK och Ålder,

hvilken senare urskiljt H. horealis, känna ej Ströms och Fabricii

beskrifningar på vår nordiska form, som hos desse eger det namn,

hvilket vi här återinföra.

Redan af det föregående är det häntydt, att vi hilr skola

finna en mera robust, högre och mera förgrenad stam, med mera

reguliert ställda djurhus. För dess allmänna beskrifning kunna

vi visa tillbaka ända till Ström, I. c, och då det kan ega histo-

riskt intresse, aftrycka vi här den beskrifning, Fabricius ^) efter-

terlemnat bland sina manuskripter:

Stormoos- Corallen

Millepora lichenoides

1, den jag under detta Navn har anfört i min Fauna Groenlaridica,

No. 436, er en g-anske anden, nemlig": Tubipora pinnata (No.

847) .... det gjör mig- ondt at have tbrledt Hr Wilckens i sin

Oversiettelse af Pallas skrift 1. c. at eitere samme under naer-

v?erende Coi-;il, soin ett Synonymen.

') Pol Franc. 1. c. pag. 919.

^) Retepora frondiculatn , Aiiim. s. Vert., ed. 1, vol. 2, pag. 183; ed. 2, vol. 2,

pag. 277.

^) Zoologiske Savilinger. (8 Mscrpt-hefte i 4to, skrevne fra 1768—1808, Kongl.

Bibi. i Kbvn., Nye Kungelige Samling No. 322, c) Hcfle VI (renskrivet Chri-

hti.niishavn 1812)" No. 1576,^ pag. 255.
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2, Pallas har godt beskrivet den, men fig'uren er slet o^' bedre hos

Ellis, men endnu bedre lios Ström i Act. Hafn. 1. c., hvortil

jeg kun har lidt at föje.

3, Mit störste Exemplar er 1| höjt og" 1| udbredt til Siderne.

Staramen fra lloden indtil Grenenes Begyndelse er | 1. hög og

I 1. ty k.

4, Denne Stamme deler sig strax i fire Hovedgrene, hvoraf to og to

udbrede sig med sine G rene i en Flade, hvorved der blifver to

Grene. Vifter, der vender sig med Inderfladen mod hinanden,

så at mellem samme finnes en dyb Klöft ind til Stammen. Denne
Klöft er dog . . ., da begge Vifteriie staae ntier saramen.

5, De 2nde mod hinanden vendte Inderflader utgjöre Grenenes pig-

gede Sider, men Yderfladene de glatte stribede Sider.

6, Da Grene-Vifterne böje sig ind mod hinanden, saa bliver den ud-

vendte Side krumbuet, men den iudvente huulbaet.

7, Hovedgrenene dele sig igen i andre Grene saavel egentlige Klot-

ter, der ätter klöftes i to Gi'ene alt meer og nieer ind til Top-

pen, som og i enkelte smaa Sidegrene.

8, Alle grene löbe b0lgeforraig og parallela med hinanden og af-

spidses i Toppen.

9, Dgu piggede Side dannes af raeget korte ströede Rör eller Poi'i,

der til begge Sider af Gi-enerne give sig Ipeugere ud, saa at de

faae .Anseende af Taender. Ogsaa Grene-Enderne liave flere saa-

danne korte Kör saralede.

10, Paa den glatte Side sees fine Striber, der ere skraa og bolgelG-

bende opad.

11, Hvor en Gren er overbrudt, ses Massen indvendig hunlet og

midten bruunaktig som en Marv, da eliers den hos Coral er . . . .

hvid, og paa den glatte Side noget glindsende.

1"2, Paa den glatte Side er Grenene mere fladtrinde, og paa den pig-

gede mere biiglede, saa at de synes lidt sammentrykte.

13, Ogsaa Stammen har paa denne Side smaa pig-rör.

14, Roden er rund udbredt men synes oval(?) paa Indenfladen.

Funnet heraf 1788 i en Köbenhavnsk Samling 2 E."ix., hvoraf

det ene sidder fast paa en Coralraasse.

Då dessa äldre beskrifningar äro fullt tillräckliga för igen-

kännandet af dess allmänna byggnad och utseende, vilja vi här

blott följa dess åldersförändringar, som skola visa dess förhållande

till de föregående arterna. De yngsta delarne (Tafl. VII, fig. 5),

grenarnes toppar och grenutskotten, hafva sina djurhus med tyd-

liga skiljolinier, som på framsidan kunna urskiljas för hvart och

ett af dem, till dess detta täckes af de äldre djurhusen, på stam-

mens baksida deremot kunna följas till hela djurhusens längd.
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Dessa äro alla radierande från midtellinien af stammens baksida,

en ställning beroende deraf, att klyfningen i samknoppen fortgått

endast der. Härifrån löpa de med en jemn, svag böjning till

stammens motsatta sida, hvarest de i detta stadium hafva sina

mynningar till en del fritt utskjutande genom en starkare böjning

framåt frän stammens plan. Denna byggnad är nu motsvarande

den, som vi funnit hos de föregående. När stammens förkalk-

ning fortskridit, visa sig pä de ställen, der vi förut anmärkt

"abortiva djurhus"' små rör (interstitial-rör) i skiljolinierna mellan

djurhusen, hvilka dock här på stammens baksida, hvarest också

kalklagret blifver tjockare, äro mera utmärkande för dessa linier,

under det de på stammens framsida, liksom hos föregående arter

sitta mera irreguliert, m.ellan somliga djurhus saknas, då vi vid

andra finna två. Stammens följande förändringar uppstå genom

den fortskridande förkalkningen. Kalkafsättningen på stammens

framsida sker starkast uti skiljolinierna mellan djurhusen (Tafl.

VIII, fig. 11) och vid sidan af dessas mynningar. Dessa blifva

härigenom mer och mer åtskiljda, ju äldre och tjockare stammen

utvecklar sig. I samma mån visar sig också kalklagret blifva

tydligare längsstrimmigt af runda, upphöjda ränder, som slingra

sig böjda mellan djurhusmynningarne. Ofver och isynnerhet under

dessa qvarstår emellertid längre ett triangulärt nedtryckt fält,

inom hvilket interstitial-porerna (^'pores accessoives'' D'Orb.) van-

ligen mynna, som dock slutligen jemnas med det öfiiga kalklagrets

plan. Djurhusens mynningar hafva under tiden på detta sätt

blifvit mer och mer kringvuxna af kalklagret, till dess de qvarstä

såsom runda öppningar på den vågigt längsstrimmiga framsidan,

som i början får dessa strimmor allt skarpare och skarpare mar-

kerade (Tafl. VII, fig. 1.3), till dess slutligen äfven dessa börja

utjemnas, så att man stundom på mycket gamla och förvuxna

exemplar finner stammens yta glatt. De djurhus, som hafva sin

plats på sidan af stammen, bibehålla emellertid längre sin öfre

del fritt utskjutande, vanligen med den yttre sidan af mynningen

utdragen i en spets (Tafl. VII, fig. 4). På stammens baksida

har en motsvarande förändring försiggått. Djurhusens skiljolinier,
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som i början voro tydliga, inneslutande interstitial-porerna, hlifva

mer och mer igenfyllda af kalkafsättningen, som här ännu star-

kare fortgår. Denna visar likaledes vågigt slingrande längsstrira-

mor (Tafl. VII, fig. 12), som gå förenade på högi'e upphöjningar,

hvilka löpa mellan raderna af interstitial-porer, här och der kors-

sande dessa, hvarigenom deras regelbundenhet slutligen försvinner

(Tafl. VII, fig. 14). Omkring porerna qvarstär dock länge ett

nedtryckt fält; men slutligen jennias äfven detta och stammens

baksida visar blott sina strödda porer, som fortsättas i ett lumen,

hvilket skiner igenom öfre delen af kalklagret, när man ser stam-

men snedt från dess baksida, och sina mer och mer granulerade

längsstriramor på den annars släta, glänsande ytan. Ovicellerna,

som hafva sin pats på stammens baksida, ehuru, såsom redan

Stoliczka anmärkt'), deras ursprung kan följas till stammens

framsida, voro kända redan af Pallas ') och Ström; och man

skulle till och med från dessas beskrifningar kunna utleta en an-

tydan till den skillnad, som i ovicellernas form förekommer mellan

H. lichenoides och H. frondiculata. Emellertid genomgå äfven

ovicellerna en utveckling, som måste tagas i betraktande vid upp-

skattandet af karakteren. Här, likasom på alla öfriga Cyclo-

stomer, hvilka vi känna, sakna ovicellerna till en början någon

mynning (Tafl. VII, fig. 8). De äro då aflånga, "lunde Kugler

med en Rand eller Ring i Midten, ligesom de der vare sammen-

satte af 2 imod hinander svarende halve Kugler' (Ström). Se-

dermera utvecklar sig mynningen vid midten af den nämnda ran-

den under formen af ett rör, som böjer sig ned på tvären mot

ovicellens ena sida och hvars raynningsrand vanligen är utdragen

i en spets (Tafl. VII, fig. 9— 10). Ovicellens ectocyst är genom-

borrad af aflanga, större porer, som kunna följas uti rader från

midtelranden till ovicellens bas, begränsade af upphöjda kalk-

ränder. Midtelranden får vid mynningens utveckling en böjd och

delad form, liksom bestode den af tvenne baglinier, som stöta

'j Vei-h. K. K. zool. boUin. GesulL-ch. M'ien XH B. (18G2), pag. 103, figg. 2 a,

2 b, 2 c.

^) KIctich. Zooph. p;ig. 240
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tillsammans, och löpa ut pä raynningsrörets öfre sida. Ovicellen

blir vanligen på midten inknipen, framom och bakom mynnings-

röret, under det att dess båda ändar bibehålla sin runda form

(tig. 10). Stundou) finner man den dock uti midten något upp-

svälld, med ändarne smalare (fig. 9), en form, som kommer något

närmare den, hvilken tillhör H. frondiculata. Denna utmärkes

som bekant genom sina ovicellers skarpare rygg, utdragna ändar

och genom meilaniuramen mellan porerna ännu skarpare utbildade

till höga ränder. En annan formförändring på ovicellerna till //.

lichenoides än den, då man finner dem trekantiga, med basen

mellan den öfre och nedre vinkeln löpande längs stammens ena

sida, under det den tredje vinkeln, i hvilken mynningsröret har

sin plats, är ställd vid stammens andra sida. Längs mynnings-

rörets rygg löper då en Rand till trekantens midt, hvarest denna

vanligtvis är något upphöjd, så att ovicellen blifver pyramidlik.

Slutligen har Ålder beskrifvit ovicellerna till B. lichenoides så-

som runda, utan någon rand i midten, med mynningen vid deras

ena sida, och såsom konstant sittande pä baksidan i grenarnes

axlar. Denna form synes ännu mera anmärkningsvärd såsom en

mellanform mellan //. violacea och //. lichenoides. Emellertid

har jag funnit den jemte en mängd öfvergåugar på samma slam

tillsammans med den typiska formen af den sistnämnda artens

oviceller, såväl i grenarnes axlar som vid midten af grenarnes

baksida. Ovicellernas ställning är således varierande. För att

förklara betydelsen af deras form fordras direkta observationer

såväl om deras tillväxt som om deras innehåll. Måhända äro

alla dessa former utvecklingsstadier; sävidt vi ej bland allt, hvad

hittils blifvit kalladt oviceller skulle kunna urskilja dikliniska

könshus, hvilket vår nuvarande kunskap om dem icke kan afgöra.

Fråga vi nu efter betydelsen af de karakterer, som urskilja

//. lichenoides från IJ. frondiculata, skola vi finna dem till största

delen vara sådana, som endast ställa den sistnämnda såsom ett

längre framskridet stadium i en utveckliugsserie. Hit höra t. ex.

stammens resligare och mera förgrenade byggnad, dess starkare

strierade yta, ovicellernas ännu längre framskridna utveckling till



474 ÖF VERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLING AH.

en bestämd och mera utmärkande form fiån den första hlås-

formen, hvilken hos de enklaste arterna på stammens framsida

tydligare lät sig förklaras såsom en uppsvallning motsvarande ett

djurhus. Men vid sidan af dessa karakterer stå andra, som visa

sig vara af en mera specifik betydelse. Sådan är t. ex. formen

på djurhusens mynning, som på H, froncUcuUda blifver två-

klufven, när den på H. lichenoides endast får sin ena sida ut-

dragen i en spets. Vigten af denna karakter för artåtskillnaden

framträder ännu mera, om vi taga en sådan form i betraktande,

som H. pectinata (Busk) '), hvilken fått sin mynningsrand kran-

sad af flera tänder. Här visar sig denna karakter, såvidt vi

hittils känna den, stående vid sidan af den gemensamma utveck-

lingsgången, oaktadt jag stundom på midten af stammen hos //.

lichenoides funnit en antydan dertill: dess förhållande till de öfriga

karaktererna, sådant vi tänkt oss detsamma kan föist i det föl-

jande förklaras, då vi få jeraföra de öfriga såväl familjers, som

slägtens och arters olika utvecklingsgrad och olika utvecklings-

riktning.

I nutiden synes Horneridernas familj stå väl afskiljd från de

öfriga; men vi liafva redan anmärkt dess förhållande till Fustu-

liporiderna i sin början, och genom slägtena Filicrisina och Cri-

sina (D'Orb.) ^) visar familjen en utvecklingsriktning, som kommer

närmare Idmoneorna och således på ännu ett sätt sammanbinder

Horneriderna med Tuhidiporiderna.

Den fjerde familjen bland de Skandinaviska Cyclostomorna,

i sina typiska former utmärkt genom sin cancellering och djur-

husens radstälning, är

Lichenoporido!.

Genom den förstnämnda karakteren (interstitialbildningarne)

äro dessa med lätthet afskiljda från Tuhuliporiderna, der deras

former eljest kunna framvisa någon likhet. Denna karakter har

') ZoophytoL, Quart. Jouiii. MiiT. Science. New Ser., vul. I, pag. 79, tab.

XXXIII, figg. 4—6.

^) Se t. ex. Ci-isina (Idmoven) pmirtritn (Bi-'Sk) Crag Polijzna, p;ig. 104.
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redan af D'Orbigny blifvit uppfattad såsom familjeinärke för

hans Caveidce; men som denna familj synes vara sammansatt af

alltför heterogena former '), afsöndra vi derifrän de slägten med

utbredda kolonier, hvilka hafva sina djm'hus i strållikt ställda

rader omkring ett eller flera centra, som äro uppfyllda endast af

interstitial-bildningar. Det namn, hvilket vi använda för denna

så begränsade familj, är heratadt från det af Defrance upp-

ställda slägtet Lichenopora, hvilket dock genom sina samman-

satta djurhusrader är att skilja från det enda kända lefvande

slägtet

t

Discoporella,

som uppställts af Gray för att för D. hispida ersätta Flemings

genusnamn Discopora, dä detta redan af Lamarck användts för

former, som dock numera äro mest kända under det yngre namnet

Lepralia.

Inom slägtet Discoporella kunna vi visserligen urskilja trenne

nu lefvande arter, men dessa stå genom sina variationer och sina

olika utvecklingsstadier sä nära hvarandera, att de i detta hän-

seende närmast kunna jemföras med Crisiorna.

Betydelsen af de karakterer, vi ofvan framställt för dessa

arter kan först efter kännedomen om deras utveckling förklaras.

Denna skall också visa dessa formers förhållande till de före-

gående och huru de bilda en öfvergäng till de efterföljande se-

rierna. Bäst hafva vi kunnat följa densamma för Discoporella

flosculus på de talrika exemplar, som blifvit hemförda från Sörjen

Bay, en af Spetsbergens nordligaste vikar.

Samknoppens början är en rundad uppsvallning, sådan vi

funnit den för alla de föregående Cyclostomerna. Från denna

början (Tafl. X, fig. 6) vidgar den sig i nedliggände ställning,

och den nedre sidan tillplattas och växer fast vid en Laminaria,

*) Somliga af dessa synas, så vidt man kan döma af beskrifningar och figurer,

sluta sig närmast intill Eornerida, t. ex. Filicavea; andra intill Pustuliporidm,

t. ex. Cavea; andi-a åter synas tillsammans med slägtet Heferojwra böra bilda

en serskild familj vid sidan af Lichenoporiderna.

Öfvers. af K. Vet.-AJcad. Förh. Årg. 23. 6
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en snäcka eller något annat föremål på de mindre djupen. Under

tiden har det första djurhuset pä vanligt sätt bildats genom ett

klyfningsplan straxt från utvidgningens början. I sin tillväxt

inom samknoppen böjer det sig till venster, och tätt efter den

första klyfningen uppstå andra nedtill och åt sidorna. Samknoppen

i detta stadium motsvarar helt och hållet till form och byggnad

ett motsvarande stadium af Tubiilipora flahellaris; men klyfnin-

garne följa här tätare, och djurhusens utveckling försiggår helt

och hållet inom samknoppens omkrets, så att dennas rand äfven

upptill förblifver hel, i stället för att såsom hos de föregående

afsnöras för hvarje djurhus, som växer fritt ut från samknoppens

öfre sida. Djurhusen få härigenom en helt annan ställning, och

deras ectocyst bildas af de fortväxande klyfningsplanen inåt från

samknoppens sidor.

För att förstå den vidare utvecklingen, kunna vi betrakta

hela kolonien under sin tillväxtperiod såsom en saraknopp med

formen af en utbredd strut, från hvars inre sida den första klyf-

ningen försiggår. Denna klyfning bildar endast djurhus (Tafl.

XI, fig. 10). Men så snart dessa blifvit anlagda och börjat ut-

skjuta fritt inåt i samknoppen och fria från sina närmaste gran-

nar, genomdragas de sålunda i struten uppkomna mellanrummen

af nätformigt ställda ribbor, hvilka uppstå från djurhus-aniagens

sidor såsom klyfningsplan af andra ordningen, men likartade med

de förra, och bilda väggarne till interstitialrummen (cancelli inter-

stitielles —
f)
öres intermédiaires, D'Orb, ; ostiola Busk). Häraf

blifver också följden, att interstitialrummen med sin innersta,

spetsiga ända skjuta in emellan de likaledes rörformiga djurhusen,

men nå ej ända till koloniens botten eller basalskifva (lame ger-

minale, D'Orb.), der djurhusen ligga intill hvarändra. Intersti-

tialrummen hafva således samma uppkomstsätt som djurhusen

och samma byggnad som anlagen till dessa, hvart och ett försedt

med sin endocyst och ectocyst; men deras vidare utveckling är

helt olika. Då neraligen djurhusen fortväxa till jemna ror, se vi

interstitialrummen gång efter annan tillslutas helt och hållet eller

blott partielt och med en rund öppning i midten (Tafl. XI, figg.
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IJ och 12). Omvexlande härmed föröka de sig till sitt antal

genom nya nätformiga klyfningar uppåt, allteftersom samknoppen

utvidgas, under det nya djurhus endast uppstå vid dennas rand.

Denna interstitialrummens förökning försiggår hufvudsakligast i

koloniens midt, medan de inre djurhusen riktas mera utåt och

närmare de yttre. Så uppstå de djurhusfria centraldelar, som

karakterisera Lichenoporidernas familj. Men medan djurhusen

på detta sätt närmade sig intill hvarandra, det inre intill ett

yttre i radierande riktning från centrum, och så bildade tillslutna

rader, förkrympas de interstitialrum, som i den ursprungliga quin-

cunx-ställningen funnos äfven mellan radernas djurhus, under det

deras förökning deremot fortgår emellan raderna. Efter central-

delarnes första utbildning höja sig interstitialrummen isynnerhet

kring deras rand, hvilket gifver dessa delar ett insjunket utseende

och gör dera lätt märkbara äfven för det obeväpnade ögat.

Den skillnad från de föregående, hvilken vi ofvan anmärkt

och som nu tydligare visar sig, deri att alla dessa bildningar fort-

farande utbildas inom samknoppen, åtföljes för Lichenoporidernas

liksom för de närstående Heteroporide7vias ') familjer af en egen-

domlighet uti ectocystens beskaffenhet. Denne är neraligen här

liksom hos Horneriderna starkare förkalkad än hos de öfriga

familjerna, och i stället för att porerna såsom hos dessa blott

hafva randen mer eller mindre starkt uppsvälld, utskjuta de här

såväl i de yngre djurhusen som uti interstitialrummen i form af

små fina taggar, hvilka gifva deras tvärsnitt ett rätt karakteri-

stiskt utseende.

När kolonien hunnit en högre grad af sin utveckling, visa

interstitialrummen sin betydelse för dess lif. Deras partiella och

successiva tillslutning gifver deras lumen detta moniliforma ut-

seende som af BUSK blifvit beskrifvet för Heteropora och som

stundom lika tydligt förekommer åtmintone på Disc. Jdspida.

Hvad de i detta tillstånd hafva för ändamål, är oss ännu obekant.

Men när de så en tid- utvecklat sig, ser man dem alla eller en

') Jfr. BusK, Crag Polyzoa pag. 122.
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del af dera, blott i koloniens centraldel eller äfven in emellan

djurhusraderna, täckas af en gemensam ectocyst, så att de bilda

en eller flera uppsvallningar, hvilka redan vid sitt första upp-

trädande genom sina större porer påminna om ovicellerna till de

föregående familjerna (Tafl. X, fig. 8, Tafl. XI, figg. 1 och 3).

Ännu mera framträder denna öfverensstämmelse, när deras myn-

ningar utbildas. Dessa uppstå på sidan och skjuta fram emellan

djurhusraderna, der de lätt igenkännas genom sin emot djurhusens

olika form. Ofvanpå ovicellerna bildas nya interstitialrum genom

nätformiga ribbor (Tafl. XI, fig. 3), som resa sig och förökas på

samma sätt som de äldre under dem. Härefter kan ånyo ovi-

celler uppstå, som på detta sätt lagras den ena öfver den andra.

Denna bildning af nya interstitialrum ofvanpå ovicellerna har full-

komligt samma utseende med hvad vi ofvan beskrifvit för Diast.

patina vid nya koloniers uppträdande genom knoppning ofvanpå

de äldre, och måhända kan den stundom hafva samma resultat');

men i allmänhet se vi, att oHkheten i samknoppsutvecklingen

äfven här gör sig gällande, så att hvad hos den ena formen bil-

dade en ny koloni, hos den andra bildar ett organ.

Hittils hafva vi betraktat kolonien såsom en strutformig,

upprest samknopp, och i en sådan schematisk bild låter dess

delars inbördes förhållande lättare förklara rig. Men sådan före-

kommer kolonien, åtminstone för våra lefvande arter, ytterst sällan

och blott tillfälligtvis. Redan ofvan hafva vi anmärkt en lateral

utveckling för Disc. verrucaria i dess början, då den strutformiga

samknoppen var tilltryckt och med den ena sidan fastvuxen.

Den öfre sidan deremot växer fritt, men slår sig upptill och åt

sidorna tillbaka öfver koloniens ursprung (Tafl. X, fig. 7). Denna

riktning följa också de nybildade djurhusen och de mellan dem

uppträdande interstitialrummen, till dess slutligen koloniens late-

rala ställning är försvunnen, dess ursprung öfvervuxet, den fordna

') Så finner man ofta en koloni utaf Disc. hispida öfverlagrad
, af en yngre, som

i sin äldsta centraldel är så intimt förenad med den förra, att den ganska

troligt uppkommit genom knoppning; men jag liar aldrig med säkerhet lyckats

följa denna frän sin början.
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öfre sidan till saraknoppen nedåtvänd och bakom koloniens ur-

sprung utbredd och fastvuxen såsom basalskifva (Tafl. XI, fig. 6);

och Discoporellans Tubulipofa~sta.dmm är således förbi. Nu ut-

bildas allt tydligare de karakterer, som inom detta slägte afskilja

arterna. Den första i vår systematiska förteckning, och den, som

också längst bibehåller de första utvecklingsstadierna,

Discoporella verrucaria,

kan med säkerhet igenkännas redan från Fabricii beskrifning.

Den visade sig också allmän på Spetsbergens Laminarior, der

den förekom tillsamman med de båda sista Phalangella-formerna,

och Lepralia hyalina. Vid Bohuslän har jag blott funnit några

få exemplar, och Prof. Lovens samlingar från denna trakt visa

samma förhållande. Afven HiNCKS, som beskrifvit den under

namnet D. floscidus, säger den vid England vara "icke allmän."

Den är således en mera arktisk form.

I dess Tubidipora-s,id,åmm (Tafl. X, figg. 6 och 7) stå djur-

husen i mer eller mindre tydlig quincunx-ställning. Deras vidd

är ungefär |- m.ra. i diameter. Deras mynningsränder äro för-

sedda med flera (3—4) jemnhöga tänder, och från hvar och en

af dessa löper en rand längs djurhusets sida nedåt, der den fort-

sättes uti en interstitialribba. Med djurhusens ålder försvinna

emellertid sidotänderna, och blott den inre (öfre) sidan af myn-

ningen skjuter ut i en större, stundom tvåklufven tand. Djurhus-

rörets form, som i början var sexkantig, blifver sedermera rund,

der det höjer sig öfver interstitialrummen; men ju mera den mel-

lersta tanden utvecklar sig, desto skarpare blifver också djur-

husets inre (öfre) rand. Med denna byggnad öfvergår kolonien

till den runda vårtformen och utmärker sig från de följande arterna

derigenora, att den längst bibehåller sitt ursprung synligt äfven

uppifrån.

I sitt typiska Discoporella-s,ia,å\\xm utmärker sig denna art

genom sin i allmänhet mindre starka förkalkning och mindre

hårda fastväxning. Om man derföre lossar kolonien från sitt

fäste, kan man nedifrån (Tafl. XI, fig. 6) urskilja såväl koloniens
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ursprung som de strållikt ställda ränderna till djurhusen. Den

jerana och tunna basalskifvans concentriska tillväxtstrimmor äro

också endast svagt markerade. Detsamma gäller om djurhusen

och de för arten mest karakteristiska bildningarne, nemligen ovi-

cellerna, hvilkas ectocyst är tunn och vanligen till färgen dra-

gande åt blått. En ovicell betäcker hela centraldelen och sträcker

sig åtminstone på de yngre kolonierna ända ut öfver interstitial-

rummen mellan djurhusraderna (Tafl. X, fig. 8). De mera ut-

vecklade kolonierna hafva emellertid de yttre interstitialrummen

till största delen fria. Ovicellmynningerne äro trumpetlikt eller

trattformigt utvidgade rör, riktade uppåt eller inåtböjda mot kolo-

niens centrum. Deras betydligare storlek, förökad genom utvidg-

ningen, skiljer dem lätt ifrån djurhusen. Deras form är stundom

alldeles rund, stundom tilltryckt, med elliptiskt tvärsnitt. Deras

antal vexlar från 1 till 8, såsom vi funnit dem pä mera utveck-

lade exemplar (Tafl. XI, figg. 3 och 4), hvilket utmärker såväl

flera lager af oviceller, som ett ovicell-lagers afdelning i flera

delar. Djurhusen närmare utvecklingsranden, som ännu bibehålla

den spridda ställningen, hafva ett rundt lumen och äro försedda

med fleia tänder på sin mynning. De äldre deremot, närmare

koloniens centrum, som äro samlade i lösare eller tätare rader,

få ett mera elliptiskt tvärsnitt och när raderna äro tätt samman-

slutna, växer det inre djurhuset med yttre delen af sin rand ut

öfver det yttre djurhusets inre kant, hvarigenom dess lumen in-

kräktas af detta. Dessa djurhus hafva stundom en tvåklufven

mynning, som då skjuter ut i en tand på hvar sida, till höger

och venster i djurhusraden; men vanligen är blott den inre sidan

af mynningen så förlängd, och djurhuset har då emot koloniens

centrum en mer eller mindre skarp kant. Likväl variera djur-

husen i detta hänseende, och stundom kan man till och med på

de inre (äldsta) utaf dem finna mynningen rund, med hel rand

(Tafl. XI, fig. 5). Deras utseende förändras dessutom genom

ovicell- och interstitial-rummen, som betäcka deras nedre delar;

men alltid har det visat sig såsom utmärkande för dem, att hela

den nedåt och utåt sluttande mynningen, huru olika den annars
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kan vara, är upphöjd öfver interstitial-bildningarnes plan. Till

följe af den mindre hårda förkalkningen, djurhuseu undergå hos

denna art i jemförelse med de följande, visa de oftast tydliga

tvärstrimmor efter en ojemn tillväxt och förlängning. Denna

senare häntyder ofta på en förnyelse af organer inom djurhuset,

som härvid kan visa sig knäformigt böjdt med tvära afsatser.

Djurhusens vidd är varierande, men vanligen äro de ^ m.m. i

bredd.

Utom djurhusen ocli ovicellmynningarne förekomma stundom

spridda rör med en jemn, rund mynning, till sin storlek och ställ-

ning jemförbara med smårören hos Diastopora hyalina. Dessas

betydelse är oss ännu alldeles obekant. Ofta hafva de emellertid

sin plats tätt intill ovicellmynningar, och deras förekomst för

öfrigt gifver skäl till den förmodan, att de tillhöra hanliga köns-

organ er.

Afven interstitial-ribborna utmärka sig genom en mindre

hård förkalkning än hos de följande artei'na. När de utbilda sig

ofvanpå en ovicell, ser man dem ordna sig på ömse sidor om

radierande linier, som dels utgå från den inre, skarpa randen af

de innersta djurhusen, dels uti mellanrummen mellan raderne in-

taga dessas inidt (Tafl. XI, lig. 3). De kalkhvita ribborna visa

då ett vackert nät på en ljusblå hotten, bildad af ovicellens

ectocyst med dess runda porer. Från interstitial-ribbornas för-

eningspunkter och vid basen af de i raderna innersta djurhusens

skarpa kant utbilda sig ofta knölar och taggar, som slutligen

kunna förlänga sig till spetsiga kalkborst. Stundom kan man till

och med finna flera sådana på den inre kanten af ett djurhus.

De interstitialrum, som på en äldre koloni uppkomma emellan

raderna och närmare utvecklingsranden, följa ej djurhusens rikt-

ning, som är utåt-lutande, utan hafva sina ribbor mera rakt upp-

stående.

Hela kolonien utmärker sig genom sin tillplattadt convexa,

cirkelrunda form med endast en centraldel. Sällan öfverstiger

den 8 m.m. i diameter; den vanligaste storleken är 6 m.m. för

de mera utvecklade kolonierna. Basalskifvan följer formen på
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det föremål, som är koloniens fäste, och pä Sertularior och tråd-

formiga alger slår den sig rundt om dessa. Blott i de yngre

stadierna är den utbredd som en fri rand, på de äldre kolonierna

är den föga eller intet utskjutande.

De exemplar af denna art, hvilka Riks-Museum eger från

Bohuslän, såväl från mindre djup som från 50— 60 famnar vid

Wäderöarne, hafva i allmänhet längre och smalare djurhus, för

öfrigt öfverensstäm.ma de med dem från Spetsbergen.

Discopo7'ella crassiuscula

kan i ett annat hänseende sägas representera ett lägre utveck-

lingsstadium, neraligen hvad djurhusmynningarnes form beträffar,

hvilka här förblifva kransade af flera tänder.

Denna art förekommer temligen allmän vid Bohuslän på de

större djupen, hvarifrån Prof. LovÉN tagit talrika exemplar af

den, fastade vid de släta ytorna af döda Oculinor, Limor etc.

Dess uppkomst är densamma som den föregående artens,

men samknoppen utbreder sig förr, och dess öfre sida slår sig

tidigare tillbaka öfver koloniens ursprung '). Också utmärkes den

i sitt utvecklade tillstånd (Tafl. XI, fig. 7), genom sina jemnt

runda, mera upphöjda, nästan half-spheriska kolonier, med en

hårdt fastvuxen men i randen tunn basalskifva. Likväl ser man

stundom äfven på de mera utvecklade kolonierna den tidigare

njurformen märkbar gonom en inböjning i randen vid den ena

sidan. Hvad för öfrigt gör den lättast igenkännelig är interstitial-

rummens och djurhusens härda förkalkning. De förra hafva i

centrum äfven på yngre kolonier snarast ett utseende af hål ut-

borrade i en kalkmassa, och klyfningsplanen i utvecklingsranden

hafva ofta en tjocklek af mera än halfva djurhusanlagens bredd.

Djurhusens form är rund liksom de också till största delen bi-

behålla den spridda quincunx-ställningen. Deras mynningsrand

är försedd med flera jemnhöga (Tafl. XI, figg. 8 och 9), mera

trubbiga tänder, stundom 5, men vanligast 2 (en på hvar sida)

') I stället för figur öfver ett utvecklingsstadium af donna art kunna vi hänvisa

till BuSKS figur öfver Defrancia riigosa [Ci-ckj J'ubjzoa, lab. XIX, fig. 3).
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—4 till antalet. Blott få exemplar liar jag funnit försedda med

ovicell. Denna visade då likaledes en hårdt förkalkad ectocyst;

dess mynning var ett jerant rundt eller endast föga utvidgadt rör.

Koloniens storlek är vanligen 4—5 m.m. i diameter; dess färg är

glänsande hvit.

Redan af BusK är denna art urskiljd bland Crag-formatio-

nens Bryozoer; men han sammanför den med Milne-Edwards's

Tuimlipora (Discoporella) Grignonensis, hvars långa, utskjutande

djurhus häntyda på en helt annan form.

Discoporella hispida

visar sig nu såsom en fortsatt utveckling från båda de föregående

formerna.

Den är vid Skandinavien och vid Europas öfriga hafskuster

den vanligaste arten inom slägtet och når den största storleken.

Till denna senare bidrager hufvudsakligen utbildningen af flera

centraldelar, hvarigenom denna art oftast utmärker sig.

Dess samknopp öppnar sig och utbreder sig äfven bakåt

nästan straxt vid den första klyfningen, så att den knappast

genomgår något Tubulipora-&idt.amvß. (Tafl. XI, fig. 10). Men på

de yngsta kolonierna kan man äfven här urskilja den första lilla

uppsvallningen, som är koloniens ursprung. Isynnerhet i de yngre

stadierna och så länge kolonien ännu är försedd endast med en

centraldel, är basalskifvan synnerligen utbredd och oftast skål-

formigt upphöjd i randen (Tafl. XI, figg. II och 12). På de

äldre kolonierna är den mindre utbredd, medan den deremot till-

tager i tjocklek och hårdt förkalkas med starkt markerade, ojemna

tillväxtstrimmor.

De första djurhusen i samknoppen utmärkas genom sinajemn-

höga, men längre, spetsiga tänder. I ett mellanstadium under sin

utveckling öfverensstämma de till formen med den nästföregående

artens, men igenkännas då genom sin mindre hårda förkalk ning

(fig. 11). De äldsta (innersta) djurhuseh i en utvecklad koloni

hafva blott den inre randen af mynningen förlängd uti en stark,

spetsig tand (fig. 12), och djurhusets inre sida visar då också en
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skarp kant, på samma gång djurhusets tvärsnitt blifver mera

elliptisk. Den öfverensstämmer således härmed med de mest ut-

vecklade djurhusen hos Disc. verrucaria och skiljes ifrån dessa

hufvudsakligen endast genom en hårdare förkalkning '). Denna

utmärker ock interstitialrummen, hvilkas väggar dock aldrig blifva

jemförelsevis så tjocka som hos IHsc. crassiuscula. Interstitial-

rummens partiella och totala tiilslutningar hvart för sig kan man

här observera i flera olika stadier på nästan hvarje koloni. Oftast

äro de så högt utvecklade mellan djurhusraderna, att yttre randen

af djurhusmynningarne föga eller icke är uppböjd öfver deras

plan. Ovicellerna utmärka sig isynnerhet derigenom, att de icke

upptaga en hel centraldel utan blott delvis betäcka denna och

skjuta in emellan djurhusraderna. I början äro de lätt igenkänne-

liga genom de tydliga porerna på sin ectocyst, men med tiden få

de ett fastare och tjockare, granuleradt skal liksom djurhusen och

äro då svåra att skilja från interstitial-ribbornas förtjockning!

Men om man tager boit skalet eller sönderbryter kolonien, så att

man kan betrakta dem inuti från sidan, visa de sig såsom hvälfda

rum och gångar, uppburna af runda pelare (djurhusen) med glän-

sande hvita vägaar. Då de äro flera i samma centraldei, stöta

de ofta tillsaaunan i en punkt, hvilken dock ej bestämdt är

centraldelens midt. Deras mynningar äro rörformiga men svåra

att urskilja, emedan de ej äro större än de interstitialrum, bland

') Pör att leinna ett exempel, liuiu djui-liusen i sin utveckling genomgå stadier,

som motsvara de föregående arterna, vilja vi anföra en koloni af denna art,

fästad vid en Oculina från 200—300 famnars djup i Nordsjön och af Baron

Uggla, insänd till Riks-Museum. De innersta djurhusen hafva ett enda och

tjockare borst, i hvilket den inre delen af randen är förlängd. Dernäst i

åldern se vi djurhus med tvenne, något spensligare borst pä den inre delen

af randen. Från hvartdera af dessa borst går en svag ribba rakt ned längs

djurhuset. Utanför dessa djurhus sitter en mängd af den mångspetsadc for-

men. De äldsta af dessa hafva de båda innersta bui'sten starkast, men på

den sneda mynningens rand utskjuta flera sidoborst, stundom ända till ett

antal af sex, tre på hvar sida af mynningen. Emellertid synas bland de

yngre djurhusen dessutom andra, på hvilka den inre delen af randen är för-

längd i ett spröt, men som vid hvardera sidan häraf hafva ett sidoborst af

nästan samma längd som detta mellersta. Djurhusens form är mera rundad.

Basalskifvan är mycket utbredd och skålformig. Hela kolonien är dessutom

mindre hårdt förkalkad och till färgen dragande åt blått.
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hvilka de skjuta upp. Man igenkänner dem dock genom deras

cylindriska form utan taggar i randen och deras tunna väggar.

Utom ovicellerna hafva vi att anmärka såsom interstitialbiidningar

nedliggande, runda rör, uppsvällda vid sin början, hvilka före-

komma spridda mellan djurhusraderna. Deras skal är liksom de

öfriga äldre bildningarnes fint granuleradt. Deras betydelse är

ännu obekant, men synes vara densamma som de smårörs, hvilka

ofvan blifvit anmärkta för Diso, verrucaria.

Förökningen af centraldeiar, hvilken tillkommer de flesta

mera utvecklade kolonier af denna art, är egentligen endast ett

upprepande af samma bildning, som försiggått i koloniens första

centrum. De nya centraldelarne uppkomma nemligen derigenora,

att interstitialrummen i närheten af utvecklingsranden, under dennas

lifligaste knoppning och innan ännu de närmast inre djurhusen

fått sin första, crassiiisculaAWa. form, fä sina ribbor mera för-

tjockade, på samma sätt som då första centrum bildades, och

sedermera föröka sig till antalet och utbildas vidare såsom vi

ofvan beskrifvit. Ojeranheterna i dessa nya centraldelars upp-

komst och utveckling gifva kolonierna en oregelbundet vexlande

form, som dock tydligen äfven beror på formen af det föremål,

hvilket tjenar såsom fäste. Bland de tallösa variationer, som i

detta hänseende förekomma, vilja vi blott anmärka en koloni,

som vuxit rundt om och öfver en Oculina-mynning, hvars djur

varit dödt. Denna koloni har fått en trubbig klotform, i hvilken

vi kunna räkna 19 centraldelar, alla olika och vexlande från den

runda till den elHptiska och den smalt utdragna formen.

Härigenom blifver också Disc. hispida den största lefvande

arten inom slägtet, och ofta ser man den vara 2—3 centimeter

i längd.

Genom dessa olikheter kunna de nu anförda arterna i sina

typiska former utan svårighet igenkännas: Disc. verrucaria och

jf?. hispida hufvudsakligen genom sina ovicellmynningar, I>. cras-

siuscida genom sin starka förkalkning och sina runda, mangtaii-
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dade djurhus. Men liksom Crisiorna visa de en mängd öfver-

gångar, som närma dem hvarandra. Så förekommer D. verru-

caria på en Sertularia från Spetsbergen med sin basalskifva ut-

bredd och upphöjd till skålform och i centrum lika hårdt förkalkad

som vanligen D. liispida. En annan från samma ställe växer på

en Ascidia. Djurhusens form och interstitialribbornas tjocklek

påminna här om D. crassiuscula. Dessutom har den med D.

hispida det gemensamt, att ovicellerna, som äro flera till antalet,

ligga mellan djurhusraderna, dock så, att livar ock en upptager

tvenne mellanrum och således helt och hållet betäcker basen af

djurhusen i den mellersta raden. I Gullmaren har jag funnit

några exemplar af detta slägte, hvilka fullkomligt öfvereiisstämma

med BuSKS beskrifning och figur öfver Heteroporella radiata,

blott att basalskifvan icke är så hårdt förkalkad, som den senare

visar. De sakna oviceller och ega endast en centraldel. I an-

seende till interstitialribbornas och djurhusens form och tjocklek

äro de mellanformer mellan D. crassiuscula och D. hispida.

Prof. LovÉN har på samma ställe tagit flera kolonier fastade

vid Modiola, af hvilka somliga äro försedda med flera central-

delar af vexlande form. Men interstitialribborna och djurhusen

tillhöra D. crassiuscula. En liknande form af detta slägte har

han funnit på Oculina emellan Väderöarne. Här är kolonien låg

och platt utbredd. Dess storlek är lik en väl utvecklad J9. hispida.

Såsom låga vårtor synas centraldelarne höja sig. Dessa äro stun-

dom 16 till antalet och af de mest vexlande former. Deras inter-

stitialribbor äro lika tjocka som på en D. crassiuscula. De djur-

hus, som sitta närmast intill centraldelarne äro entandade, som

på D. hispida, men låga som på D. crassiuscida. Alla de öfriga

djurhusen hafva den låga, mängtandade, men med korta tänder

utmärkta formen af D. crassiuscula. Isynnerhet de uti utveck-

lingsranden bära fullkomligt typen af denna form. Den fria

randen af basalskifvan är tunn, tätt fastvuxen utmed Oculinan.

Närstående kolonier hafva oviceller utbildade. Deras djurhus få

då mera tydligt formen af Disc. hispida, men äro låga och i ut-

vecklingsranden tjockväggiga som på Disc. crassiuscula.
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Alla dessa öfvergångar visa äfven här, att den ena formen

kan stadna i ett stadium, som utmärker en lägre utveckling, och

en annan form utveckla sig närmare en högre.

Vi hafva sett, huru utvecklingsgången sammanbinder Liehe-

noporiderna med Phalangella-grw^^Qn bland TubuUporidce ; såsom

föreningsformer äfven i det utvecklade stadiet kunna vi hänvisa

till Defrancia disticha och Defr. diadema hos HåGENOW '). De

sammansatta raderna hos sådana former bilda dessutom öfver-

gången till

II. F a s c i c u 1 i n e a.

Denna grupp tillhör ännu mera forntiden än de föregående,

och de få former, som ännu fortlefva, stå också mera isolerade.

Men måhända hafva vi att söka grunden härtill äfven i deras

förhållande till de föregående, såvida neraligen utvecklingshistorien

en gång med säkerhet kan visa hvar och en af dem såsom en

fortsättning af en bland dessas utvecklingsriktningar.

Såsom den utmärkande karakteren hafva vi redan ofvan an-

fört det längre fortsatta samkhoppslifvet, hvarigenom blott de

äldre djurhusen och äfven dessa sällan utväxa till fria, runda rör.

Så länge detta ej skett, fortgår klyfningen mellan djurhusen,

hvilka således till större delen af sitt lif motsvara den föregående

afdelningens djurhusanlag. Genom denna senare klyfning bildas

dels interstitialrum, liksom hos Lichenoporiderna, dels nya djur-

hus, hvilket isynnerhet förekommer vid yngre koloniers upp-

komst genom knoppning ofvanpå äldre eller vid dessas tudel-

ning uppåt i djurhusens riktning. Alla de koloniernas delningar,

hvilka vi hittils sett och hvilka äfven förekomma inom denna

afdelning, hafva nemligen varit laterala och berott på hela sam-

knoppens klyfning, under det att den första (inre) klyfningen

(till bildande af djurhus) försiggick inom densamma. Men när

') Die Bryozoen der Maastrichter Kreide, pagg. 42 och 43, tafl. IV, figg. 1— 3.
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nu kolonien eller vissa delar af densamma fortfarande bibehålla

ett samknoppslif, kan äfven senare förekomma en klyfning af

kolonien och dess inre delar, som har en vinkelrät riktning mot

den förra klyfningen och hvilken vi kalla central. En antydan

till denna hafva vi for öfrigt sett redan hos Lichenoporiderna vid

bildningen af nya centraldelar.

Den enklaste byggnaden bland de lefvande former, som till-

höra denna afdelning, finna vi hos

Frondipo7ndce.

Inom denna familj sammanfatta vi alla de Cyclostomer med

uppresta eller nedtryckta, laterait förgrenade stammar, som hafva

djurhusen samlade i bikakslika, skiljda eller sammanflytande knip-

pen, mynnande på den ena sidan af stammen, under det denna

för öfrigt är täckt af en tunn kalklamell. Den första klyfningen

försiggår nemligen liksom på Idmonea vid stammens baksida,

från hvilken djurhusen böja sig upp emot framsidan. Inom djur-

husknippena uppstå här genom en senare klyfning interstitialrum,

hvilka dock med tilltagande ålder mer och mer likna djurhusen

så till form, som storlek och ställning, och som slutligen utvecklas

till att ersätta dessa. På alla öfriga ställen, utom der dessa

djurhus mynna, utvecklas en gemensam ectocyst för stammen.

Det enda lefvande slägtet,

Frondi'pora,

utmärker sig genom sina uppresta eller krypande, busklika stam-

mar, bildade af mera jemnbreda, helbräddade eller blott ojemnt

på sidorna vågiga, endast i ett plan anastomoserande grenar, med

djurhusknippena mynnande på dessas framsida, under det stam-

men såväl bakåt som åt sidorna och framåt emellan djurhus-

knippena är täckt af en ectocyst med fina, runda porer.

Af detta sliigte har redan länge en art varit uppgifven så-

som arktisk och känd frän Kamtschatka, nemligen Tilenii och

Lamouroux's Krusensterna verrucosa. D'Orbigny egde den

dessutom från Spetsbergen; men ännu har jag ej träffat något
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exemplar deraf. Den har af Blainville först blifvit afskiljd

från den sydligare formen hvilken af Selander och Linné varit

känd under namnet Millepora reliculata. I Köpenhamns Museer

förvaras emellertid flera exemplar af denna senare, som tyckas

visa, att de uppgifna skillnaderna endast äro åldersförändringar,

då de "yårtor", som skulle utmärka den arktiska formen, äfven

tillkomma den sydliga.

I utvecklingstopparne är nemligen denna mera slät, jemnt

och horizontalt afsraalnande fyrkantig, med de yngsta djurhusen

rakt nedliggande framåt och de äldre mer och mer uppstigande.

I detta stadium motsvarar den till utseende och byggnad Fron-

dipora Campicheana (D'Orb.) från kritan. Men sedermera af-

delas grenarne i skiljda djurhusknippen, derigenom att de här

och der äfven framtill öfverväxas af den gemensamma ectocysten,

som på dessa ställen täcker djurhusmynningarne. Knippena fort-

fara att växa uppåt i stammens framsida, djurhusens antal för-

ökas genom nya klyfningar mellan de gamla, som efter hand

öfverväxas, och slutligen täppas och afdelas äfven knippena bitvis

genom en ectocystbildning, som tillsluter en del af deras djurhus-

mynningar. Stammens yngre delar visa till följe häraf en mängd

former af längre och kortara knippen; men pä de äldsta delarne

stå de oftast högre och kortare såsom vårtor på framsidan. Med

dessa förändringar försvinner också Betydelsen af de uppgifna

karaktererna såsom artmärken, eller kan åtminstone först en nog-

grannare jemförelse med arktiska exemplar visa, huruvida tiden

och sättet för deras framträdande kunna bilda någon större form-

skillnad.

Den andra hithörande familjen, hvilken vi benämna

Cort/mhoporidce

efter det slägte, som bäst visar dess utvecklingsgång, utmärker

sig från den föregående, liksom Discoporelliderna ifrån 2\ihulipo-

ridenia, genom sina djurhusknippens radiära ställning omkring^

en centraldel. Inom denna familj sammanfatta vi alla de hufvud-

eller bägarlika Cyclostoraer, som äro försedda med tre slag af
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rörbildningar, nemligen : innerst centraldelarnes interstitialrör, der-

utanför djurhusknippena och utanför dessa ett lager af yttre små-

rör, hvilka vanligen äro täckta af en gemensam, tunn ectocyst.

Den enklaste bildningen visar

Corymhopora,

som också representerar familjens första utvecklingsstadium. Detta

slägte har blifvit uppställdt af Michelin ^) och sedermera under

namnet Corymbosa noggrannare bestämdt af D'Orbigny ^), som

serskilt påpekat tillvaron af de yttre smårören. Den enda, ännu

lefvande arten, hvilken vi tillsvidare, så länge dess förhållande

till de utdöda formerna ännu ej med säkerhet kan bestämmas,

föreslå att benämna

Corymhopora fungiformis,

har Prof. Loven redan 1840 erhållit från Finmarken, i trakten

af Hammerfest. Detta enda exemplar (Tafl, XI, fig. 13), hvilket

jag haft tillfälle att undersöka, är 2\ m.m. högt och sammansatt

af trenne kolonier, den ena, yngre och tjockare, antagligen genom

knoppning utbildad ofvanpå den andra. Men denna knoppning

har varit lateral ^), oaktadt den är ensam, så att en sidodel af

den äldre koloniens topp utskjuter liksom en vårta åt den ena

sidan. Den enskilta kolonien är ett ensamt, nästan jerantjockt

knippe, ehuru upptill och nedåt något utvidgadt. Djurhusen, med

sina nedifrån-uppåt och utifrån-inåt snedskurna mynningar (Tafl.

XI, fig. 14), sitta bikakslikt i en sluten krets, inåt begränsad af

de innersta och högsta djurhusmynningarnes inre rand och utåt

oragifven af de lägre och smärre djurhusanlagen. Det inre af

denna krets är uppfyldt af en concavt insjunken, bikakslik cen-

traldel, bildad af interstitialrum, hvilkas diameter uppåt är större

än djurhusens. De yttre smårören göra hela koloniens utsida

^) Iconographie Zoopliytologique, pag. 213.

2) Pal. Franc. 1. c. p. 689.

^} Häruti närmar den sig mera Plethoiwra tnmcata, Hagenow: Maastr. Bryoz.

pag. 4ß.
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porös. I rotutbredningen äro de riktade nedåt, men på den upp-

resta stammen få de samma riktning som djurhusen, blott mera

utåt-strålande. De hafva också samma uppkomstsätt som dessa,

och i utvecklingsranden, som omsluter djurhuskretsen, synes ingen

skillnad mellan anlagen till djurhusen och till dessa sraårör, hvilka

hafva sin plats utom och nedom de förra.

Smårörens betydelse är visserligen ännu obekant; men full-

komligt motsvarande bildningar hafva vi förut sett uti rotutbred-

ningarne till Hornera och Idmonea. Då de nu här visa sig all-

deles lika och jemnformigt utvecklade ända från rotutbredningen

upp till utvecklingsranden, har man ännu mera skäl att antaga

samma betydelse för de porer, som förekomma pä baksidan af

öorwera-stammen, och deras utveckling ställer dem dessutom vid

sidan af de ahortiva djurhus, vi sett på baksidan af Idmonea.

När inga oviceller utbildas, synas de för öfrigt vara samma bild-

ning utåt, som interstitialruramen äro uti centrum, hvilket äfven

öfverensstäminer med de främre och bakre porernas likhet hos

Hornera. På Corymbopora fungiformis, sådan Riks-Museum eger

densamma, äro dessa smårör Öppna, men att detta är konstant,

synes föga troligt, att döma efter förhållandet hos de följande

formerna.

Bland dessa utmärker sig slägtet

Coronopora,

uppstäldt och karakteriseradt af Gray, isynnerhet genom den

oftare förekommande centrala delningen. Den enda nu lefvande

arten,

Coronopora truncata,

har så länge varit känd och är nyligen af Särs så utförligt be-

skrifven, att vi här blott vilja förklara dess förhållande till den

föregående formen såsom en högre utveckling från denna.

Om vi nemligen uti Corymbopora fungiformis tänka oss alla

dess delar betydligt tillökade, så att stammen blifver 5 eller

gånger större uti diameter, så ha vi en bild af den nedersta del^^

Öfvers. af K. Vet- Ahad. Förh. Ärg. 23. ^
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Uti en Coronopora truncata. Men det cylinderformiga, hela knippet

upplöser sig i sin tillväxt upptill uti radierande, sammansatta

djurhusrader, hvilka sedermera hvar för sig fortsätta samknopps-

lifvet och sålunda kunna undergå samma klyfning, och hvilkas

antal förökas under stammens tillväxt genom yngre raders upp-

komst emellan dem uti utvecklingsranden. Af de yttre smårören

äro på oskadade och friska exemplar blott de yngre (öfre) öppna;

sedermera täckas deras myniiingar af en tunn ectocyst, som dock

lätt bortfaller. En motsvarande ectocyst täcker äfven den con-

vexa centraldelens interstialrum, hvilka hos detta slägte äro endast

föga utvecklade, men ega en desto större betydelse, då nya djur-

husrader eller knippen uppstå genom klyfningar emellan dem vid

stammens centrala delning. Samtidigt med denna nybildning blifver

stammens cylindriska topp upptill utbredd, derigenom att flera

nya djurhusrader utbildas i utvecklingsranden på tvenne sidor,

hvilka således förlängas. Den mellersta djurhusraden pä dessa

sidor klyfver sig inifrån-utåt i sin tillväxt uppåt, så att hvardera

delen blifver en rad uti hvar sin af de nya stamdelarne. De

nybildade djurhusknippena uti centrum klyfva sig först i toppens

nuvarande längsriktning till flera rader, som hafva de yngsta

(lägsta) djurhusen i midten, hvarigenom deras form blifver upptill

inskuren i en vinkel. Denna inskärning, som blifver allt djupare,

ju längre raderna växa upp, faller in i föreningslinien mellan de

båda ofvannäranda mellersta sidoradernas klyfning och blifver på

detta sätt gränsen mellan de nu tydliga stamdelarne, som slut-

ligen genom sin tillväxt uppåt fullkomligt afskiljas. Det yttre

af denna process och de upprepade stamklyfningarnes korsvisa

ställning till hvarandra, liksom stammens tillväxt genom yngre

koloniers uppkomst genom knoppning ofvanpå de äldre har redan

Sars beskrifvit.

Ovicellerna äro aflånga, oregelbundet uppsvällda blåsor straxt

ofvan utvecklingsranden, genomborrade af en eller flera djurhus-

rader. Deras mynningar äro korta, runda och hafva sin plats på

varierande ställen utåt. Mest likna dessa bildningar dem hos

Z>{a.s'topora-form ern a.
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Det sista af de hithörande, lefvande slägtena,

Defrancia,

saknar denna centrala klyfning och kolonialknoppning och ut-

märker sig från det föregående slägtet derigenoni att djurhus-

raderna, som här hafva en mera knippelik, utåt triangulär form,

blifvit mera utåtriktade från den insjunkna centraldelen, hvar-

igenom stammen fått en bägarlik form. Den enda vid Skandi-

navien förekommande, lefvande arten,

Defrancia lucernaria,

har likaledes helt nyligen blifvit af Särs på det utförligaste be-

skrifven.

Afven dennas byggnad låter förklara sig genom att jemföras

med en Coryrnhopora såsom dess början. Och antagligen är det

en sådan, men uppåt mera utvidgad och bägarlik stam, med

odeladt djurhusknippe, hvilken förelegat D'Orbigny vid hans be-

skrifning af Discofascigera cupula. Likheten blifver ännu större

derigenom att en Defrancia lucernaria vid sin början stundom är

föga större än en Coryrnhopora fungiformis. Men en betydlig

skillnad uppstår, då den förra dels icke föryngras genom kolonial-

knoppning, dels har de yttre smårören betydligt mindre utveck-

lade ^). Dessa smårör äro också på den utvecklade stammen

tunna och tillplattade, med en utringad mynning, följa djurhusens

riktning och bilda blott ett tuunt lager, tilltryckta mot stammens

utsida. Liksom på den föregående formen, hafva de äldre i friskt

tillstånd sina mynningar täckta af en tunn ectocyst, hvilken dock

lätt bortfaller; blott de yngre närmast utvecklingsranden äro öppna

och gå här likaledes så småningom öfver i djurhusanlageus form

och ställning. Djurhusknippenas utbredning i radierande ställning

^) Att Coryrnhopora fungiformis icke kau vara något ntvecklingsstadium till De-

francia lucernaria, är således fullt säkert; men om dess förhållande till

Coronopora truncata i detta hänseende våga vi ej med hestämdhet yttra oss.

Det är klart, att så länge ett slägte ännu qvarstår i systemet oantastadt,

måste vi använda det, om vi också äro fullt öfvertygade, att eft rikare ma-

terial kan visa det vara ett stadium i direkt utveckling.
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bestämmer stammens form, som vexlar från djupt bägarlik till

tillplattadt skålformig. Knippenas antal ökas med stammens till-

växt genom en delning i utvecklingsranden, således utifrån-inåt

;

men allteftersom detta försiggår, tilltäppas de innersta (äldsta)

djurhusen och afstadna i sin tillväxt, hvarföre vi ej här, såsom

det kunde förekomma på den föregående formen, se knippena

klyfvas inifrån-utåt genom djurhusens tillväxt i skiljda riktningar.

Genom stammens urholkning upptill blifva interstitialrummen uti

centrum mera utvecklade och förnyas vanligen genom flera lager

ofvanpå hvarandra; men centrum bibehåller dock alltid sin in-

sjunkna form, och stundom bilda interstitialrummen äfven på de

mest utvecklade stammar blott ett öfverdrag öfver de äldsta djur-

husen och nedre delarne af de yngre.

Ovicellerna äro uppsvällda blåsor emellan djurhusknippena,

aflånga i radiär riktning af stammen.

Anm.: Med de skillnader, som förekomma emellan de båda

sista slägtena: uti smårörens utveckling, djurhusknip-

penas tillväxt och oförmögenheten för Defrancia till

central klyfning, synes det ganska tvifvelaktigt, om de

böra hänföras till samma utvecklingsserie. Defrancia

synes nemligen närmare ansluta sig till Fungella (Ha-

GENOW, Busk) eller Fasciculipora (D'Orb.), och för

F. cretacea har D'Orbigny anmärkt en "lång, smal

förlängning" från ett djurhusknippe, hvilket häntyder

på en lateral knoppning, som påminner om Prohoscina.

Ar detta riktigt, hvilket först en, noggrannare under-

sökning af de utdöda formerna och deras utveckling

kan bestyrka, så egde vi bland de lefvande Fasciculinea

motsvarigheter uti Frondipora till Idmonea, uti Coro-

nopora til! Phalangella och Discoporella, uti Defrancia

' till Proboscina bland Tuhulinea. Att likväl utveck-

lingsgången för Fasciculinea kan vara egendomlig, hän-

tyda sådana former som Filifascigera och Reptofasci-

gera (D'Orb.), hvilka för denna afdelning motsvara

ett Alecto- och Criserpia-siSiåmm.



SMITT, KRITISK FÖRTECKN. ÖFVER SK AND. IIAFS-BR'VOZOER. 495

Vi hafva nu för alla Skandinaviens Cyclostomer, såvidt de

hittills äro kända, visat de sätt, på hvilka utvecklingshistorien

sammanbinder dem med hvarandra. Den ringa skillnad, som före-

finnes t. ex. mellan Alecto~stdiå\Qt för en Idmonea och en Pro-

Ooscina, hänvisar otvetydigt på ett gemensamt ursprung, från

hvilket de serskilta formerna äfven i nutiden på ett varierande

sätt, förr eller senare i utvecklingen divergera från hvarandra.

Och dessa lägre stadier visa ofta en sjelfständighet, sådan man

eljest blott erkänner den åt arten: — ett exempel härpå är

Tuhulipora serpens, som redan i Criserpia-siQ.å\Qt kan utveckla

oviceller. A andra sidan visa de sig ingalunda alltid vara nöd-

vändiga för utvecklingen, såsom då de flesta stammar af Tuhuli-

pora atlantica utbildas utan att genomgå något ^^(?6*^o-stadium.

Med sådana förhållanden ökas svårigheterna att finna de ursprungs-

former, som kanske också redan försvunnit; och många utveck-

lingsriktningar se vi äfven i nutiden börja och sluta vid olika

ntvecklingsriktningar i jemförelse med de öfriga. Den utveck-

lingsgrad, i hvilken en form blifver konstant, kan derföre också

vara varierande, såsom t. ex. Diastopora patina, radiata och den

motsvarande varieteten för Diastopora liyalina, jemförda med de

typiska formerna. Eller kan en synbarligen tillfällig variation i

utvecklingen vid eft viss grad blifva konstant, såsom t. ex. för-

bållandet synes vara med Idmonea fenestrata. Men vid sidan af

de olikheter, som på detta sätt uppkomma, stå andra, som hän-

tyda på formernas böjlighet eller arternas benägenhet att ut-

veckla formskillnad. Att vi ofta ej känna orsaken till denna,

kan måhända förklaras genom den ringa kunskap vi ännu ega

om koloniens inre lif och yttre förhållandens inverkan. Men så-

som ett exempel, hvad dessa olikheter betyda, kunna vi erindra

om skillnaderna mellan den mera sydliga Hornera frondiculata

och den mera nordliga Hornera lichenoides, liksom mellan Idmonea

radians från Söderhafvet och Idmonea atlantica, och slutligen

mellan Diastopora patina och Diastopora liyalhia. Alla de före-

nämnda, sydligare formerna hafva neraligen tuklufna djurhus-

mynningar, då de nordligare hafva dem jemna eller snedskurna.



496 ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR.

Det är en formskillnad, som, måhända blott tillfälligtvis, utvecklat

sig på lika sätt för dem alla. Så länge grunden till sådana form-

skillnader är obekant, stå naturligtvis formerna i dessa hänse-

enden skiljda såsom säkra arter.

Ordo C t en o st o mata (Busk).

Familia I. HALCYONELLE^ (Ehrbg.)

Char: Bryozoarium gelatinosum vel argillosum e zoooeciis hexagonis

vel ampuUiformibus inter se conjunctis in formam stirpis car-

nosae, laxre vel crustae prostratre exstruitur.

Alcyonidium (Lmrx.)

Genus hujus familite solum apud nos vivens.

A: Halodactylus' (Fauue).

Char: Zoooecia superficiem externam praebent nudam.

1. A. Mytili (Dalyell). — Tab. XII figg. 1 et 2.

Char: Colonia in crustfe formam e centro in circulum vel irregulariter

expansa, gelatinosa et hyalina est juvenis, postea vero ssepissime

argillosä fit. Zoooeciis clausis superficiem externam Isevem preebet

colonia.

Syn: Alcyonidium Mytili, Dalyell, Eare a. Rem. Anim. of Scotl., vol.

II, p. 36, tab. XI.

Alcyonidium hexagonum, HiNCKS, Quart. Journ. Micr. Se, vol.

V, p. 176; IDEM, Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 3, vol. IX, p. 470;

Ålder, Cat. Zooph. North. Durk, Trans. Tyneside Nat. Field

1857, p. 65 (sep).

Alcyonidium parasiticum. Smitt, 07n Hafs-Bryozoernas utveck-

ling och fettkroppar, Öfvers. Vet.-Akad. Eörh. 1865, p. 27, Tafl.

V, figg. 8—19.
Ilab: Ad Bahusiam plantas marinas obtegentem hane speciem in sinn

GuUmaren e 5—20 org. et ad Hållö e 5—10 org. fundo scop.

inveni.

2. A. hirsutum (Flmng.) — Tab. XII figg. 3— 8.

Char: Colonia in crustae formam expensa vel in stirpis formam laxae,

compressae, plus minus ramosae erecta est. Zoooecia ad aperturam

in tubulum conicum producuntur, per quem animalculum se erigit,

quare colonia zoooeciis clausis superficiem externam hirsutans

prsebet.
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i, Zoooeciis hexagonis.

a: forratie incrustantes,

aa: formte hippotheoides,

Alcyonidiiim lineare (Hincks).

Syn: A. lineare, Hincks, M. S. sec. Ålder, Suppl. öat.

Zooph. North. Durli., Trans. Tyne-side Nat. Field-Club,

vol. V, p. 21 (sep.).

ßß: forma merabranacea,

Alcyonidiiim mammillatum (Ålder).

Syn: A. mammillatum Ålder, 1. c, p. 64 (sep.).

ß: forma erecta,

Alcyonidiiim hirsutum (Flmng).

Syn: Alcyonium hirsutum, Plming, Brit. Anim., p. 517;

Blainv., Diet. Se. Nat., vol. LX, p. 488 {= Actinol,

p. 525); JoHNST., Trans. Nat. Hist. Soc. Newc. vol. II.

part. 1 (1832) p. 251, tab. IX figg. 1, 1*; id. Brit.

Zooph. (Alcyonidiiim), ed. 1, p. 303, tab. XLII, figg.

1, 2; ed. 2, p. 360, tab. XLIX figg. 1, 2; Hassall,

Ann. Mag. Nat. Hist., vol. VII, p. 370, tab. X figg. 3, 4;

Mac Gillivray, ibidem, vol. IX, p. 468; Couch, Com.
Fauna, part. III p. 133; V. Ben. (Halodactyle velu)

Rech. s. VAnat, la Phys. et le Dev. d. Bryozoaires, N.

Mem. Brux., vol. XVIII, p. 37 (sep.) tab. V figg. 3—8;
Landsborough (Alcyonidiiim) Pop. Hist. Brit. Zooph.,

p. 364; Gosse, Mar. Zool, part. II p. 19, fig. 30.

Alcyonium pahnatum, Dalyell, R. Rem. an Scotl., vol. 2,

p. 43, tabb. XV, XVII.

2. Zoooeciis maximara ad partera liberis, erectis, qu8e pars am-
pulliforrais est.

y: forma incrustans,

Alcyonidiiim albidum (Ålder).

Syn: A. albidum, Ålder, Cat. 1. c. p. 64 (sep.), tab. V,

figg. 5, 6.

Hab: Ad Bahusiam in sinu Gullmaren formam ßß Ascidiam in cru-

stantem ad 10 1. 12 org. inveni, formam ß Loven ibidem e prof.

jara a. 1834 cepit. Ad insulas Spetsbergenses frequentissimee hae

formas habitant, ad 5—30 org. fund. lapid. scopiü., argill., ubi

praecipue Tritonios obtegunt formas aa et ßß, quarnm haec iu-

terdum in formam ß erecta. Forma vero ß praecipue in prof.

majoribus (20^—30 org.) fund. argill. et lapid. crescit. Formam

y per Ascidium serpentem ad has insulas in sinu Isfjorden ad.

30 org. fund. argill. cum lapillis a. 1864 cepit Malmgren.

o. A. gelatinosum (Lin.) — Tab. XII figg. 9—13.

Char: Colonia in stirpem rotundam, integram vel ramosam, ramis ro-

tundis, erecta zoooeciis clausis superficiem laevera praebet.

Syn: Alcyonium, seii Fucus nodosus et spongiosus, Ellis, Cor., tab.

XXXII, figg. d, D, p. 87 (ed. angl.) p. 102 (ed. gäll.).

Alcyonium gelatinosum, Lin., Fauna Suec, ed. 2, p. 538;
Syst. Nat., cd. XII, p. 1295; ed. Gmelini, p. 3814; Pall., El
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Zooph., p. 353; ed. Wilckensii, part. 2, p. 186; Müll. Zool.

Dan. Prodr., p. 255; Zool. Dan. (Abilgaard) part. 4, p. 30,

tab. CXLVII; Sol., ZoopK Ellis, p. 176; Espbr, Pflanzenth.,

Alcyonium, tab. XVIII, A; vol. III, p. 52; Jameson, Wem.
Mera. vol. I, p. 563; Oken (Epipetrum) Lehrb. Naturgesch.

Zool., Abth. 2, p. 80; Lmrx. (Alcyonium) Pol. Cor. Flex., p.

350; Flmng, Brit. Anim., p. 517; Blnvlle, Diet. So. Nat„ t.

LX, p. 488 {Actinol. p. 525, tab. XCII, fig. 1); Johnst.

(Alcyoniclium) Brit. Zooph., ed. 1 p. 300, Tab. XLI, fig-g. 1—3;.

Couch, Gom. Fauna, part. 3, p. 132; Thomps., Anu. Mag. Nat.

Hist., vol. V, p. 253; Hass. ibid., vol. VII, p. 370; M. Gillivr.

ibid., vol. IX, p. 468; Gray, Brit. Mus. Cat., part. 1, p. 91;

Dalyell (Alcyonium), Rare a. Bern. An. of Scotl., vol. IT, p. 41,

tabb. XII, XIII (XIV?); Lbgh. (Alcyonidium), Pop. Hist. Brit.

Zooph., p. 364: Gosse, Mar. Zool., part. 2, p. 19; Ålder, Cat,

1. c, p. 63; Hincks, Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 3, vol. IX,

p. 470.

Ulva diaphana, Engl. Bot., tab. 263; Lmrx. (Alcyonidium)

Gen. Thalass. p. 71, tab. VII, fig. 4; Färre (Halodactylus) Obs:

Min. Struct. Ciliohr. Pol, Phil. Trans. 1837, p. 405, tabb. XXV
et XXVI; V. Ben., Rect. I'Anat. etc, N. Mem. Brux., t. XVIII,

p. 36, tab. V, figg. 1—2.

Obs: Alcyonium gelatinosum LlNN^l Faunce Suecicoe jara Esper
ad Alcyonium molle (digitatum) referre voluit, cui tarnen assentiri

iion possum, quum sub- hoc noraine in Systemate NaturcB me-
raorat Linnj£US figuram Ellish et videtur descriptio in Fauna
Suecica huio speciei attinere. Apparet vero orania illa vetera

synonyraa incerta esse, quura illis teraporibus genus hoc igno-

tissimum fuit et videbimus species adhuc difficillimas certis notis

distinctu esse. Dubitare itaque etiara de A. gelatinoso Pallasii

licet, prcesertim quum dicit "superficiem recentis papillis minutis-

simis, confertis, cylindricis obsitam esse, quce in apice radiis efflo-

resceni"; quod etiara apud Solandrum videraus.

Hab: Ad Bahusiara hane speciem primus cepit Lovén (a. 1834), ubi

crescit prtecipue in profunditatibus maximis; rarara jara ad 20'

org. eara offendi. Ad insulas Spetsbergenses, ubi tarnen vix tam
vulgaris quam prtecedens esse videtur, variis in locis praec. in fundO'

argilloso lapillis et testaceis affixam cepit Exp. Suec. a. 1861.

B: Cycloum (Hass.).

Char: Superficies externa zoooeciorum ad lineas intergerinas papillas

cavas, conicas vel in setara productas prpebet.

4. A. parasiticum (Flmng.) — Tab. XII figg. 14— 19.

Char: Colonia in crustse formara expansa, argillaceo-grisea, liraites

zoooeciorura vix conspicuas prsebet propter micas argillaceas in

substantia crustae injectas. Zoooecia rainiraa, papillis minutis-

simis ornata, area ra prtebent ovalem vel rotundam, raembrana

liyalina laevi obtectara, quare crusta sicca porösa videtur
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Syn: Alcyonium parasiticum Flmng., Brit. Anim., p. 518; Blnvlle^
Diet. Se. Nat., t. LX, p. 488 (ActinoL, p. 525); Johnst. (Alcyo-

niclium) Brit. Zoopk, ed. 1, p. 304, tab. XLI, figg. 4, 5; ed. 2,

p. 362, tab. LXVIII, figg. 4, 5; Hass,, Ann. Mag. Nat. Hist.,

vol. VII, p. 370; Couch, Cor7i. Fauna, part. 3, p. 134; Reid,

Ann. Mag. Nat. Hist., vol. XVI, p. 393; V. Ben. (Halodactylus)

N. Mem. Briix., vol. XVIII, p. 38, tab. V, figg. 9—12; Gray,
(Alcyonidium) Brit. Mus. Cat., part. 1, p. 92; Dalyell, R. Rem.
An. ScotL, vol. 2, p. 33, tab. X; Lbgh., Pop. Hist. Brit. Zooph.^

p. 365; Gosse, Mar. Zool, p. 19; Ålder, Cat. 1. c. p. 64 (sep.);

?IiNCKS, Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 3, vol. IX, p. 470.

Hab: Ad Baliusiam (in sinu Gullraaren, ad Skar) haud raram Ser-

tularias profundi obtegentem jam a. 1834 hane speciem cognovit

et bene dissecuit Loven, quam nomine Argilloporce vilis expresse

nominavit atque delineavit.

5. A. papillosum (Hass.) — Tab. XII, figg. 20 et 21.

Char: Colonia i crustse forraam expansa (vel, secundum alios, in

stirpis formam erecta) papillis conicis, obtusis, rubris, jam oculo

inarmato conspicuis, colorem suum tenet.

iSyn: Cyclown papillosum, Hass., Ann. Mag. Nat. Hist., vol. VII, p.

483; Johnst., Brit. Zoopk, ed. 2, p. 364, tab. LXX, figg. 1—
4; Sars, Reise Lof. Finm., N. Mag. Naturv., vol. 6, p. 152;
Lbgh., Pop. Hist. Brit. Zooph., p. 366; Gosse, Dev. Coast.,

p, 157.

Alcyonidium hirsutum, Ålder, Cat. 1. c. p. 63 (sep.); Hincks,

Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 3, vol. IX, p. 470.

Hab: Ad Bahusiam in sinu Gullraaren ad superficiem maris plantas,

prsecipue Fucum serratum obtegentem hane speciem haud raram

iuveni, quam ad Finraarchiam in recessu maris ceperunt GoÉs et

Malmgren. Ad insulas Spetsbergenses^in sinu Advent-Bay ad

12 org. fund. argill. Fucum obtegens a. 1861 inventa est.

6. A. hispidum (Fabr.) — Tab. XII, figg. 22—27.

Char: Colonia rubra, in crustae formam expansa, papillis zoooeciorum

in setam rubram productis facillime dignoscitur. Apertura zoooe-

ciorum operculo clauditur.

Syn: Flustra hispida, Fabr., Fn. Groenl., p. 438; Jameson, Wern.
Mem., vol. I, p. 563; Flmng., Bnt. Anim., p. 537; Johnst.,

Trans. Newc. Soc. vol. 2, p. 266, tab. 9, fig. 7; Blnvlle, Diet.

Se. Nat., t. XL, p. 413 (ActinoL, p. 450); Johnst., Brit. Zooph.,

ed. 2, p. 363, tab. LXVI, fig. 5; Dalyell, R. Rem. An. ScotL,

vol. 2, p. 28, tab. IX; Gray (Flustrella) Brit. Mus. Cat., part.

1, p. 108; HiNCKS, Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 2, vol. VIII, p.

357; Lbgh. (Flustra) Pop. Hist. Brit. Zooph., p. 355; Redfern
(Flustrella) Quart. Journ. Micr. Sc„ vol. VI, p. 96, tab. IV;
Ålder, Cat., 1. c. p. 57; Smitt, Bidr. Känn. Hajs Br. utvecU.^

Ups. Univ. Årsskrift. 1863, p. 12 (sep.).
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Flustra hirta, Gmeltn, Syst. Not. Lin., p. 3850; Bosc, Vers,

vol. III, p. 119; Lmrx., Pol. Cor. Flex., p. 111; id., Enc. Meth.,

p. 414.

Flustra spongiosa. Templeton, Loud. Mag. Nat. Hist., vol.

IX, p. 469; Thomps., Ann. Mag. Nat. Hist., vol. V, p. 253:

JoHNST. (Membranipora) Brit. Zooph., ed. 1. p. 282.

Flustra carnosa, Johnt., Brit. Zooph., ed. 1 p. 288, tab.

XXXVII, fig. 5: Couch, Com. Fauna, part. 3, p. 125; Hassall,

Ann. Mag. Nat. Hist., vol. VII, p. 369; Kölliker, Beitr. Kentn.

Gesclüechtsverh. Samenfl. wirbelloser Thiere, Berlin 1841, p. 46.

tab. XI, fig. 17.

Hab: Ad Bahusiam in sinu Gullmaren et ad Hållö plantas marinas

obtegentem hane speciem ad 5— 10 erg. fand, scopul. haud raram

inveni. In fretu Grötsund, Finmarchise GoÉs et Malmgren eam
in recessu raaris ceperunt.

Familia II. VESICÜLABIE^ (Johnst.).

Char: Bryozoarium frutescens, hyalinum vel argillaceum , zoocecia

praebet vesiculiformia stirpi tubuliformfe, ramosge, serpenti vel

erectse apposita.

Vesicularia (Thomps.).

Genus bujus familite solum apud nos vivens.

A: Valheria (Fleming).

Char: Zoooecia ovalia vel producta sessilia sunt; aniraalcula teiitaculos

8—14 habent.

1. V. Uva (LiN.) — Tab. XIII, figg. 29—33.
Char: Zoooecia ovato-cylindrica, oblique affixa, longitudine ex 0,66

m.m. ad 1,77 m.m. variant. Ventriculus animalculorum guttur

seu proventriculum praebet.

Syn: Coralliyia minima repens, vesiculis ovatis, uvarum instar, ramulis

adhoirentibus, Ellis, Cor., tab. XV, figg. c, C; p. 27 (ed. angl.),

p. 43 (ed. galL).

Stertularia uva, LlN., Syst. Nat, ed. X, p. 812; ed. XII, p.

1311; ed Gmelini, p. 3854; Sol., Zooph. Ell, p. 53, n:o 26;

Jameson, Wem. Mem., vol. 1, p. 564; Bosc, Vers, vol. 3, p. 98;

Lmrx. (Clytia) Pol. Cor. Flex., p. 203; Templeton, Loud. Mag.

Nat. Hist., vol. IX, p. 466; Flmng. (Valkeria), Brit. An., p.

p. 551; Hass., Ann. Mag. Nat. Hist., vol. VI. p. 170; Johnst.,

Brit. Zooph., ed. 1 p. 253; ed. 2, p. 375; Couch, Corn. Fauna,

part. III, p. 95, tab. XVI, fig. 5; Gray Brit. Mus. Cat., part. I,

p. 97; Landsboroügh, Pop. Hist. Brit. Zooph., p. 371; Gosse,

Mar. Zool., part. II p. 20; Hincks., Ann. Mag. Nat. Hist., ser.

3, vol. IX, p. 472.
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Hydra gelatinosa(?) Abildg. Müll. Zool. Dan., vol. III, p. 25,

tab. XCV, figg. 1, 2.

Sertularia acinaria Pall. El. Zoopli., p. 123; ed. germ.

WlLCKENS, p. 162.

Gampanularia ovifera Blnvlle, Diet. Se. Nat., vol. LX, p. 4.38;

Åctinol. p. 473; M. Eovt. Lam. an. s. Vert., ed. 2, Vol. II,

p. 148(1).
Sertularia imbricata, Adams, Linn. Trans., vol. V, p. 11, tab.

2, ligg. 5—11; Thomps., Zool. Besearches, Mem. V, p. 94; tab.

1, figg. 1—4; Templeton (Serialaria) 1. e. p. 467; Johnst.,

Brit. ZoopL, ed. 1 (Valkeria), p. 254, tab. XXIX, figg. 5, 6;

ed. 2 (Boiverbankia), p. 377, tab. LXXII, figg. 5. 6; Hass.

(Valkeria) Ann. Mag. Nat. Hist., vol. VII, p. 363; Couch, Cor7i.

Fauna, part. III, p. 95, tab. XVII, fig. 2; Dalyell Rare a.

Rem. an Scotl., vol. 1, p. 246, tab. L, figg. 1—3; Gray {Bo-

iverbankia) Brit. Mus. Gat, part. 1, p. 98; Lbgh., Roj:). Hist.

Brit. ZoopL, p. 373; Gosse, Ifar. Zool, part. II, p. 21, fig. 39;

Särs, Reise Lof. Finm. 1849, N. Mag. Naturv., vol. VI, p. 152;

Ålder, Gat. 1. c. p. 67 (sep.); Hincks, 1. c. p. 473.

Valkeria glomerata, Coldstream, Edinb. N. Phil. Journ., vol.

IX, p. 235, tab. IV, figg. 1, 2; idem, Edinb. Journ. Nat. Geogr.

Se., vol. III, p. 53.

Boiverbankia densa Färre, Phil. Trans. 1837, p. 391, tabb.

XX, XXI; Johnst., Brit. Zooph., ed. 1, p. 255, fig. 41 (ex

Färre) p. 256; W. Thomps., Ann. Mag. Nat. Hist., Vol. V,

p. 252; V. Ben, Rech. s. VAnat. etc. d. Bryoz. N. Mem. Brux.,

vol. XVIII, p. 5, tab. 1, fig. A; Dalyell, 1. c. vol. 1, p. 253,

tab. LIII, figg. 4—12; Gosse, Dev. Goast, pp. 205 et 436.

Hab: Ad Bahusiam (Lovén, 3Ius. Holm) et ad insulas Spetsbergenses

(variis locis et prof. usque ad 80 org.) haud infrequens praecipue

per Flustras et Sertularias serpens inventa est.

2.- V. Guscuta (Lin.) — Tab. XIII figg. 28, 34, 35.

Ghar: Zoooecia ovalia, raedio basis affixa, longitudinem 0,44 m.pa.,

latitudinera 0,15 m.m. prsebuerunt.

ßyn: Gorallina cuscutce forma, mijiima, ramosa, repens, ramulis oppo-

sitis, vesiculis minutissimis ovatis confertis, genicidis ramidorum in-

sidentibus, Ellis, Gor., tab. XIV, figg. c. C, p. 28 ("d. angl,)

p. 44 (ed. gäll.).

Sertularia Guscida, Lin., Syst. Nat, ed. X, p. 812; ed. XII,

p. 1311, ed. Gmelini, p. 3852; Pall., El. Zooph., p. 125; ed.

germ. Wilckens, p. 163; Sol., Zoph. EU., p. 53; Abildg.,

Zool. Dan., vol. III, p. 62, tab. CXVII, figg. 1—3; Jameson,

Wern. Mera. vol. I, p. 564; Bosc, vol. III, p. 96- Lmrx., N.

BulL Soc. Philom., n:o 63 (Dec. 1812) p. 184; id. Pol. Gor.

Flex., p. 198; Oken (Nigellastrwn) Lehrb. Naturgescli., Zool.,

part. 2, p. 93; Flmng., {Valkeria) Wern. Mem., vol. IV, p. 485;
ID., Brit. An., p. 550; Blnvlle, (Cuscutaria) Diet. Se. Nat., vol.

LX, p. 461; Actinol., p. 497; Thomps. (Vesiadaria) Zool. Res.,
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Mem. v, p. 97, tab. II, fig-g. 1—4; Ehrbg. {Peripyxis) Cor.

Roth. M., p. 74; Fahre {Valkeria) Phil. Trans. 1837, p. 402,

tab. XXIII; Hass., Ann. Mag. Nat. Hist., vol. YII, p. 286; M.
Edw., Lam. Ån. s. Vert., ed. 2, vol. II, p. 148(1); Johnst.,

Brit. Zooph., ed. 1, p. 252; ed. 2, p. 374; V. Ben. Rech. Anat.

etc. Bryoz., N. Mem. Brux., vol. XVIII, p. 3, tab. 1, fig. B;

Dalyell, R. Rem. Ån. Scotl, vol. I, p. 248, Tab. LI, figg. 1,

2; Gray, Brit. Mus. Cat., part. 1, p. 96; Lbgh., Pop. Hist.

Brit. Zooph., p. 370, tab. XX, figg. 78, 78'; Gosse, Dev. Coast,

p. 436; ID. Mar Zool, p. 20; HiNCKS, Ann. Mag. Nat. Hist.,

ser. 3, vol. IX, p. 472.

Serialaria verticillata (?) Templeton, Loud. Mag. Nat. Hist.,

vol. IX, p. 467, fig. 66.

Boiuerbanhia repens (?) Dalyell, 1. c, p. 253, tab. LIII, figg.

1—3; Särs (Farrelki) Reise Lof. Finra., N. Mag-. Naturv., vol.

6, p. 152.

Valkeria uva (?) Ålder, Cat. 1. c, p. 67 (sep.).

Hab: In mari balthico? (Müll., Zool. Dan.) et ad Baliusiara (ad

Hållö, 5—10 org. fund. scop.) algis affixa inventa est.

B: Farrella (Ehrbg).

Char: Zoooecia ovalia petiolata sunt. Animalcula tentaculos 10—16-

habent.

3. V. familiaris (Gros.) — Tab. XIII, fig. 36.

Char: Pedicellaria, Thomps., Zool. Researches, Mem. V, p. 96, Tab.

II, figg. 5-7.
Plwnatella familiaris. Gros, Biill. Soc. Imp. Moscou, vol. XXII,,

p. 567, tab. VI, G, figg. 1—10.
Farella producta (?) Hincks, Ann. Mag. NaK Hist., ser. 2^

vol. VIII, p. 361, tab. XIV, fig. 10; Lbgil, Pop. Hist. Brit.

Zooph., p. 374, tab. XX, fig. 79 (e fig. Laguncidce elongatm,.

V. Ben).

. Farrella pedicellata. Ålder, Cat. 1. c, p. 68, tab. VI, figg.

1—3; ID. Quart. Journ. Micr. Se, vol. V, p. 24, tab. XIV,

Cordyle cristallina, Boeck, Forh. Vid. Selsk. Christiania, 1861,

p. 49.

Farrella gracillima. Särs, N. Mag. f. Naturv., vol. XI (1861),.

p. 247.

Hab: Ad Bahusiam jara a. 1834 LovÉN, ad Norvegiam Boeck et

Särs hane speciem ceperunt.

C. Åvenella (Dalyell).

Char: Zoooecia cylindrica, linearia, sessilia sunt. Animalcula tenta-

culos 18—20 habent.

4. V. fusca (Dal., Busk) — Tab. XIII, figg. 37—39.

Char: Zoooecia argillacea longitudine ex 1,55 m.m. ad 3 m.m. variant.
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ci: forma simples,

Syn: Avenella ßisca (?) Dalyell, R. Bern. An. ScotL, vol. 2, p. 65;

vol. 1, tab. Xir, fig. 11; BusK (Farrella) Quart. .Tourn. Micr.

Se, vol. IV, p. 93,'tnb. VI, %. 3; Alder (Avenella), Cat. 1. c.

p. 69 (sep.).

Avenella Dalyelli, W. Thomps., Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 2.

vol. IX, p. 403, tab. XVI, B; Gosse (?), Mar. ZooZ., part. II,

p. 21, fig, 37.

ß: forma producta,

Farrella gigantea (?) BusK, Quart. Journ. Micr. Se, vol. IV,

p. 93, tab. V, figg. 1—3; Gosse, Mar. Zool, part. II, p. 22,

fig. 40.

Hah: Ad Bahusiam in sinu Gullmaren inventa est.

Den afdelning utaf Hafs-Bryozoerna, livars systematiska upp-

ställning vi här lemnat, såvidt den vidrörer våra nordiska former,

har sedan länge varit den i anatomiskt hänseende bäst bekanta.

Alla de här inneslutna formerna utmärka sig också genom en

köttig eller hinnartad ectotyst, som i hög grad lättar undersök-

ningen af deras inre delar. Men oregelbundenheterna och ålders-

förändringarne i koloniernas växtsätt hafva isynnerhet här gjort

arternas begränsning och bestämning osäkra. Detsamma gäller

i ännu högre grad om de större gupper, i hvilka dessa former

blifvit indelta. Så skiljda som de båda familjerna Halcyonellece

och Vesiculariece. för första blicken kunna synas, visa de dock

öfvergångar, hvilka skola leda oss till att betrakta den senare

såsom en formutveckling från den förra. Och slutligen skola vi

se, att sjelfva ordningen Ctenostomata, hvars karakter icke längre

är hållbar '), låter förklara sig såsom en motsvarighet till tidi-

gare utvecklingsformer af den följande ordningen. Såsom det

tydligaste uttrycket för denna skillnad i utvecklingsgrad och Cte-

nostomernas lägre ställning kunna vi visserligen bibehålla den

ursprungligen af Färre upptäckta och sedermera af Busk ånyo

påpekade karakter, som blifvit hemtad från djurhusets tillslut-

ningssätt; men i stället för att härvid hufvudsakligen fästa oss

vid den borstkrans, hvarmed tentakelslidan är försedd och som

äfven förekommer på flera Chilostojnei', må vi snarare taga i be-

traktande denna tillslutningsapparat i sin helhet och dess förän-

') Jfr ofvan! Öfvers. 1865, p. 119.
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dringar. Det visar sig härvid, att en fastare tillslutning af djur-

husen för Ctenostomei'' såväl som för Chilostomer i allmänhet kan

åstadkommas på tvenne sätt. Det ena är en längre utveckling

af tentakeislidan, det andra en fastare bildning vid sjelfva djur-

husmynningen i form af ett operculura. I förra fallet, som ut-

märker de ^ägsta — med minsta antalet olika organer försedda —
kolonierna, fordras emellertid en högre utveckling och säkrare fäste

för parieto-vaginal-musklerna, och slidan är derföre som bekant

lagd i ett veck och der försedd med en krans af styfvare borst,

som tillika hålla dess lumen klart för tentaklernas framskjutande.

Främre delen af djurhuset, igenom hvilken mynningen öppnar sig,

bibehåller härvid sin mjuka byggnad, och hos de lägsta formerna

deltager den uti den nämnda framskjutningen och indragningen,

så att den vid djurhusets öppnande framstår såsom ett rör, ur

hvilket tentakelkransen uppreser sig. Borstkransen, denna djur-

husens mynningsförlängning och djurhusväggens membranlika be-

skaffenhet kunna nu visserligen anföras såsom i allmänhet gällande

egendomligheter för Ctenostomerna, ehuru öfvergångarne i alla

dessa hänseenden gör dem obrukbara såsom karakterer. Vi bi-

behålla också denna ordning, endast emedan vi skola se, att de

former, hvilka den innesluter, erbjuda oss ett gemensamt intresse

såsom utgångspunkter för förklaringen af högre utvecklade serier.

Vårt mål blifver således här liksom förut att med begag-

nande af utvecklingshistorien söka en förklaring af formernas

betydelse, i det vi sammanställa de olikheter, hvilka förefinnas

mellan de serskilta arterna, med de förändringar, hvilka dessa

sjelfva kunna undergå. I dessa hänseenden visa Ctenostomerna

och Chilostomerna flera öfverensstämmelser, hvilka vi här redan

på förhand vilja anmärka såsom de allmännaste lagarne för dessa

Bryozoers tillväxtförändringar. Så skola vi se, att en art kan

vexla:

1. I afseende pä koloniens form.

Många af de i sin början krypande kolonierna resa sig till

fria stammar. Såsom exempel härpå erindra vi om Alcyonidium

hirsutum, Vesicularia Uva, y^tea truncata, Flustra foUacea,
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Escliara Icevis, och många andra arter skola i det följande visa

betydelsen af denna anmärkning, som redan af Hassall blifvife

framhållen.

Den krypande såväl som den uppresta kolonien kan vara

odelad eller grenig, och en art kan uppträda under båda dessa

former. Denna anmärkning ar af vigt, isynnerhet emedan flera

slägten (ss. Arachnidia, Hippotlwa, Ahjsidota) blifvit grundade

uteslutande på en sådan skiljaktighet uti tillväxtsättet och äro

följaktligen att såsom blotta i^^ppo^/toa-variationer ') hänföra hvar

till sin egentliga formtyp.

2. I afseende på djurhusens form hafva vi redan förut ')

om y^tea argiltace och Farrella fusca anmärkt en tillväxtförän-

dring, som visar, att man för sådana arters urskiljning endast

med försigtighet kan använda de uppgifna måtten på djurhusens

längd.

Hit hörer också ett förhållande, som vi redan funnit hos-

Cydostomerna, att de senare bildade djurhusen i allmänhet blifva

större än de äldre uti kolonien.

Afven djurhusets utseende, såvidt detta beror af ectocystens

beskaffenhet, är för de flesta arter underkastad likartade eller

motsvarande förändringar, isynnerhet beroende af ålder och tro-

ligen äfven af lokal. En hinnartad ectocyst är i ungdomen van-

ligen hyalin, och många kolonier kunna genomgå en lång utveck-

ling med ett sådant utseende, under det andra af samma art förr

eller senare genom upptagande af kiselpartiklar fä sin ectocyst.

opak. För Chilostomerna gäller detsamma om deras fortgående

kalkafsättning.

Slutligeu

3. i afseende på djurhusens inre delars förändringar vilja

vi tillägga några anmärkningar, till hvad vi förut ^) härom yttrat.

Liksom nemligen tentaklernas antal under knoppens tillväxt för-

') Hippothoa och Mollia äro de äldsta pä denna grund uppställda slägten.

2) Öfvers. Vet.-Akad. Förh. 1865; pp. 29 o. 30.

') 1. c, p. 119.
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Ökas, oaktadt kretsen ständigt synes sluten '), så synes det som

om de senare bildade individerna i en koloni i allmänhet voro

försedda med ett större antal tentakler än de äldsta. I detta

hänseende kunna vi åberopa Dalyells observationer, som hän-

tyda på en lag, hvilken det dock ännu återstår att konstatera för

öfriga arter. Enligt honom ") har

l:sta djurhuset i eu koloni af Alcyoniclium hispidum 18—24 tentakler,

de senare fullvuxna djuren omkr. 35 »
;

l;sta djurhuset i en koloni af Bugula 3{urrayana 12 »
,

de senare fullvuxna djuren omkr. 14 »
;

l:sta djurhuset i en koloni af Fluf^tra Carbasea 20 »
,

de senare fullvuxna djuren orakr. 20—22 »
;

l:sta djurhuset i en koloni af FLustra truncata 8 1. 10 »
,

de senare fullvuxna djuien omkr. 12 1. 14 »
;

l:sta djurhuset i en koloni af Flustra foliacea 10 1.12 »
,

de senare fullvuxna djuren omkr. 14 1. 16 »

A ena sidan kunna vi här således ana orsaken till skilj-

aktigheterna mellan olika författares uppgifter om tentakel-antalet;

å andra sidan tvingas man till försigtighet vid användandet af

de karakterer, som blifvit hemtade härifrån. .

Den första familjen,

Halcyonellew,

som burit åtskilliga namn ^j, har längst varit känd genom de

former, som utmärkas af en köttig, slak stam; men senare tider

hafva med rätta hitfört flera arter, genom hvilka familjen upp-

träder i de mest vexlande utvecklingsstadier. I sina enklaste

(lägsta) former är den ett tuont, hinnartadt öfverdrag på alger

och snäckor, sammansatt af platta, sexhörniga, aflånga eller med

åldern mera liksidiga djurhus, som visa en oregelbunden eller blott

af sin ställning intill hvarandra bestämd form och äro utan bi-

hang. Med en föga förändrad sammansättning kan denna typ

blifva upprest till en cylindrisk eller spolformig, enkel eller grenad

1) Öfvers. Vet.-Akad Förli. 1865, p. 13.

^) Rare and Remarkable animals of Scotlaud, vol. 2.

^) Se Johnston och Grav.
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Stam. Vid sidan af deuna förändring står en annan grupp af

krypande och uppresta former, som bibehåller djurhusens första,

aflånga form, blott något mera konstant och regelbunden, men

får dem vid mynningen utdragen till en upprest förlängning.

Slutligen möta vi några arter, hvilkas djurhus få en fastare

byggnad och utmärka sig från de öfrigas genom ihåliga, slutna

utväxter på sin framsida.

För att vid benäm.ningen påminna om likheten i öfrigt, bi-

behålla vi alla dessa former uti ett genus, Alcyonidiurn; men för

att utmärka den större skiljaktigheten mellan den sist nämnda

gruppen och de öfriga, begagna vi tvenne de äldste af de förr

använda geuusnamnen Halodactylus och Cycloum.

Såsom karakteristiskt för de inre organerna hos denna familj

kunna vi anmärka dels det i allmänhet stora antalet af tentakler

(15—35), dels den korta, rundade formen på "cul-de-sac" , dels

slutligen mynningspunkten för anus, hvilken (åtminstone på de

arter, der jag kunnat observera den in situ), vid djurets utsträck-

ning är belägen vid basen af tentakelslidans borstkrans, så att

rectum således i djurets indragna tillstånd sträcker sig upp öfver

tentakelknippets topp.

I enlighet med den ofvau framstälda utvecklingsgången taga

vi till utgångspunkt

A. Mytili.

Denna art motsvarar också icke blott det enklaste stadium

i familjen utan äfven den allmänna bilden af utvecklingsranden

för de utbredda C/w7o.s^om-kolonierna, så att vi allt från denna

punkt kunna vänta något sammanhang i utvecklingen ända till

Eschariderna etc.

Dalyells beskrifning på A. Mytili tillhör en ny koloni.

Det är ock en sådan, hvars bild vi lemnat med dess knoppnings-

historia '). Den är då helt och hållet genomskinlig och svär att

') Öfvers Vet.-Akad. Förh. 1865, pag. 27, tafl. V, figg. 8—19.

Öfoers. af K. Vet.-Akad. Förh. Arg. 23.
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upptäcka på de alger eller snäckor, der den utbredt sig, utan att

någon egendomlig färg gifver den något afbrott mot dessas. Ju

yngre djurhusen äro, desto mera långsträckt är deras form. Deras

tunna yta glänser vid snedtfallande ljus i ett jemnt plan eller

obetydligt konvex. I närheten af främ.re (yttre) ändan visar sig

mynningen såsom ett insnörpt hål. När djuret här sträcker sig

för att utbreda sina 15 tentakler (fig. 2), reser sig denna såsom

en konisk förlängning, ur hviiken först kransen af 10 borst (fig.

1), ända till spetsen förenade af sin hinna, utskjuta. De äldre

djurhusen i en sådan koloni äro mindre, med begränshingslinierna

i skarpare vinklar mot hvarandra.

Den första, mera märkbara förändring, djurhusen visa till

det yttre i en äldre koloni, är en starkare utveckling af dessa

mellanväggar, som låta redan det obeväpnade ögat igenkänna den

annars slemlika skorpan såsom en Bryozokoloni. Med tiden, och

troligen till graden äfven beroende af lokalförhållanden, upptager

denna mera och mera af freramande partiklar. Skorpan blifver

tjockare, får ett ljusare men oredigt utseende, och undersökningen

af dess inre delar försvåras mer och mer. Den liknar då en

koloni af Älcyonidmm parasiticum, blott af en lösare textur, med

större djurhus utan papiller; och de båda formernas förekomst-

sätt hindrar lätteligen den förvexling, hvartill jag en gång gjort

mig skyldig, ursäktligt nog, då inga verkliga karakterer förut

skiljde dessa arter, och då det synts, som om ett djupare växt-

ställe för den förra äfven medförde större likhet med den senare,

såvidt denna hittils var känd.

under benämningen

A. hirsutum,

såsom den äldsta, samla vi här fyra former, förut afskilda såsom

arter, hvilka dock i sina öfvergångar och förändringar visa det

närmaste sammanhang med hvarandra.

För att förklara detta formernas förhållande utgå vi äf^en

här från den utbredda, skorplika koloniformen. Äfven denna

uppträder både med ett hyalint och ett mera opakt utseende.
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I sitt förra tillstånd hafva vi isynnerhet träffat den talrik i

Spetsbergens haf, der den pä somliga lokaler beklädt de flesta af

de upptagna Tritonierna. Till sitt yttre liknar en sådan koloni

serdeles mycket den föregående formen, och en noggrannare un-

dersökning snarare bestyrker än förringar denna öfverenstämmelse.

I deras ungdom torde man också svårligen med säkra karakterer

kunna urskilja dem. Den hufvudsakligaste skillnaden i koloniens

byggnad uppträder nemligen så, att hvad på A. Mytili blott var

temporärt, här blifver permanent. A. hirsutwn (fig. 3) bibehåller

således längre djurhusens aflånga form; den endast tillfälliga upp-

resningen af djurhusets främre del vid djurets utsträckning blifver

här på de färdigbildade djurhusen en fortfarande uppstående tub.

Mellanväggarne mellan djurhusen äro dessutom starkare byggda.

På digestionskanalen (fig. 4) tyckes slutligen den skillnad före-

finnas konstant, att rectalutvidgningen här har en mera rundad

och kort form, såvidt man kan döma efter exemplar, som en längre

tid legat i sprit och måhända förändrats genom kontraktioner.

Tentaklernas antal tyckes variera mellan 16 och 18.

I detta stadium hafva dessutom de färdigbildade djurhusen

visat en karakter, som har betydelse för förklaringen af dessa

Ctenontom-i'ormers förhållande till Chilostomerna. Framom rayn-

uingsupphöjningen, vid basen af denna, kunna vi nemligen på de

flesta djurhusen observera en halfcirkelformig ribba (fig. 3, a) så-

som en hornartad förtjockning af djurhusväggen, antagligen tje-

nande till stöd för djurhusets utsträckning och indragning. Den

intager här samma plats, der hos Chilostomerna operklet ut-

vecklas.

För öfrigt är det troligen denna krypande form, om hvars

mynningsupphöjningar Fabricii anmärkning gäller: interdum, nec

semper, eminentioe teretes conspiciuntur ; ehuru dessa ord likaväl

kunna gälla om små uppresningar till stamform.

För en sådan krypande, skorplik form se vi nemligen icke

sällan en köttig, slak stam uppresa sig, vanligen från toppen at

Tritonens spira. Den har samma byggnad som den redan länge

benämnda, för vår betraktning typiska A. hirsutwn, hvars be-
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skrifningar och synonymer dock med föga säkerhet kunna urskiljas

från den serdeles liknande A. gelatinosum.

Hufvudkaraktererna för den förstnämnda arten blifva den ofvan-

nämnda tubformiga förlängningen af djurhusmynningen jemte djur-

husens mera aflånga form. Det är derföre tvifvelaktigt, om denna

art i detta stadium eller i något annat med mera förkortade

djurhus förelegat Johnston, då han talat om "tättsittande, ko-

niska papiller, från hvilka djuren framskjuta." Ålder har också

velat rätta detta yttrande, men han kommer dervid att hänföra

Flemings benämning till en art af Cycloum, hvilken svårligen

kan antagas vara Johnstons A. hirsutum, då han i synonymien

för denna citerar Van Benedens Halodactyle velu. Denna sist-

nämnda synes nemligen tydligen vara en Halodactylus, så som vi

här begränsat denna benämning. Både Johnston, Van Beneden

och Dalyell, till hvilka begge senares arbeten och teckningar vi

i främsta rummet böra hänvisa, hvad den yttre formkännedomen

beträffar, anmärka dessutom den lättast i ögonen fallande karak-

teren för A. hirsutum, hvilken består i stammens mer eller mindre

hoptryckta form, om den också i detta hänseende liksom i sin

förgrening är ytterst vexlande och irregulier, hvarigenom otaliga

öfvergångar tili stamformen för A. gelatinosum kunna framvisas,

och troligen hafva båda dessa arter af de flesta äldre författare

blifvit förvexlade. Tentakelantalet på A. hirsutum är enligt

Dalyell 12, enligt Johnston 16. Afvikelserna häri för snart

sagdt hvarje koloni synes också göra det omöjligt att lägga detta

antal till grund för artbegränsningen.

Den ofvannämuda krypande formen kan emellertid undergå

flera variationer, hvilka vi, trots deras olikhet, dock hänföra alla

till en formgrupp.

Med bibehållande af sitt hyalina utseende och sin lösa byggnad

synes den nemligen ofta upplösa sig under sin vidare utbredning

i enkla eller fåradiga förgreningar, hvilka tydligen åtminstone så-

som utvecklingsstadier motsvara den Lfippothoa-form af denna

grupp, som af HiNCKS och Ålder benämnts A. lineare. Då vi

dock sakna en utförligare beskrifning på denna senare från Eng-
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lands haf, är det väl möjligt, att någon afvikelse kan skilja den-

samma från den arktiska formen. Denna bibehåller emellertid

den skorplika koloniens djurhusbyggnad, och oftast visar den sig

blott såsom en irregulier fortsättning af en sådan. Det vore der-

före både onödigt och oberättigadt att afskilja dessa former så-

som serskilta arter.

En annan formförändring består hufvudsakligen i djurhus-

väggens förtjockning och dermed följande tilltagande ogenomskin-

lighet. Men med denna kavakter förenar sig också en längre

utdragning af mynningsupphöjningen, hvarigenom denna form får

ett ännu mera egendomligt utseende (figg. 5—8), som också skulle

försvara Ålders A. mammillatum såsom en egen art, i fall ej

en mängd öfvergångar i båda dessa hänseenden gjort mig gränsen

mellan denna och den hyalina formen omöjlig att med bestämdhet

fasthålla. I djurens normala och friska tillstånd äro raynnings-

upphöjningarne på A. mammillatan koniskt-cylindriska till sin

form, i toppen tvärhuggna, med en väl begränsad rand för in-

stjelpningen (figg, 7 och 8); men längden på denna rörformiga

del förändras genom dess kontraktioner och uttänjbarhet, och

vanligen är den också utmärkt af ringformiga veck eller tvär-

ränder. Stundom finner man emellertid kolonier med dessa upp-

höjningar tillspetsade (fig. 6) och synbarligen tillslutna, hvilket

vid dissektionen (fig. 5) får sin förklaring "såsom förhållandet vid

groddkapselbildning och de inre delarnes förnyelse. Ålder upp-

gifver tentakelantalet vara "16 eller 18'"; vid mina undersök-

ningar af de vid dissektion utrifna delarne har jag dereraot räknat

detta antal endast till 12 och 14. "' Cul-de-sac" var serdeles

liten, måhända dock på de undersökta exemplaren en följd af

groddkapselbildningen. Koloniens färg har varit brun eller gul-

aktig, det förra isynnerhet, då den varit utbredd på Ascidior af

denna färg.

Slutligen hafva vi inom denna grupp att anmärka en form,

som mest af alla skiljer sig från de öfriga, nemligen Ålders A.

alhidum, till hvilken vi, oaktadt dess olikheter med Alders be-

skrifning och figurer, dock anse oss kunna hänföra en koloni
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utbredd på en Ascidia från Spetsbergen. Den tyckes vara af

en lösare byggnad och icke helt och hållet så opak, som hvad

Ålders figur häntyder uppå, liksom den nedre, nedliggande delen

af hvarje djurhus tyckes vara större, än hvad den varit pä

Ålders exemplar; för öfrigt kunna vi hänvisa till dennes be-

skrifning Men de nämnda olikheterna ställa tydligen denna

Spetsbergsform såsom ett föreningsband med A. mammillatum.

En tendens att fä större delen af djurhuset upprest kan nemligen

spåras redan i variationerna af den sistnämndas mynnings-upp-

höjningar och skillnaden mellan denna och A. albidum låter så-

ledes reducera sig till ett mer-eller-mindre i detta hänseende. I

den systematiska förteckningen hafva vi ej velat afbryta detta

sammanhang emellan formerna, ehuru A. albidum är så egen-

domlig, Hitt den väl förtjenar sitt serskilta namn, och ännu åter-

står att medelst utvecklingshistorien föra den tillbaka till samma

stadium som A. mammillatum. En annan fråga, som likaledes

är af vigt för framtiden att afgöra, är att förklara förhål-

landet med den hittils endast af Gosse undersökta Nolella sti-

pata. Denna, förut betraktad såsom tillhörande Vesiculariece,

tyckes sluta sig så nära intill A. albidum, att en noggrannare

jemförelse måhända kan förena dem båda såsom en art, den förra

såsom en mera förlängd form än den senare. På detta sätt är

också mellan Halcyonelleoi och Vesiculariece det nära samband

ädagalagdt, hvilket'vi ofvan omtalat.

Den tredje af de till Halodactylus hörande, nordiska arterna,

A. gelatinosum,

kan i sjelfva verket mera för sitt historiska intresses skuld än

för sin olikhet med de öfriga göra anspråk på rang såsom egen

art. Vi hafva nemligen sett, huru hela detta slägte med ålder

och tillväxt får kortare (i sin ursprungliga längdriktning) men

högre djurhus. A. gelatinosum står i detta hänseende vid sidan

af A, Mytili, hvars sammansättning den representerar såsom en

upphöjd stam. Den förra är emellertid ännu icke känd i något

krypande stadium, uppträder tvertom såsom den mest typiskt
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utvecklade af dessa slaka, köttiga stammar, irregulier, ehuru detta

ej i den grad som A. hirsutum. Den lättast i ögonen fallande

karakteren för A. gelatinosum är neraligen stammens och gre-

narnes runda, släta form. De yngre, ännu odelade stammarne

äro vanligen spolformiga, i den nedre ändan smalt utdragna, 1

toppen mera trubbigt afrundade. De äldre, greniga stammarne

hafva mera jemntjocka delar. För dess variationer i öfrigt lemnar

isynnerhet Dalyell goda anmärkningar och figurer. Af dessa

sina observationer om stamformens föränderlighet ledes han dock

till det antagandet, att all skillnad mellan denna art och A. hir-

sutum försvinner'); och denna senare har också stundom sina

yngre, kortare grenar rundade. Emellertid kunna vi till den ka-

rakter, som hemtats från stamformen, tillägga en annan, tagen

från djurhusens form. Dessa äro nemligen på A. gelatinosum

kortare i sin utsträckning på stammens yta, men visa sig der-

emot jemförelsevis högre vid stammens genomskärning. När här-

till kominer mynningsförlängningen af djurhusväggen, hvilken på

denna art egentligen endast vid djurets utsträckning uppträder,

ehuru äldre stammar stundom icke helt och hållet sakna den,

äfven när djurhusen äro tillslutna, kunna vi, trots alla öfver-

gångar, med Johnston bibehålla dessa arter, i det vi betrakta

dem såsom skiljda utvecklingsriktningar från samma typ. Då

derföre A. Jiirsutum sluter sig till den grupp af formförändringar,

som banar vägen för öfvergången till Vesiculariece, bibehåller der-

emot A. gelatinosum Halcyonelleernas typ mera ren.

Till sina inre delar är A. gelatinosum den mest undersökta

arten bland Halcyonellece. Främst i detta hänseende stå ännu

Farre's observationer och teckningar. Tentakel-antalet är enligt

hans och mina räkningar 15—17. Lamouroux och Fleming

uppgifva 12, hvilket antal visserligen icke, såsom Johnston varit

böjd antaga, med nödvändighet förutsätter, att dessa undersökt

en annan art, ehuru möjligheten af en förvexling med A. hirsutum

ingalunda är otrolig, då detta skulle öfverensstämma äfven med

') Om betydelsen utaf den af honom sjelf uppställda arten A. palmatum yttrar

han starkt tvifvel.
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Dalyells räkningar. Borstens antal i tentakelslidans borstkrans

har jag räknat till 12 och 13 (fig. 9). Såsom tillägg till Farre's

teckningar gifva vi här (figg. 10 och 11) tvenne säkrare bilder

af digestionskanalens delar, hvilka i allmänhet synas kortare och

mera runda än hos A. hirsutum. Anmärkningsvärd isynnerhet

för sin vanligen konstanta form är den meconial-bildning (figg.

12 och 13), som jag redan i en föregående afhandling tillräckligt

utförligt beskrifvit '). Afven från denna skulle man kunna hemta

en karakter för A. gelatinosmn till skillnad från A. hirsutum, då

denna senare art vanligen har den längre och smalare, vid spetsen

mera böjd.

Bland öfriga observationer om denna arts anatomi tilldrager

sig isynnerhet "s^Ae ßasJc-shaped body'" uppmärksamheten. Detta

organ, som af Färre och sedermera med mera bestämdhet af

HiNCKS blifvit hänfördt till könsorganerna, har jag nu visserligen

aldrig på denna art men några gånger på Memhranipora pilosa

observerat. Det är en temporärt eller åtminstone blott hos vissa

individer förekommande, rörforraig öppning mellan munnen och

anus, med insidan beklädd af cilier. Mot mynningen synes dess

lumen inskränkt genom en ringförmig förtjockning af väggen men

sedermera ånyo vidgadt till en trattformig öppning. Sådant är

det på den sistnämnda arten, och Farre's figurer häntyda på

samma byggnad derför hos A. gelatinosum. Den största likheten

synes det mig framvisa med Annulaiemas " Schleifencanäle\ och

detta vore icke den enda öfverensstämmelsen mellan den nämnda

djurgruppen och Bryozoerna till stöd för den redan af Leuckart

uttalade åsigten om de sistnämndas naturligaste plats i systemet.

De tre följande arterna utmärka sig alla som nämndt, genom

sin med papiller försedda djurhusyta. Bland dessa är

A. parasiticum,

ett grått eller grönaktigt, smutslikt, temligen tjockt öfverdrag på

de större djupens Sertularior, ganska lätt igenkännelig redan ge-

uom svårigheten att tydligt urskilja dess byggnad. Den är sam-

') Bidr. känn. Hafs-Br. utv.. Ups. Univ. Årsskrift, 1863, p. 8 (sep.)
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raansatt af serdeles små djurhns — de minsta jag ännu känner

för någon Bryozo — ; och då dessa med åldern till största delen

täckas af fastklibbade kisel- och lerpartiklar, fordras tunna ge-

nomsnitt och en stark förstoring för att med säkerhet igenkänna

en sådan skorpas natur. Till det yttre har den emellertid länge

varit ganska noga känd. Van Benedens, Johnstons och

Dalyells teckningar äro naturtrogna uttryck för dess allmänna

utseende. Dess finare byggnad är deremot, trots Reids beskrif-

ning, föga noggrannt undersökt, och i detta hänseende ega Prof.

Lovens observationer det största vetenskapliga värdet, oaktadt

de länge legat gömda. De visa oss först (fig. 14) en del af de

yngre djurhusen i utvecklingsranden, hvilka tydligen, oaktadt sin

ringa, storlek, påminna om sammansättningen af A. Mytili. De

hafva en varierande men i allmänhet mera aflång form med tyd-

liga skiljolinier. Deras framsida är fint granulerad (ehuru troligen

redan nu af fremmande partiklar) med mynnings-insnörpningen i

deras främre (yttre) ända. En äldre del af kolonien (fig. 15),

som dock ännu bibehåller skiljolinierna mellan djurhusen utåt syn-

liga, visar dessa senare af en mera jemnformigt kort form, hvart

och ett djurhus försedt med en krans af små papiiler på sin yta,

i hvars midt synes en rundad area, endast täckt af en hyalin

membran, hvars sidodelar deremot med papillerna fått en fastare,

mera opak byggnad. Ännu äldre delar af kolonien blifva svårare

och svårare att undersöka. Om man dock med en lätt pensel

rengör skorpans yta, kan man (fig. 16) igenkänna samma bygg-

nad, ehuru något förändrad. Skiljolinierna mellan djurhusen synas

ej mer. Papillerna stå mera irreguliert eller åtminstone i flera

kretsar kring de aflånga eller rundade areor, som äfven här äro

täckta af en hyalin membran. På torkade exemplar saraman-

krympas papillerna, och mikroskopet visar blott en oredig, grå

massa, genomborrad af porer (djurhusens nu öppnade areor),

hvilkas lumen är ungefär 0,18 m.ra. stort.

Tvenne bilder af de inre delarne lemnar oss Prof. LovÉN,

I den ena (fig. 17), digestionskanalen till ett yngre djur, igen-

känna vi den ofvannämnda typen för Halcyonelleernas rundade
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former; deu andra (fig. 18) visar oss en lång tentakelslida och

^n långt uttänjbar pharynx och Oesophagus, Tentaklernas antal

är 15— 16 enligt Hassalls, Reids och Dalyells räkningar,

hvilket äfven tyckes öfverensstämma med Lovens figurer.

A. papillosmn

känner jag från Nordens haf endast i dess krypande, skorplika

tillstånd. Under namnet A. liirsutum synas emellertid Alder

och HiNCKS anföra den såsom en upprest stam.

På denna art framträda papillerna i sin tydligaste form så-

som knoppningar af andra ordningen ofvanpå de redan begrän-

sade djurhusen, från hvilkas inre de äro afskiljda genom en

mellanvägg (fig. 21). Deras form är trubbigt konisk, någon gång

dock spetsigt förlängd. De äro här så stora, att man redan med

det obeväpnade ögat eller med hjelp af en svag loupe kan ur-

skilja dera, liksom äfven djurhusen äro betydligt större än pä den

föregående arten. Deras plats är densamma som hos denna (fig.

20), ålder och tillväxt förorsaka motsvarande förändringar: men

den röda färgen, storleken och lokalen göra en koloni af A. pa-

pillosum vid första ögonkastet igenkännelig. I dessa hänseenden

är således denna art mera öfverensstämmande med Halodactyliis-

gruppen, hvilket äfven visar sig i djurhusmynningens förändringar.

På de yngre delarne är nemligen mynnings-insnörpningen vid

djurets indragning i jerant plan med djurhusets yta, under det de

äldre djurhusen åtminstone oftast här äro förlängda i en per-

manent mynningsupphöjning. Vid genomskärningar finner man

djurhusen temligen höga, så att kolonien såsom skorpa är ungefär

0,7 m.m. tjock; men de inre organerna äro föga större än hos

den föregående arten, och digestionskanalens delar hafva samma

form. Tentaklernas antal är 18 enligt Hassall. Anmärknings-

värd är den förkärlek denna art såväl vid England som i Norden

i sin förekomst visar för Fucus serratus.
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Hvad man hittills kännt om

A. hispidum

har gjort dess plats i systemet föga säker. Först en jemförelse

med den föregående arten gifver en för detta ändamål nödvändig

förklaring af dess byggnad.

Att denna art, oaktadt sitt operculum, har sin tentakelslida

försedd med en borstkrans, är redan förut påpekadt '). Den för-

enar således i detta hänseende Ctenostomemas karakter med Chi-

lostomernas. Men å andra sidan äro dessa borst (fig. 26) syner-

ligen små, ehuru talrika; å andra sidan är operklets ledgång icke

fastare, än att denna gemensamt med djurhusväggen lyfter sig till

en rörformig upphöjning vid djurets utsträckning (fig. 23). Detta

senare förändras emellertid med åldern till mera likhet med Chi-

lostoinerna.

Djurhusens form är i allmänhet fyrkantigt aflång, likväl med

ändarne mer eller mindre rundade (fig. 22). En tvärgenomskär-

ning (fig. 24), hvilken vi lemna (liksom de tvenne senast citerade

figurerna) efter Doktor A. BoECKS teckning, visar öfverensstäm-

melsen med den föregående artens djurhus-ställning. Skiljolinierna

mellan djurhusen utmärkas af tvenne alternerande rader af borst,

hvarje rad tillhörig ett af tvenne bredvid hvarandra liggande

djurhus. Dessa borst, liksom de öfriga delarne af en röd färg,

äro förlängningar från en bläsformig bas (fig. 25), och motsva-

righeten till den föregående artens papiller är tydlig. Med åldern

bortfaller emellertid största delen utaf dem, och blott 3—4 på

hvar sida om mynningen blifva qvarstående. Det är efter en

sådan äldre del, då djurhusen synas liksom aflägsnade från hvar-

andra, Fabricius lemnat sin beskrifning af denna art, och JOHN-

STON har aftecknat den i detta stadium. En sådan åldersför-

ändring träffa vi äfven på de Chilostomer, som stå denna art

närmast, men dess hufvudsakligaste betydelse skola vi der se vara

den, att den är en förebild för en utvecklingsförändring från de äldre

till de yngre djurhusen, hvilken tillkommer de flesta Chilostomer.

') Öfvers. Vet.-Akad Förh. 1865, p. 119.
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Tentaklernas antal är det högsta vi känna hos någon Hafs-

Bryozo; Dalyell uppgifver dem vara ända till 35. " Cul-de-sac'

är kort. Vi lemna (fig. 27) en bild af digestionskanalen efter

det fullständigaste exemplar vi lyckats isolera genom koloniens

söndertagning ; rectum är dock der afsliten och delarnes läge rub-

badt: vid ändan af cul-de-sac ligger en groddkapsel.

A. hispidum förekommer på liknande lokaler med A. papil-

losum och ofta träffas de tillhopa på samma Fucus ^).

Vesiculariece.

Då vi sett det nära formförhållandet mellan Halcyonellece

och Vesiculariece, är det klart, att vi böra kunna förklara de

ena formernas sammansättning i enlighet med de andras, liksom

äfven de ena formernas föränderlighet bör finna sin förklaring i

en jemförelse med de andras.

Den serskilta stam- och grenbildning, vid hvilken Vesicula-

rieernas djurhus äro fastade och som är den mest utmärkande

karakteren för denna familj, är t. ex. hos A. alhidum represen-

terad af en del utaf hvarje djurhus, som förblifver krypande under

den öfriga delens uppresning. Här inneslutes kolonial-nervsystemet,

och stammen och grenarne fortfara att tillväxa såsom samknoppar,

från hvilka djurhusen uppresa sig såsom enkla knoppar. Sålänge

kolonien förblifver krypande, äro naturligtvis alla djurhusen rik-

tade uppåt från det föremål, på hvilket stammen och grenarne

slingra sig. När deremot kolonien reser sig, kan man här som

inom föregående familj finna djurhusen ställda åt alla håll, här

') Gray har, som bekant, för denna art bildat ett nytt genus, Flustrella, hvilket

han Tappställt bland "Fbostradm." Ona detta, som om så många andra af de

i Brit. Mtis. Cat., part. 1 uppställda genusnamnen för Bryozoer, af hvilka

dock många ega prioritetsrättighet, vet jag ej bättre omdöme att fälla än

GrA-YS egna ord: . . "it is frequently the case, not only with species but witb

genera, that the man who first gives the name to either one or the other

often knows less about them, and takes less trouble to study the subject, than

men who have never given a new name to either genus orjspecies." {Addi-

tionel Observations on the Genus Cuscus, Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 3, vol. IX,

p. 245).
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rundtomkring den gemensamma stam- och grenbildningen: men

flera former, som utmärka sig genom en högre stamutveckling, af

hvilka vi emellertid ännu ej känna någon från våra nordiska haf '),

bibehålla djurhusen uti ensidig ställning. Dessa senare äro utan

tvifvel att anse såsom de mest utvecklade Vesicularieer, under

det de öfriga dels bilda det närmaste föreningsbandet med den

föregående familjen, dels sluta sig tätt intill de Cliilostomer, med

hvilka vi närmast härefter skola sysselsätta oss.

Vesicularieernas inre organer utmärka sig isynnerhet genom

den stora längden af Oesophagus och rectum.

Den klarhet och genomskinlighet, som de yngre delarne af

dessa djur förete, hafva tillåtit mig att genom senare undersök-

ningar förklara uppkomsten af det nät uti manteln, hvilket på

annat ställe är beskrifvet ^). De ännu tillväxande stamtopparne

och djurhusen uti knoppstadiet visa nemligen sin mantel samman-

satt af tättsittande, tillplattade celler (fig. 28), hvar med en tydlig

nucleus, som tyckes fasttryckt till dess vägg, ock spridda korn i

sitt inre. Med knoppens förlängning skiljas dessa celler från

hvarandra och synas då spridda i en för öfrigt strukturlös mem-

bran. De kommunicera dock genom rörformiga förlängningar:

deras korniga innehåll försvinner eller åtminstone glesnar ännu

mera; deras kärna qvarstår starkt ljusbrytande med utseende af

en uppsvallning på deras yttre vägg.

Af Vesicularieernas familj kunna vi framvisa fyra arter så-

som Skandinaviska, ehuru deras begränsning och synonymi ännu

äro ytterst vacklande.

V. Uva

synes här vara den allmännast förekommande och har i mängd

blifvit hemförd från Spetsbergen af svenska expeditionerna 1861

och 1864.

Från Ellis ända till nyaste tider af de flesta författare upp-

tagen såsom en känd art borde den vara serdeles noga bekant;

^) Linné upptager dock S. lendigera i sin Fauna Suecica.

2) Öfvers. Vet.-Akad. Förli. 1865, p. 16; Tafl. II. ligg. 3—4.
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och likväl är motsatsen härtill tydlig af den synonymi, vi ofvan

lemnat för densamma och hvilken vi tro åtminstone i det väsendt-

ligaste kunna försvaras, om också åtskilliga af de äldre förfat-

tarnes uppgifter äro och måste förblifva omöjliga att hänföra till

någon med säkerhet bestämd art.

Främst uti vetenskapligt värde stå äfven här Farre's ob-

servationer och teckningar, men han gaf åt denna art ett nytt

namn: Boioerbankia densa, och härigenom blef han orsaken till

den efter honom följande förvirringen. Det hufvudsakliga felet

låg nemligen i förlitandet på oföränderligheten af de karakterer,

hvilka Färre uppgifvit för sitt nya slägte.

Hvad först tentaklernas antal beträffar, hafva vi redan på-

pekat dettas föränderlighet, och på exemplar från Spetsbergen,

hvilka i allt annat öfverensstämde med Farre's beskrifning och

figurer och uti samma koloni egde somliga djurhus, som äfven i

tentakel-antalet visade det af honom uppgifna förhållandet, hafva

vi kunnat räkna 14 tentakler. En figur öfver denna art från

Bohuslän af Prof. Loven (fig. 29) visar ett antal af 8 tentakler,

under det andra af hans hithörande figurer visa 10 sådana. Vi

kunna således med all säkerhet påstå, att tentakel-antalet vexlar

åtminstone mellan 8 och 14.

Den andra af Färre uppställda karakteren är hemtad från

det organ, som af honom blifvit benämndt hråfva. Afven med

afseende på detta hafva vi en liknande anmärkning att fram-

ställa. Det är, som bekant (figg. 30 och 31), en rundad utvidg-

ning af ventrikelns cardiacal-del, hufvudsakligast beroende af en

förtjockning i ventrikelns vägg, åstadkommen genom en inlagring

uti denna af epithel-likt ställda, spetsigt pyramidlika, hornartade

stafvar, hvilka alla med sin spets vetta inåt. Då denna kräfva

är starkast utvecklad, igenkännes den lätt genom den svarta

pigmentering, som här samlar sig. Men redan häruti varierar

den, och då den svarta färgen saknas på annars väl utvecklade

exemplar, är kräfvan svår att upptäcka, och man råkar lätt att

på denna grund hänföra en koloni till ett annat slägte: —
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Johnstons Valkeria står dä närmast. Oafsedt hvad således en

felaktig observation kan förorsaka, synes det dessutom, som om

kräfvan helt och hållet kunde saknas. På exemplar tagna af

Prof. LovÉN vid Bohuslän liksom på Spetsbergs-exemplar har

jag funnit den tydlig i somliga djurhus och utan pigment uti

andra, under det den varit mig omöjlig att upptäcka, trots alla

förstoringar, compressioner och fruktan för misstag uti andra full-

vuxna djurhus af samma koloni. Ventrikelns cardiacal-del visade

i dessa senare fall samma byggnad som på V. Cuscuta. Tillägga

vi här de fall, då man på fullvuxna, äldre, annars typiska djur

finner kräfvan endast svagt utvecklad, knappt afsöndrad från den

öfriga delen af Ventrikeln (fig. 33, pv) och blott igenkännelig så-

som en svag uppsvallning med en ring af stafvar, ljusare än

vanligt — en mellanform, som visar, att kräfvan kan variera

icke blott till färgen utan äfven i anseende till sin mer eller

mindre fullständiga sammansättning och i så fall äfven kan tänkas

vara borta — , så synes det mera än troligt, att våra misslyckade

försök att finna densamma berott pä dess verkliga frånvaro. I

allt fall kan man ej med säkerhet lita på de bestämningar, som

blifvit grundade på denna karakter, hvilken utan tvifvel varit

den mest afgörande för de flesta författare etter Färre.

En annan karakter, uttryckt uti det artsnamn, hvilket Farre

gifvit, beror på den vanligen täta grupperingen af djurhusen intill

hvarandra. Dessa sitta egentligen två och två, ett motsatt det

andra, hvart på sin sida om stammen. Afståndet mellan hvarje

par kan emellertid för denna art som för de öfriga, såväl på de

krypande som på de uppresta delarne af stammen vara vexlande.

Inom samma koloni kan man nemligen finna paren glesa eller

hopade i flockar och dessa flockar i sin tur nära eller aflägset

från hvarandra. På samma satt förhåller det sig med stammens

förgreningar, hvarigenom isynnerhet för de krypande delarne ett

olika utseende förorsakas, så att kolonien med sina djurhus än

liknar ett tätt ludd på de Flustra och alger, der den vanligen

förekommer, än slingrar sig glest förgrenad på Sertularior o. d.

Dessa olikheter kunna ej här hafva större betydelse, än hvad vi
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förut sett, t. ex. då en skorplik A. liirsutum förgrenar sig i

Flippothoa-form.

Det mest karakteristiska kunna vi dereraot söka i djurhusens

form. Dessa äro nemligen fastade vid stammen uti runda hål

med upphöjda kanter, och härifrån äro de stra,xt utvidgade, likväl

mera åt den ena (yttre) sidan, så att deras fäste synes snedt. I

sin ungdom äro de ovala men förlängas mer och mer till en cy-

lindrisk form, likväl jemnt afsmalnande mot toppen, der de äro

tvärt afskurna med mynningen i indraget tillstånd fyrkantig. De

fullvuxna djurhusen variera betydligt i längd, så att vi kunnat

uppmäta somliga till 0,66 m.m., andra till 1,77 m.m. Djurhus-

väggen är vanligen hyalin, men icke sällan ser man den opak;

ofta är den fint tvärstrimmig, isynnerhet upptill och nedtill, af

ringformiga smala streck. Ventrikelns "cul-de-sac" är kortare än

på de öfriga hithörande arterna: Farre's figurer äro ganska

naturtrogna i detta hänseende. De "stora retraktionsmusklerna"

hafva sitt fäste temligen högt från djurhusens botten. Af de

öfriga inre organerna vilja vi blott påpeka det ganglion (fig. 33, g),

som har sin plats uti stammen vid djurhusets bas, hvarifrån vi

kunnat följa nertsträngar, som förlorat sig bakom "cul-de-sac",

och andra, som fortlupit uti stammen. Något enskilt ganglion

inom djurhuset hafva vi ej kunnat upptäcka.

Då vi sett, huru karaktererna för Boioe7'hankia densa låta

modifiera sig och med hvilken ringa grad af säkerhet vi kunna

lita på äldre författares bestämningar, återstår att se, huru sy-

nonymerna förhålla sig till hvarandra, sedan vi återförenat Bo-

werbankia med Valkeria. Så som vi begränsat denna grupp,

kunna vi med den visshet man kan vänta om de tiderna, redan

hos Linné finna två hithörande species, lånade från Ellis, Ser-

tularia Cuscuta och S. Uva. Artsnamnen ökas visserligen seder-

mera, men detta beror hos de äldre författarne säkerligen pä

olikheterna uti tillväxtsättet. Observerar man detta och erinrar,

hvad inverkan Farre sedermera haft, skall man finna, att de,

som stöda sina uppgifter på egna iakttagelser, i sjelfva verket

endast upptaga tvenne hithörande arter. JoHNSTONS compila-
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toriska förmåga nöjdes ej, raed hvad han sjelf sett: också hände

det, att V. Uva, som dock redan enligt Ellis synes vara aUmän

vid England, icke fanns uti hans saniling, och enligt Gray sak-

nades den 1848 äfven uti British Museum, der åter Boiverhankia

imhricata varit rikligen representerad. Efter de undersökningar,

under hvilka Prof. Loven serskilt egnat dessa djur sin uppmärk-

samhet, har icke heller han uti Skandinaviens haf kunnat finna

flera än tvenne FaZ/cma-former. Då detta äfven öfverensstäramer

med mitt eget resultat, föreslär jag användandet af de Linnéanska

benämningarne, om också nutidens noggrannhet skulle kunna in-

vända mycket emot dem. Sertularia Uva synes emellertid hafva

varit den större formen: den mindre skulle då med förändradt

geuusnamn vara

V. Cuscuta.

Denna art har varit bättre känd. Till den karakteristik vi

ofvan lemnat, och de beskrifningar, som förut finnas '), hafva vi

derföre -mindre att tillägga.

I allmänhet är deras växtsätt samma som den föregående

artens, men glesare'); och denna högre utveckling af stambild-

ningarne ställer den mera aflägsen från Halcyonellece. Tentaklernas

antal synes vara mindre, måhända konstant 8; ventrikelns "cul-

de-sac" synes mera förlängd.

Djurhusens ovala form och det sätt, hvarpå de fästa sig på

stammen, ställa denna art vid sidan af Farrella repens. Då vi

ej ega exemplar af denna senare, vilja vi ej med bestämdhet yttra

oss om förhållandet mellan de båda formerna; men de af Färre

lemnade karaktererna utesluta ingalunda allt tvifvel pä riktig-

heten af deras åtskiljande. Det till form af en pedikel på Farrella

repens något mera förlängda fästet visar emellertid början till en

^) Jtr. isynnerhet Parre, Johnstons citater och Hassall!

^) Stundom afdela sig grenarne, enligt Doktor A. Boecks observationer, uti ett

led för hvarje djurhuspar, så att, då djurhusen sitta tätt, få grenarne ett perlmo-

lilct utseende.

Öfvers. af K. Vet.-Alad. Fiirh. Arg. 2,H. ^
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formserie, hvars medium vi kunna anse representeradt af Vax
' Benedens Laguncula elongata och hvars mest utvecklade repre-

sentant vi ega äfven vid Skandinaviens kuster, nemligen:

V. familiaris.

Hvad annars arterna inom i^arréZ/a-gruppen beträffar, åter-

står ännu att med bestämdhet fastställa deras verkliga skillnad,

ty längden på pedikeln är så varierande, att man svårligen kan

använda denna såsom artskarakter. Emellertid är den på V.

familiaris så långt utvecklad, att den gifver denna form det mest

egendomliga och lättast igenkännliga utseende. Vi upptaga den

derföre under det egna namn den länge sedan erhållit, isynnerhet

som vi icke bestämdt kunna uttala oss om dess förhållande till

de redan före densamma namngifna, kortare formerna, då våra

unnersökningar blott stödja sig på några exemplar i Prof. LovÉNS

äldsta spritsamlingar. Dessa hafva emellertid visat de inre or-

ganerna med en tydlighet, som kan supplera Ålders figurer, och

tentakelslidans borstkrans, som förut ej blifvit observerad. Djur-

husens form är här som på de öfriga arterna inom familjen för-

änderlig, så att dess längd kan vexla mellan 3^ och närmare 5

gånger dess största bredd. Särskilt må man ihågkomma dess

spetsigt ovala, förlängda utseende, när djurhuset är dödt eller

atrophieradt och tentakelslidan blifvit utstjelpt till basen af borst-

kransen, då stundom gränsen mellan den instjelpta slidan och den

egentliga djurhusväggen är svår att urskilja. För öfrigt kunna

vi hänvisa till Ålders och Sars's beskrifningar.

Slägtet FarreUa synes hos Dalyell vara representeradt af

hans Triticella flava; otydligare är hans beskrifning och figur af

V. fusca,

för h vilken han bildat genusnamnet Avenella. Med sessila djurhus

och 18—20 tentakler kan den visserligen icke hänföras till någon

annan af de kända formerna; men figuren påminner snarare om

en opak V. Uva, på hvilken jag likaledes funnit dessa hårlika

bildningar, som dock troligen äro frem mande för djurhuset. Först
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genom Busks noggranna figur, ehuru af ett torkadt exemplar,

Lar namnet Avenella (Farrella) fvsca fått en säker användning,

och efter honom kunna vi med bestämdhet sammanföra den nor-

diska med Englands-formen.

Denna står emellertid närmast F. Uva, och liksom dennas

påminner dess djurhusform mera än någon annans bland Vesi-

cularieerna om Nolella stipata; men å andra sidan låter den

äfven jemföra sig med slägtet y^tea bland Chilostomerna. Dess

jemntjocka, cylindriska djurhus äro uppstigande från en smal

stambildning, som dock utvidgar sig till djurhusens bas, så att

dessa synas vara en direkt fortsättning af stammen utan någon

förmedlande led såsom på de föregående. I den sålunda snedt

spetsiga basen af djurhuset ligger en cellulös massa (fig. 38, g),

från hvilken strängar löpa såväl in i stammen som upp i djur-

huset, och antagligen motsvarande den del af nervsystemet, hvilken

vi förut sett innesluten i stamdelarne. Ett sådant oafbrutet

samband mellan stammen och djurhusen skola vi återfinna hos

y^tea, der stamdelarne reducerats till rörformiga basaldelar åt

djurhusen.

Äfven de inre organerna likna den motsvarande byggnaden

hos ^tea genom sin synnerligen förlängda form. Om ventrikeln

gäller här samma anmärkning som för K Uva: stundom har jag

funnit en kräfva eller antydan till denna, stundom tycktes den

saknas. Tentaklernas antal är vanligen 18; deras cilier äro

mycket små. Mynningssättet för anus (fig. 37) har jag redan

förut beskrifvit ').

Denna art kan undergå så betydliga förändringar, att jag

icke skulle vågat sammanföra dess olikheter under samma namn,

om jag ej funnit dem uti samma koloni krypande på en Cellu-

larié, tagen af Prof. LovÉN vid Bohuslän. Djurhusens utom-

ordentliga förlängning förenas nemligen här (fig. 39) med en

större förändring af dess form, i det att deras bas rätas ut till

jemnbredd med de öfre delarne och i stället blifver åt den ena

') Bidr. känn. Hafs-Br. utvecU. Ups. Univ. Årsskrift 1863, ^. 5 (sep.)
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sidan inknipen. På samma gång blifver djurhusväggen ännu mera

opak, och de tvärstrimmor, som annars här liksom på öfriga Vesi-

cularieer blott äro svaga, framträda såväl på djurhusen som på

stammen såsom gröfre ribbor. Afven häri finna vi en motsva-

righet hos yEtea. De inre organernas likhet med de icke

förlängda djurhusens visar oss emellertid betydelsen af för-

ändringarne ').

Under namnet Farrella gigantea har BUSK beskrifvit en form,

som tyckes öfverensstämma med denna; men hans figur är be-

tydligt smalare, och endast jemförelsen med original-exemplar

synes mig kunna afgöra förhållandet till den här afbildade.

Förklaring öfver figurerna

:

Ta fl. III.

Fig. 1. Tubulipora serpens i Cnserpza-stadiet krypande på en Modiola

(Wäderöarne, Loven). 15 ggr först. '

» 2. Densamma förgrenad (obs. dess likheter med Tubulipora pal-

mata, Tafl. XXIV, fig. 3) krypande på en död Lima från

samma lokal. 15 ggr först.

» 3. Densamma försedd med ovicell, krypande på Oculina från

samma lokal, a: naturl. storlek; b: förstorad.

» 4. Upprest T. serpens, fästad vid Sertularia från samma lokal.

a: en föga utvecklad början (15 ggr); b: en mera utvecklad

koloni med ovicell (15 ggr); c: en mera grenad koloni i

naturl. storlek.

» 5. En del af en äldre koloni från samma lokal, a: ungefär 6

ggr förstorad; h: en af dennas toppar, ungefär 15 ggr för-

storad.

» 6. Tubulipora atlantica i ^Zecto-stadium krypande pä Oculina

frän "stort djup utanför Norrige" (Uggla). Ungef. 15 ggr

först.

» 7. Tvärsnitt af T'ubulipora atlantica sedt nedifrån på ett ställe,

der tvärraderna bestodo af 4 djurhus, och 2—3 tvärrader

under en delning af stammen, a: rest efter det innersta

djurhuset i den närmast äldre tvärraden på stammens högra

sida. 1, 2, 3, 4 i divergerande rader utmärka tvärraderna.

^) Jfr. JEtea argillacea!
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T a fl. IV.

Fig. 1. Proboscina incrassata i ^4Zecifo-stacliiira med förlängda djurhus-

toppar och början till uppresningen af stammen. Pä Oculina,

Bohuslän, Prof. LovÉN.

» 2. Tvärsnitt af den senare.

» 3. En del af en yngie topp af Tubulipora atlantica (ofullstän-

digt och otydligt exemplar).

» 4. Tubulipora atlantica i sin nedre del med J.Zecto-stadium och

rotutbredning.

» 5. En mera utvecklad stam af densamma från Loppen (Finm.),

LovÉN. 5 ggr förstorad.

» 6. Nedre delen af denna. 1 och 2 uti dessa båda figurer mot-

svara hvarandra. 15 ggr först.

» 7. Fortsättning uppåt af samma stam. 3, 4 och 5 i denna

figur motsvara samma siffror uti fig. 5. 15 ggr först.

» 8. Den ena toppen af samma stam. 6 uti denna figur har lika-

ledes sin motsvarighet i figuren 5.

» 9. Densamma, sedd bakifrån. Obs: vid lithografieringen har ru-

tornas ordning blifvit bortblandad.

» 10. Baksidan af en topp med skarpa tillväxtstrimmor.

» 11. Tre tvärrader, till en del täckta af en ovicell.

» 12 och 13. Olika former af djurhusens utvidgningar.

Ta fl. V.

Fig. 1. Proboscina incrassata i Alecto-siaåmm, krypande på Oculina

(Wäderöarne, Loven).

» 2. En del af densamma. 15 ggr förstorad.

» 3. En annan del af densamma, hvilken börjat utskjuta fritt öfver

randen af en Oculina-raynning.

» 4. En upprest del af densamma, fästad vid Modiola från samma
lokal. 15 ggr först, a: sedd framifrån, b: från baksidan.

» 5. Densamma krypande på en del af Myriozoum subgracile

(D'Orb.) från Spetsbergen, a: i naturlig storlek: b: ungefär

15 ggr först.

» 6. En upprest stam af densamma från samma lokal. Ungefär

15 ggr först.

» 7. Densamma krypande och upprest på Myriozoum från samma
lokal, a: i naturlig storlek; b: ungefär 15 ggr först.

Ta fl. VL

Fig. 1. Proboscina incrassata (tubigera, D'Orb.) från Spetsbergen,

upprest och försedd med ovicell. Ungefär 15 ggr förstorad.

» 2. Hornera proboscina, från "stort djup utanför Norrige" (Uggla),

sedd framifrån.
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Pig. 3. En annan stam af densamma, sedd bakifrån.

» 4. En ovicell med djurhus af densamma, 15 ggr förstorad.

» 5. En djurhustopp af densamma.

» 6. Hornera violacea fi-ån trakten af Bergen (Höegh), i naturlig

storlek.

» 7. En del af densamma, sedd framifrån, 15 ggr först.

M 8. Densamma, sedd bakifrån, i samma förstoring.

» 9. En topp af densamma, sedd bakifrån.

» 10. Hornera lichenoides från Finmarken (Loven) i naturlig storlek.

Tafl. VII,

Fig. 1—3. Hornera lichenoides från Finmarken (Loven) vid olika

ålder och tillväxt, i naturlig storlek.

» 4. En del af densamma från samma lokal, sedd framifrån vid

15 ggrs förstoring.

» 5. En topp af densamma, vid samma förstoring, a: sedd fram-

ifrån; b: sedd från baksidan; c: en ännu yngre topp.

K 6. En något äldre del, sedd från baksidan.

« 7. En annan, som visar den rörforraiga början till en ovicell.

» 8—10. Olika former (utvecklingsstadier) af oviceller.

)) 11. Djurhus och interstitial-rör på nedre (äldre) delen af en

stam.

« 12. En del af det motsvarande partiet på baksidan med myn-
ningarne till sina smårör.

» 13. En ännu äldre del af framsidan.

» 14. En motsvarande del af baksidan.

Tafl. Vin.

Fig. 1. Diastopora repens, krypande på Gorgonia "från stort djup

utanför Norrige" (Uggla). 15 ggr förstorad.

» 2. Densamma, krypande på en sten från Wäderöarne (Loven),

ungefär 5 ggr först.

n 3. En utbredd del af densamma, försedd med ovicell, ungefär

15 ggr först.

» 4—5. Tveune olika tillväxtformer för densamma, krypande på
samma sten, ungefär 3 ggr först.

» 6. En öfvergångsform från densamma till Dist. hyalina, kry-

pande på samma sten, ungefär 5 ggr först.

» 7. Diastopora hyalina, forma simplex, krypande på en sten från

Finmarken (Lovisn).

» 8. En annan tillväxtform ,af densamma, krypande på samma sten

som originalerna till figg. 4— 6.

» 9. En bägarlik koloni af Diast. hyalina, fästad vid Oculina från

Wäderöarne (Loven).

» 10. En njurforraig koloni nf Diast. hyalina frän Finmarken (Loven).
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Fig. 11. En del af Diast. hyalina under ovicellens tillväxt; exem-

plaret från Wädei-öarne (Loven), söndrigt.

» 12. En annan del af samma art från samma lokal, med hel

ovicell.

» 13. Ung koloni af Diast. i^atina, fästad vid Oculina från samma
lokal. 15 ggr förstorad.

>j 14. Rund, skålformig koloni af samma art försedd med ovicell.

15 ggr först.

n 15. Afläng form af samma art, med tuklufna djurhusmynningar.

Tafl. IX.

Fig. 1. Tuhidipora serpens, Diastopora hyalina och Crisia eburnea

på Oculina från Wäderöarne (Loven).

)> 2. En öfvergåugsform från Tubulipora serpens till Plialangella-

gruppeii, fästad rundt om en Sertularia från Bohuslän (Loven).

a: en del af koloniens början; b: den utbredda delen.

» 3. Tubulipora palmata, krypande på en död Lima från Wäder-
öarne (Loven) något förstorad.

» 4. Samma art med mera utbredda grenar vid ovicellbildningen,

krypande på en död Modiola från samma lokal.

» 5. Tubulipora fimbria, krypande på Laminaria från Spetsbergen

(Sörje-Bay, '6—20 famn., Svenska Eped. 1861).

» 6. Tubulipora flabellaris från samma lokal.

» 7—8. Tvenne utvecklingsstadier af denna art.

» 9. Tubulipora p)enicillata, i krypande och upprest tillstånd, från

Gullmaren (Loven).

» 10. En upprest del af densamma, sedd frän sidan.

» D, 1. En grentopp af Reticulipora Nummulitorum, sedd från sidan.

5 ggr. först.

» D, 2. En del af ryggkanten till denna gren med två tillslutna

och ett ännu öppet djurhus.

Tafl. X.

Fig. 1. En topp af Tubulipora penicillata (samma original som till

tig. 10 på föregående tafla) sedd ofvanifrån, 15 ggr för-

storad.

» 2. En koloni af Tubulipora Fungia, från Grötsund vid Fin-

marken (GoÉs och Malmgren), sedd ofvanifrån.

» 3. Densamma, sedd nedifrån. Vid a synes ett knippe af djurhus

börja utveckla sig till en ny gren såsom fortsättning af den

nedre delen af stammen.
» 4, En af dess toppar, sedd ofvanifrån, 15 ggr först.

» 5. En del af dess baksida vid randen till en topp.

» 6. En ung koloni af Discoporella verrucaria, krypande på eu

Laminaria från Sörje-Bay (Spbgen), 15 ggr först.
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F)g. 7. En annan från samma lokal, mera utvecklad, men med sitt

ursprung ännu tydligt, 15 ggr förstorad. De äldre djur-

husen äro afslitna i toppen, men igenkännas genom sitt

mera runda lumen och genom interstitial-ribbornas utstrå-

lande ställning rundtorn dera.

» 8. En annan från samma lokal, med sitt ursprung öfvervuxet

och försedd med ovicell, hvars trattformiga mynning synes

nära koloniens centrum.

» A. Reticulipora Nummulitorum i naturlig storlek. På Eetepora

cellulosa från Medelhafvet, Köpenhamns Zool. Museum.
» B. En del af densamma med ovicell, hvilkens utveckling dock

varit rubbad genom en Filograna.

» C. Utvecklingsranden i toppen af en gren.

Ta fl. XL

Eig. 1. En ännu ung koloni af Discoporella verrucaria från Sörje-

Bay, med ovicellen vid den ena sidan söndertagen, hvar-

igenora en större del af djurhusen och de äldre interstitial-

rummen blifvit synliga. Den andra delen af kolonien visar

ovicellens af porei- genomborrade ectooyst och de nya inter-

stitial-ribbor, som börja utveckla sig ofvanpå denna på ömse

sidor om djarhusen, 15 ggr förstorad.

u 2. En annan koloni af samma art frän samma lokal, 15 ggr

först., med mera utvecklade interstitial-rum ofvanpå den nu

dolda ovicellen, hvars ensamma trattformiga mynning synes

nära koloniens midt.

»
,
3. En annan, ännu mera utvecklad koloni af samma art från

samma lokal, 15 ggr först., med 8 ovicellmynningar spridda

bland djurhusen, som börja sluta sig till tätare rader. In-

terstitial-rummen synas äfven här förnyas ofvanpå den yngsta

ovicellen.

» 4. En ännu mera utvuxen koloni af samma art från samma
lokal, 12 ggr först. Den eger dock endast tvenne ovicell-

mynningar, mera rörformiga, nedåtböjda i koloniens central-

del, hvilken också är lägre än på de föregående exemplaren.

Djurhusen stå här i tätare rader.

» 5. Delar af en koloni ulaf samma art från Bohuslän (Loven)
med mera utdragna djurhus. a: centraldelen med trenne

djurhusrader åt hvar sida; b: ett djurhus med jeran, i-und

mynning och längsgående lister, som fortsättas uti interstitial-

ribborna; c: ett interstitialrum.

» 6. Baksidan af en koloni af denna art från Sörje-Bay. 12

ggrs först.

» 7. Ung koloni af Discoporella crassiuscula, fästad vid en död

Lima från Wäderöarne (Loven). 15 ggrs först.

» 8. En del af en äldre koloni af samma art från samma lokal, med
mera jemformigt afskurna eller tretandade djurhusmynningar.
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Fig. 9. En del af en äldre koloni af samma art från samma lokal,

med djurhusraynningarue två- till fyrtandade. 15 ggrs för-

storing.

» 10. Ung koloni af Discoporella hisjnda från samma lokal, sedd

ofvanifrån vid 15 ggrs först. Nedtill syntes koloniens ur-

sprung fritt.

»11. En mera utvecklad, skålformig koloni af samma art från

samma lokal, fästad vid Oculina, med mera crassiuscula-

lika djurhus i spridd ordning.

» 12. En äldre, vårtformig koloni af samma art från samma lokal,

med starkt utbredd basalskifva och spetsiga djurhusmyn-

ningar.

» 13. Corymbopora fungiformis, fästad vid en sten från Finmarken

(Loven).

» 14. En del af dess utvecklingsrand med bikakslika, snedskurna

djurhus och yttre smårör.

Tafl. XII {Halcyonellece).

Alcyo7iidium Mytili.

Fig. 1 Början af ett djurs utsträckning; djurhusmynningens upp-

resning jemte borstkransen. Gullmaren, på alger.

» 2. Detsamma; djurets 15 tentakler utbredda.

Alcyonidium hii'sutum.

» 3. En del af denna art i krypande tillstånd (^Mytili-%is.åmm);

Bellsund (Spbgn) på Tritonium från 8—12 famnars djup.

Djurhuseus längd= 0,7—0,85 ra.m, a: halfcirkelformig ribba,

här en antydan till Chilostomernas operculum.

» 4. Digestionskanalen och tentakelknippet af ett utaf dessa djur.

» 5. En del af A. mamrnillatum, afskuren från en Ascidia och sedd

nedifrån. I de äldre djurhusen ligga groddkapslar. Gull-

maren.

» 6. En annan del af samma form, sedd ofvanifrån.

» 7. En del af samma form, krypande på en Hhynchonella från

60— 80 famnars djup vid Waygatsöarne (Spbgn), = S. po-

lyum (Hassall)?
» 8. En af dennas mynnings-förlängningar.

Alcyonidium gelatinosuvi.

» 9. En utskjuten borstkrans på denna art.

» 10— 11. Tvenne digestionskanaler och tentakelknippen af denna art.

» 12. En ännu ej färdigbildad digestionskanal af denna art, med
meconium i rectal-utvido:nin2:en.
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Fig. 13. Detta ineconiura, starkare förstoradt. Längden = 0,098 m.m.;

största bredden= 0,03 m.m. Gullmaren.

Alcyonidium parasiticum.

14. En yngre del af en koloni utaf denna art.

15. En äldre del af en sådan koloni, i hvilken dock ännu
skiljolinierna mellan djurhusen äro synliga. Bagge dessa

figurer tecknade af Prof. Loven.

16. En ännu äldre del af en sådan koloni, i hvilken skiljo-

linierna mellan djurbusen försvunnit. De mörkare partierna

äro djurhusens areor, täckta af en hyalin membran.
17. Digestionskanalen till ett ungt djur.

18. En utsträckt tentakel krans (blott till en del utritad) med
den långa tentakelslidan, pharynx och Oesophagus.

19. En djurhusmynning i begrepp att öppna sig. De tre sista

fisrurerna tecknade af Prof Loven. Gullmaren.

Alcyonidium papillosum.

20. En del af koloniens yta, sedd ofvanifrån.

21. En sfenoraskärnine: af densamma. Gullmaren.

Alcyonidium hispidum.

22. Några yngre djurhus.

23. Ett dylikt, med mynningen upprest vid djurets utsträckning.

24. En genomskärning af en del utaf denna art. Dessa tre

figurer äro tecknade af Doktor A. Boeck.

25. Ett borst från djurhusranden.

26. En djurhusmynning i begrepp att öppna sig, med tentakel-

slidans borstkrans och topparne af tentaklerna.

27. Digestionskanalen och tentakelkransen af ett sönderrifvet

djur af denna art, Gullmaren.

Ta fl. XIII (Vesiculariece).

Fig. 28. Stamtoppen och djurhusknoppen af V. (Juscuta med till-

plattade, tättsittande celler i knopparnes mantel.

Vesicularia Uva.

>t 29. Ett utsträckt djur med djurhus. pv=proventriculus (kvMs^å);

v = ventriculus; pv^ = postventricidus (?); r = rectal-utvidg-

ningen.

» 30 o. 31. Tvenne bilder af kräfvan. De tre sista figurerna teck-

nade af Prof. LovÉN. Gullmaren.
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Fig. 32. En del af den krypande stammen med glesa djurhus, i na-

turlig storlek.

» 33. Ett af dessa djurhus vid 21 1 ggr förstoring. ^y= kräfvan;

<^ ;= ganglion. Waygatsöarne (Spbgn) bergbotten, på en Ha-
lecium från 30 famnars djup.

Vesicularia Cuscuta.

» 34. En del af stammen.

)) 35. Ett af dess djurhus förstoradt. På Oesophagus synas ring

muskler. GuUmaren.

Vesicularia familiaris.

» 36. Tvenne djurhus med stjelk. Gullmaren.

Vesicularia fusca.

» 37. Tentakelkransen med anus.

» 38. Ett hyalint djurhus med stamtrådar. Längden = 1,55 m.m.;

bredden = 0,25 ra.m.; ^ = ganglion,

» 39. Ett förlängdt och opakt djurhus af samma koloni. Längden=
2,33 m.ra.; bredden= 0,25 m.m. Andra djurhus i kolo-

nien voro öfver 3 m.m. långa. Krypande på Cellarina

scabra (V. Ben.) frän Bohusläns kust.
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