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Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1867. Bihang.

Kritisk förteckning öfver Skandinaviens Hafs-Bryozoer.

Af F. A. Smitt.

[IV. Forts, från årgången 1867 p. 429, meddelad den 16 December 1867.]

Subordo: Escliarina:'^)

Char: Zoooecia vulgo calcarea, quadrata vel semiovata in piano ac-

cretionis coloniae decumbentia a^Derturam lateralem prsebent, cu-

jus magnitudo operculi magnitudinem fere aequat, nulla majore
area frontali continua zoooecii relicta.

Fam. ESCHARIPOEID^.

Char: Zoooecia planata, rhombica (demum subcyliudrica, ampulli-
formia) frontem prsebent primarie fissam vel poro mediano per-

tusam, aperturam prpebent seraicircularem (vel demum tubuli-

formem) margine proximali rectam, integram.

Escliari2:>ora (D'Orb.).

Char: Zoooecia frontem fissam vel transversim sulcis porosis stria-

tam praebent.

^) Subordines, qui sequuntur, post formam zoooecii fundati, quorum descriptio-

nem in generibus- proponendis qusesiverunt jam veteres de hac re scriptores,

certis limitibus distingui non possunt, quum saepe cum aliis subordinibus et

inter se evolutione continua cohterentes videntur; sed ut banc evolutionem

intelligamus, stadia magis conspicua designemus oportet. Neque adhuc satis

cognitae sunt species eorum vel harum evolutio, ut in familias vel genera

, certo limite distribui possint. Quum vero species plerasque e stadio TatcB

vel Membraniporce procedentes investigare potuimus, secundum boc et per

analogiam secundum formam zoooecii in familias eas collocamus, quamvis

multis modis "in evolutione illa appropinquet altera familia alteram. Bene

praeterea apparet arcticis et borealibus speciebus non completum esse syste-

ma; sed quum de evolutione aliarum specierum nihil adhuc cognitum est,

nihil fere de \ratione earum ad nostras species certum dici potest; quare

characteres, quos damus familiarum ad formas typicas solum in nostris re-

gionibus observandas facti sunt. •
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E. figularis (Johnst.).

Char: Zoooecia frontem setis medio confluentibus extructam medio
depressam, porosam, lateribus interstitiis setarum fissam prsebent.

1. Forma typica auctt.

Syn: Lepralia figularis, Johnst., Brit. Zooph., ed. 2 p. 314, tab.

LVI fig. 2; Gray, Brit. Mus. Cat., part. 1 (Bad.) p. 119;
BusK, Cat. Mar. Polyz. Brit. Mus., part.- 2 p. 80, tab. LXXIII
figg. 1—3.

2. Forma nitido-punctata (Sm.) — Icon. nostr. Tab. XXIV figg.

2 et 3.

Char: Avicularia ad aperturam zoooecii lateralia retrorsum vergunt.

Hab: In mari arctico ad Hammerfest (Finm.) hane fonnam raram
lapillis e 40—60 org. affixam cepit Prof. Loven.

,

E. jjunctata (Hass.).

Icon. nostr. Tab. XXIV figg. 4—7.

Char: Zoooecia frontem poris magnis quadratis, inaequåliter trans-

versim seriatis pertusam prrebent. Avicularia ad aperturam zoo-

oecii oblique-antrorsum vergunt. Oooecia imperforata lineis ele-

vatis ornantur.

Syn: (?) Berenicea coccinea, Flmg., Brit. Anim., p. 533.
Lepralia areiiacea, Bean, mscrpt., sec. Johnst.
Lepralia punctata, Hass., Ann. Mag. Nat. Hist., vol. VIT p.

368, tab. IX fig. 7; id., vol. IX p. 407 etc; Johnst., Brit.

Zooph., ed. 2 pp. 312 ef 478, tab. LV fig. 1; Gray {Cribri-

lina) List Brit. Mus., part. 1 p. 117; Lbgh. {Lepralia) Pop.
Hist. Brit. Zooph., p. 313; BusK, Brit. Mus. Cat., part. II p.

79, tab. XC figg. 5 et 6, tab. XCII fig. 4 (?), tab. XCVI fig.

3(?); Ald. Cat., Trans. Tynes. Club., vol. III p. 141 (p. 51
sep.); BusK, Crag Polyzoa, p. 40, tab. IV fig. 1; Gatty, sec.

Brady, Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 3, vol. VII p. 70; Hincks,
ibid., vol. IX p. 204.

Lepralia cribrosa, Boeck, Forh. Vid. Selsk. Christiania 1861,

p. 50.

Adn: Huic speciei fortasse referenda est Eschara bimucronata
(MoLL; = Cellepora; Lmrx., Lmk.).

Hab: In regione littorali maris borealis ad Bohusiam praecipue al-

gis affixa baud infrequens occurrit. Ad Norvegiam meridiona-
lem Dr A. Boeck eam cepit.

E. annulata (Fabr.).

Icon. nostr. Tab. XXIV figg. 8—10.

Char: Zoooecia frontem e medio longitudinali sulcis porosis trans-

versim striatam prtebent. Oooecia immersa porösa sunt.
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Syn: Cellepora annulata, Fabr., Fti. Groenl., p. 436; id., mscrpt
(Bibi. Reg. Haun., 1. c, vol. III p. 21, n:o 382); Gmel., Syst
Nat. Lin., p. 3792; Bosc, Vers, vol. III p. 122; Johnst
(Lepralia) Brit. Zoopk, ed. 2 p. 312, tab. LV figg. 2 et 3:

Gray, List Brit. Mus., part. 1 p. 122; Särs, Heise Lof.
Finm., N. Mag. f. Naturv., vol. VI p. 148 (p. 28 sep.)

Lbgh., Pop. Hist. Brit. Zooph., p. 313, tab. XVIII fig. 68
Särs, N. Mag. f. Naturv., vol. VII p. 379; BusK, Brit. Mus
Cat., part. II p. 76, tab. LXXVII fig. 1; Pack., List Labrad.
Anim., p. 6.

Cellepora ornata, Loven, 1835 mscrpt. ,

(?) Lepralia nitida. Dal., R. Rem. Anim. Scotl., vol. II p.

77, tab. XXV fig. 4.

(?) Lepralia punctata, BusK, Quart. Journ. Micr. Se, vol. IV
p. 310, Zooph., tab. XI figg. 4 et 5 (An aliud nisi varietas

armata hujus speciei?).

Reptescharella Heermannii, Gabb et Horn, Monogr.^ Polyz.,

Journ. Acad. nat. so. Philadelph., vol. V, part. II p. 137,
fig. 20.

Adn: Fabricius hane speciem primo aiimdatam nominavit, quam
eam Escharam annidarem Pallasii esse suspicatus est; postea
vero in manuscriptis eam ab hac longe diversam esse recognovit.

Berenicea anmdata (Lmrx,, Blainv., Edw.; Mollia D'Orb.)
maris mediterranei incola haud longe ab liujus speciei forma
diversa esse videtur. Prgeterea a Busk in Crag Polyzoa huic
speciei affines descriptce sunt Lepralia puncturata et Lepr. in-

nominata (cfr. B. M. Cat.!).

Hab: Eisdem in locis quibus species prsecedens frequens inventa
est E. anmdata; prseterea vero in' regionibus arcticis vivit, ubi

eam primus ad Scandinaviam cepit Prof. Loven lapillis e 40

—

60 org. ad Hammerfest affixam. Expeditiones Suecicse ad in-

sulas Spetsbergenses annis 1861 et 1864 algis et testis mor-
^tuis affixam eam e 3—30 org. invenerunt.

Porina (D'Obb.).

Char: Zoooecia frontem praebent magis continuam, Isevem, porosam,
porum raedianum praebent semilunatum vel rotundum, apertu-

" ram prsebent semicircularem.

P. Malusii (AuD.).

Icon. nostr., Tab. XXIV figg. 11 et 12.

Char: Oooecia linea calcarea elevata ad basin cinguntur, e qua ra-

diatim striantur vel poris secundariis ad basin circumdantur.
Avicularia desunt.

Syn: Cellepora Malusii, AuD. in Savigny: Descr. de VEgypte, H.
N., Zool., Polypes, tab. VIII fig. 8; D'Orb. {Reptoporina) Pal.
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Franc, Terr. Crét., vol. V, p. 443; BusK (Lepralia) Brit.

Mus. dat., part. II p. 83, tab. CHI %g. 1—4; Alder, Cat.,

1. c, p. 142 (p. 52 sep.); Busk, Crag Polyzoa, p. 53, tab.

VIII fig. 3; HiNCKs, Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 3, vol. IX,

p. 204.
Cellepora Macry, Hyndman, Ann. Mag. Nat. Hist., vol. X

p. 20; (W. Thomps. sec. Johnst., cett.)

Lepralia biforis, Johnst., Brit. Zooph. ed. 2 p. 314, tab.

LV fig. 4; Gray (Herentia) List Brit. Mis., part. 1 p. 123;
Lbgh., Pop. Hist. Brit. Zooph., p. 315.

Reptoporina hexagona, D'Orb., Pal. Franc, 1. c, p. 444.

Hab: Ascidiis banc speciem affixam e 10—20 org. in sinu Gull-

maren (Bob.) baud frequentem inveni; Dr GoÉs eam e 30 org.

ad Wäderöarne (Bob.) sustulit; ad Pinmarckiam Prof. Loven
eam rarara offendit.

P. ciliata (Fall.).

Icon. nostr., Tab. XXIV figg. 13—17.

Char: Oooecia radiatim striantur. Avicularia lateralia vibraculi for-

mara saepe assumunt.

1. Forma typica, poris per totam zoooecii frontem sparsis per-

forata.

2. Forma dura, pori^ in una serie solum ad lineas limitares

zoocecii perforata.

^Syn: Eschara ciliata, p. p. Fall., El. Zooph., p. 38; LiN. {Celle-

pora) Syst. Nat., ed. XII p. 1286; Johnst. (Lepralia) Brit.

Zooph., ed. 1 p. 279, tab. XXXIV fig. 6; ed. 2 p. 323, tab.

LVII figg. 4 et 5;(?) Couch, Com. Fn., part. III p. 118, tab.

XXII fig. 10;(?) Thomps., Ann. Mag. Nat. Hist., vol. V p.

253; (?) Mac Gillivr., Ann. Mag. Nat. Hist., vol. IX p. 467;
Gray, List Brit. Mus., part. I p. 121; Lbgh., Pop. Hist.

Brit. Zooph., p. 323, tab. XVIII fig. 66; Sars, N. Mag. f.

Naturv., vol. VII p. 379; Busk, Brit. Mus. Cat., part. II p.

73, tab. LXXIV figg. 1 et 2, tab. LXXVII figg. 3—5; Ald.,

Cat., 1. c, p. 140 (p. 50 sep.); Busk, Crag Polyzoa, p. 42,
tab. VII fig. 6; HiNCKs, Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 3, vol.

IX p. 202.
Eschara vulgaris, var. ß., Moll, die Seerinde, p. 62, tab.

III, fig. 11. Litt. A—C.

Flustra Genisii, AuD. in Savigny 1. c., Tab. IX fig. 5; M.
Edw. (Escharina) in Lam., Anim. s. Vert., ed. 2, vol. II p.

238. — Haud ab hac distinguendae videntur Flustra coronata
(fig. 6) et Fl. ombracuta (fig. 7) ibid.

Lepralia insignis, Hass., Ann. Mag. Nat. Hist., vol. VII p. i

368, tab. IX fig. 5; Couch, X'orn. Fn., part. III in indice ta-

bularum et tab. XXII fig. 11; Mc. Gillivr., Ann. Mag. Nat
Hist., vol. IX p. 467; Gray (Herentia) List Brit. Mus., part

I p. 123.
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(?) Lep7'alia pustula, Dal., R. Rem. An. Scotl., vol. II p.

75, tab. XXIV.
Pyriflustrella arctica, D'Orb., Pal. Franc, 1. c, p. 570.

Adn: Nomen, quod invenit Pallas, huic speciei. Johnstok et

BusK sequentes, tribuimus, quamvis ille siue dubio Lej^ralias

(auctt.) plerasque setis ad aperturam zoooecii inmutas sub
Escharce illius 'nomine conjunxerit. Fabricius aliam certe'spe-

ciem — Membraniporce quod credam, nisi forte Lepraliam
(auctt.) quandam Membraniporce stadium tenentem viderit —
sub noilaine Celleporce ciliatce descripsit, quum os patulum,
oblongum, cett. dixit {Fn. Groenl., p. 434). Primus igitur Moll
hane speciem secundum formam aperturae zoooecii carte distinxit

varietatem vulgaris suge Escharce. Alii vero de hac re scripto-

res ante Hassall nihil fere ad veram hujus speciei cogni-

tionera dederunt, quare incerta citanda sunt synonyma illa. Sic

e gr. Cough aperturam zoooecii proximaliter sinuatam et setam
proximalem mediam {Molliam spiniferamf) delineavit.

Berenicea utriculata (Plmg.), quam huic speciei retulerunt

JoHNST. et alii, secundum descriptionem Plemingii Discop)orcE

coccinece synonymen censeo.

Ipse JoHNSTON, qui zoooecia utriculata, quasi sejuncta, mu-
crone proximali armata esse dixit, fortasse plures sub hoc no-
mine s'pecies setis munitas conjunxit. Et re vera haud mag-
nam de veteribus scriptoribus fidem adipisci licet, nisi qui ar-

chetypa eorum denuo investigare possit.

Hab: In profundo maris borealis ad Bohusiam haud frequens lapil-

lis, testis, cett. affixa invenitur. Semel algse indumentum eam
cepit Prof. Loven. Ad insulas Spetsbergenses, ubi jam anno-

1837 lapillis affixam eam invenit Lotén, frequentiorem eam
viderunt Expeditiones Suecicce 1861 et 1864 prsecipue Myis et

cett. testis mortuis e 6—30 org. prof. affixam. Forma dura
in regione arctica eisdera in locis non tam frequens quam forma
typica inventa est.

Anarthropora (Sm.).

('har: Zoooecia aperturam et porum medianum tubuliformes prtebent.

A. monodon (Busk).

Icon. nostr., Tab. XXIV figg. 20—24.

Char: Zoooecia in colonia prostrata poris primariis per totam fron-

tem sparsis pertusa aviculariis lateralibus carent.

1. Forma minuscula, cujus porus medianus tubulus simplex ma-
net — figg. 20—22.

2. Forma majuscula, cujus porus medianus in avicularium de-

mum transmutatur — figg. 23 -et 24.

O
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Syn: Lepralia monodon, Busk, Zoojjh., Quart. Journ. Micr. Se, vol.

VIII p. 213, tab. XXIX figg. 3 et 4.

Hab: Forma minuscula ad insulas Spetsbergenses haud frequens Algis,

Ascidiis, Testis affixa e regione littorali usque in prof. 30 org.

invenitur. Formae vero majusculce specimina pluria Gorgoniam
e 200—300 org. extra Norvegiam investientia Museo Holmi-
-ensi dedit D:nus Baro Uggla.

A. borealis (Busk).

Icon. nostr., Tab. XXIV figg. 25—29.

Char: Stirps cylindrica, dicliotome ramosa, erecta zoooeciis vagis ex-

struitur, qufe pariete imperforata sunt vel poris secundariis so-

lum ad lineas calcareas limitares elevatas ornantur et avicula-

riis lateralibus minimis tubuliforraibus muniuntur.

Si/n: Pustuhpora gracilis, Särs, Reise Lof. Finm., 1. c. p. 146 (p.

26 sep.); ID. {Quadricellarid} Beskr. N. Polyz., Porh. Vid.

Selsk. Christiania 1862, p. 153 (p. 15 sep.); Ald., N. Brit.

Polyz., Micr. Journ., n. s., vol. IV p. 7 sej)., tab. II figg.

9—12.
Onchojjora borealis, Busk, Quart. Journ. Micr. Se, vol. VIII

p. 213, tab. XXVIII figg. 6 et 7.

Adn: Nomen generis Quadricellaria jam antiquius (an. 1850) alia

significatione (pro Cellariis) a D'Orbigny propositum est. No-
men speciei gracilis aliae hujus familise speciei dedit jam La-
Marck. Et justum videtur nomen Buskii nos retinere, qui

primus hane speciem ordinis (Jhilostomatorum formam recogno-
vit et cum affinibus ex hac familia coUocavit.

Hab: In summis maris ad Bohusiam profundis lisec species jam an.

1835 a Prof. Loven rara inventa est. Prequentiorem e 30

—

40 org. prof. in fundo scopuloso ad Norvegiam eam cepit

Prof. Särs. E 600 org. prof. in fundo argillaceo in mari ar-

ctico inter Norvegiam et insulas Spetsbergenses cepit eam Chy-
DENtus an. 1861.

Fam. MYEIOZOIDiE.

Char: Zoooecia primo planata, quadrangularia vel parum convexa,
abscisse rhombica vel ovalia, postremo cylindrica vel fusiformia
aperturte marginem proximalem concave curvatum vel demum
rectum, medio sinuatum prtebent.

Escharella (D'Orb.).

Char: Apertura zoooecii marginem proximalem concave curvatum vel

late sinuatum praebet.
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Subgenus Escharella, s. str.

A, 1: Apertura zoooecii primo rotunda vel rotundato-quadrangu-

laris marginena proximalem concave curvatum prsebet; ad angu-

los vero proximales processus laterales pro artu operculi inva-

dunt. Zoooecia aviculario mediano ad aperturam suam proxi-

mali muniuntur. Mandibula hujus avicularii formam semiellip-

ticam vel longius productam, ad apicem dilatatam, vel trian-

ffularem tenet.
\

E. porifera, n. sp.

Icon. nostr., Tab. XXIV figg. 30—41.

Gliar: Zoooecia per totam frontem poris quincuncialibus pertusa

aperturam primitivam rotundam postremo processu dentiformi

e medio margine proximali munitam praebent Åvicularium ad

aperturam zoooecii proximale partem proximalem hujus aper

turae in semicirculi formam circumdat.

a: Zoooecia convexa,

a.: Oooecia pertusa:

1. Forma typica — figg. 30—32.

ß: Oooecia imperforata

2. Forma minuscula, qute dentem, ubi adest, in medio mar
gine proximali aperturse zoooecii late productum, totam fere

curvaturam hujus margiuis explentem praebet. Åvicularium ad

aperturam zoooecii proximale iu rostri fere formam erigitur. —
figg. 33—35.

3. Forma majuscula, quse dentem illum angustiorem, apice

fere bifidum praebet. Åvicularium illud annuli formam tenet. — >

figg. 36—38.

b: Zoooecia planata:

4. Forma edentata, quse marginem proximalem aperturae

zoooeii concave curvatum tenet. — fig. 39.

5. Forma cancellata, quae marginem illum proximalem po-

stremo dentatum praebet. Avicularia desunt. Oooecia postremo

maximam ad partem cancellis secundariis calcificationis invol-

vuntur. — figg. 40 et 41.

Syn: (?) Eschara foliacea, Ald., Cat., 1. c, p. 151.

(?) Eschara Landsborovii, TD., N. Brit. Polyz., Micr. Journ.,

n. s., vol. IV p. 11 (sep.), tab. IV figg. 1—3.
Fortasse haec forma Alderi cum forma majuscida nostra con-

jungenda est.

Hab: In mari arctico ad insulas Spetsbergenses haud rarani hane

speciem e 20—80 org. prof. Ascidiis et Testis affixam ceperunt

Expeditiones Suecicae ana. 1861 et 1864. Ad Hammerfest (Finm.)

primus eam invenit Prof. Lovén.
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E. palmata (Saus).

Icon, nostr., Tab. XXIV figg. 42—46.

Chart Zoooecia aperturam rotundato-quadrangalarem, margine proxi-

mali medio edentatam tenent. Stirps Escharte forma erecta, plana,

dichotome ramosa per se ipsam transversim frangitur, fracta tu-

bulis corneis cohseret.

Syn: Eschara palmata. Särs, Beskr. N. Polyz., Forh. Vid. Selsk.

Christiania 1862, p. 146 (p. 8 sep.).

Hab: In mari arctico primus hane speeiem a. 1837 invenit Prof.

LovÉN ad insulas Spetsbergenses, ubi postea Dr Malmgren
eam a. 1861 tubo vermis afåxam in prof. 50 org., fund. ar-

gillac, freti illius Henloopen-Strait offendit. Ad Finmarckiam
invenerunt eam Särs (a. 1857), Danielssen, Boeck.

E. Legentilii (AuD.).

Icon. nostr., Tab. XXIV figg. 47—52.

Char: Zoooecia ad lineas liraitares poris pertusa aperturam primiti-

vam rotundam margine proximali medio dentatam, aperturam
- secundariam proximaliter arcte sinuatam prgebent. Avicularia

proximaliter producta marginem aperturae zoooecii maximam
partem liberum relinquunt.

1. Forma pi'>"ototypa, cujus zoooecia margine aperturfe secundario
carent, cujus avicularia aperturam transversam prsebent — figg.

47—49.
2. Forma typica, cujus avicularia aperturam parum obliquam vel

fere recta linea proximaliter vergentem praebent -— figg. 50—52.

,Syn: Flustra Legentilii, Aud. in Savigny: Descr. de VEgypte, Po-
lypes, tab. IX fig. 1 ; M. Edw. (Escharina) in Lam., Ajiim, s.

Vert., ed. 2, vol. II p. 238; D'Orb. {(Jellepora) Fal. Franc,
1. c, p. 401.

Flustra Montferrandii, AuD., ibid., fig. 14; M. Edw. {Escha-
rina) 1. C; D'Orb. {Reptoporina) 1. c.

Cellepora lateralis, Loven 1835 mscrpt. et Mus. Holm.
Escharina rimulata, D'Orb., Voy. d. VAmér. Mer., Polypiers,

p. 15, tab. VII fig. 1—4; ID. {Reptescharello) Pal. Franc, 1.

c. p. 465.
Lepralia reticulata, Mc. Gill., Ann. Mag. Nat. Hist., vol.

IX p. 467; JoHNST., Brit. Zooph., ed. 2 p. 317, tab. LV fig.

. 10; Gray, List Brit. Mus., part. I p. 120; Lbgh., I^op. Hist.,

Brit. Zooph., p. 317; BüSK (p. p.) Brit. Mus. Gat., part. II

p. 66, tab. XC fig. 1, tab. XCIII figg. 1 et 2; Ald., Cat.,

1. c, p. 139 (p. 49 sep.); Hincks, Ann. Mag. Nat. Hist., ser.

3, vol. IX p. 200.
Hab: Formam prototypam et Lepralice (auctt.) et Hemeschara\.{a\xcti.)

facie, Sertulariis, Flustris, testis, cett. affixam e. prof. 20

—
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80 org. fund. argill. ad insulas Spetsbergenses invenit Expedi-

tio Suecica an. 1861. Forma vero typica, in mari boreali ad

Bohusiam et Norvegiam meridionalem praecipue in majoribus

profundis (usque ad 200—300 org.) Oculinis, Escharis (auctt.),

testis, cett. affixa vivit. In mediis profundis, ubi sat raram eam
invenimus, Ascidias prtecipue diligit. In adnotationibus Prof:ris

LovÉN jam ex anno 1835 delineatana hane speeiem videmus.

A,. 2: Zoooecia ad lineas limitares poris pertusa aperturae primi-

tivse rotundato-quadrangularis vel rotundtTe marginem proxima-

lem medio dentatum, aperturara secundariam proximaliter arcte

sinuatam praebent. Avicularium medianum ad aperturam zoo-

oecii proximale deest, laterale vero mammilliforme intus ver-

gens mandibula triangulari zoooecium defendit.

E. Jacotini (AuD.)

Icon. nostr., Tab. XXIV figg. 53—57.

Haec species e prfecedenti transitum ad conformationem Celle-

porinorum ostendit.

1 : forma lamellosa (D'Orb.), quse margine sec andario aperturte

zoooecii caret.

2 : forma typica.

Syn: Cellepora Jacotini, Avd. in Sav. Egypt., Polypes, tab. VII fig.

8; M. Edw. (Escharina) in Lam. Ani?n. s. Vert., ed. 2, vol.

II p. 23,7; D'Orb. (Beptescharella) Fal. Franc, 1. c, p. 465.

Discopora trispinosa, Johnst., Edinb. Phil. Journ., vol. XIII

p. 322; ID. (Berenicea) Trans. Newc. Soc, vol. III p. 268;
ID. {Lepralia) Brit. Zoojjh., ed. 1 p. 280, tab. XXXIV %. 5;

- ed. 2 p. 324, tab. LVII fig. 7; Couch, Com. Fa., part. III

p. 118; Mc. GiLL., Ann. Mag. Nat. Hist., vol. IX p. 467;
Gray, List Brit. Mus., part. I p. 122; Lbgh., Pop. Hist.

Brit. Zooph.. p. 324; BusK, Brit. Mus. Cat., part. II p. 70,

tab. LXXXV figg. 1 et 2, tab. XCVIII, tab. CII fig. 2; Ald.,

Cat., 1. c., p. 140 (p. 50 sep.); Hincks, Ann. Mag. Nat. Hist.,

ser. 3, vol. IX p. 202.

Lepralia variolosa, Johnst., Brit. Zooph., ed. 1 p. 278, tab.

XXXIV fig. 4; ed. 2 p. 317, tab. LV figg. 8 et 9 (?);

Thomps. (?) Ann. Mag. Nat. Hist., vol. V p. 253; Hass. (?)

ibid. vol. VII p. 367; CouCh, Corn. Fn., part. III p. 116,
tab. XXII fig. 6; Gray (Escharella) List Brit. Mus., part. 1

p. 125; Lbgh., Pop. Hist. Brit. Zoop)h., p. 317.
Semieschara lamellosa, D'Orb., Pal. 'Franc, 1. c., p. 366,

tab. DCCXXII fig. 1, a—d.
Hab: Formam lamellosam, Hemescliarce (auctt.) facie tubo Sabellse

affixam ad insulas Spetsbergenses primus invenit Prof. Loven.
Ascidiae (e prof. 30 org.) et lapillo (e prof. 60 org.) eam af-

fixam, Lepraiice (auctt.) facie eam ibidem cepit Dr. Malmgren
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an. 1861. Formam typicam ad Grip (Norvegise) Prof. Lillje-

BOKG et ad Skar (in sinu Giillmaren, Bohusise), Prof. Loven
ceperunt, ubi Oculinas, Anomias, cett. in majoribus profundis

investit. Rhynclionelloe affixam coloniam in coUectionibus Prof:ris

O. Torell e regionibus arcticis vidi.

Subgenus Herentia (Gray).

B, 1: Zoooecia aperturam primitivam rotundam vel rotundato-

quadrangularem margine proximali medio sinuatam vel ex pro-

cessibus lateralibus concave curvatam prsebent. Avicularium ad
aperturam zoooecii proximale medianum mandibula semicircu-

lari clauditur.

E. auriculata (Hass.).

Icon. nostr., Tab. XXIV figg. 58 et 59.

Vhar: Zoooecia ad lineas limitares poris pertusa aperturam rotun-

dam, proximaliter medio sinuatam prsebent, cujus margo pri-

marius manet vel parum solum secundarie elevatur. Oooecium
igitur porosum et avicularium medianum ad aperturam zoooecii

proximale in rostri formam saepe elevatum, libera conspiciuntur.

Syn: Lepralia auriculata, Hass., Ann. Mag. Nat. Hist., vol. IX p.

412; JoHNST., Brit. Zooph., ed. 2 p. 310, tab. LIV fig. 8;

Gray, List Brit. Mus., part. I p. 119; Lbgh., Fop. Hist. Brit.

Zooph., p. 312; BusK, Brit. Hus. Cat., part. II p. 67, tab.

LXXXIX figg. 4—6; Ald., Sujjpl Cat., Trans. Tynas. Field-

Club, vol. V p. 19 (sep.); HiNCKs, Ann. Mag. Nat. Hist., ser.

3, vol. IX p. 200.

Hab: In mari ad Bohusiam vel Norvegiam meridionalem nondum in-

vänta ad Finmarckiam Pectini islandico, Ptilotse plumosse, Ser-

tularise mediis in profundis affixa a Prof. Loven et Expedi-

tione Suecica an. 1861 inventa est. Ad insulas Spetsbergenses

Nulliporae et lapillis affixa in prof. 3—30 org. vivit. Ad Groeu-
landiam eam Prof. O. Torell cepit.

E. Landsborovii (Johnst.).

Icon. nostr., Tab. XXIV figg. 60—67.

Char: Zoooecia per totam frontem poris quincuncialibus pertusa

aperturam primariam rotundato-quadrangularem, proximaliter

late sinuatam postremo medio dentatam, secundariam vero aper-

turam claviformem, sinu proximali avicularium medianum am-
plectentem praebent. Oooecia imperforata linea longitudinali

elevata, distaliter rotunde (pro aviculario?) dilatata interdum
ornantur.

1. Forma typica leevis vel medio pariete zoooecii frontali parum
solum elevato.
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2. Forma mucronata, quse calcificatione duriori frontem zoooecii

in mucronis formam elevatara radiis striatam prtebet.

Syn: Lepralia Landsborovii, Johnst., Brit. Zoojjh., ed. 2 p. 310,
tab. LIV fig. 9; Gray, List Brit. Mus., part. I p. 119; Lbgh.,
Fop. Hist. Brit. Zooph., p. 310; BusK, Brit. Mus. Cat., part.

II p. 66, tab. LXXXVIfig. 1; id., Quart. Journ. Micr. Se,
vol. IV p. 309, Zooph., tab. XI fig. 3; (?) Hincks, Quart.
Journ. Micr. Se., vol. VIII p. 277 (sec. Ald.); id., Ann. Mag.
Nat. Hist., ser. 3, vol. IX p. 200.

Hab: Testis et lapillis affixa majoribus in profundis ad Bohusiam
haud frequens liaec species vivit. Ad insulas Spetsbergenses in

prof. 30—50 org. prsecipue Myas et Saxicavas mortuas inve-

stientem eam Expeditiones Suecicae ceperunt. E Groenlandia
Museum Hauuiense eam habet.

B, 2: Zoooecia aperturam primitivam rotundam vel semicircula-

rem margiue proximali medio sinuatam praebent. Avicularia

mediana ad aperturam zoooecii desunt.

E. linearis (Hass.).

Icon. nostr. Tab. XXIV figg. 68—73, Tab. XXV figg. 74—77.

a: Avicularia lateralia mammillifoi'ma intus vergentia zoooecia

defendunt.

1. Forma linearis (Hass.), figg. 68 et 69.

Ghar: Zoooecia poris per totam frontem sparsis pertusa sunt. Avi-

cularia lateralia proximaliter poue aperturam zoooecii ex hac
distantia locum tenent.

Syn: Cellepora lamellains, Loven, 1835 mscrpt. et Mus. Holm.
Lepralia linearis, Hass., Ann, Mag. Nat. Hist., vol. VII p.

368, tab. IX fig. 8; Johnst., Brit. Zooph., ed. 2 p. 308, tab.

LIV fig. 11; Gray (Herentia) List Brit. Mus., part. I p. 123;
Lbgh. (Lepralia) Pop. Hist. Brit. Zooph., p. 308; BusK, Brit.

Mus. Cat, part. II p. 71, tab. LXXXIX figg. 1—3; Ald. Cat.,

1. c, p. 140 (p. 50 sep.); Hincks, Ann. Mag. Nat. Hist., ser.

3, vol. IX p. 202.

Semiporina pulchella, D'Orb. (sec. collect.) Pal. Franc, 1. c,

p. 440 (sec. hane descriptionem melius ad speciem prseceden-

tem referenda).

Semiescharellina oblonga, D'Orb., Pal. Franc, 1. c, p. 450.
Lepralia hastata, Hincks, Cat., 1. c, p. 206, tab. XII fig.

4; ID., 1. c, vol. X p. 362.

Hab: In mari boreali ad Scandinaviam eisdem in locis quibus E.

Legentilii haud infrequens ha;c forma Lepralise (auctt.) et He-
mescharte (auctt.) facie occurrit. Ad Bohusiam jam an. 1835
primus eam distinxit et delineavit Prof. Lovén.
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2. Forma biaperta (Mich.?, Busk), figg. 70—73.

Öhar: Zoooecia calcificatione duriori firmata ad lineas limitares po-

ris ill una serie pertusa sunt. Avicularia lateralia aperturse

zoooecii apposita sunt.

Syn: Eschara biaperta, Mich. (?) Iconogr. Zooph., p. 3oO, tab.

LXXIX fig. 3; D'Orb. (Beptoporina) Fal. Franc, 1. c, p. 442;
Busk (Lepralia) Crag Polyzoa, p. 47, tab. YII fig.' 5.

Hab: Hgec Lepralice, auctt., forma, quam e formatione Gragensi fos-

silem descripsit Busk, sicut plures alise formationis illius spe-

cies in mari arctico recognita est, ubi ad insulas Spetsbergen-

ses et ad Groenlandiam lapillos et testas mortuas quamvis liaud

frequens investit.

b: Avicularia lateralia desunt.

3. Forma secundaria (nob.), figg. 74—77.

Char: Zoooecia calcificatione duriori firmata per totam frontem po-

ris sparsis ad lineas vero limitares majoribus pertusa vel can-

cellata aperturam primariam semicircularem, margine proximali

recto medio saepe sinuatam, secundariam vero aperturam inverse

triangulärem, proximaliter sinuatam preebent. Avicularium mi-

nutum sub lioc sinu interdum in apertura secundaria zoooecii

medianum conspicitur.

ffab: Ad insulas Spetsbergenses, ad Groenlandiam, ad Finmarckiam
eisdem in locis quibas E. Landsborovii species hujus siinillima

baud infrequens inventa est.

G: Zoooecia aperturam semicircularem vel semiellipticam margine
proximali recto medio sinuatam preebent. Avicularia mediana
desunt.

a: Margo proximalis aperturse zoooecii sinum semicircularem prse-

bet. Zoooecia convexa poris simplicibus pertunduntur vel im-

perforata sunt.

MoUia (Lmrx.).

a: Zoooecia hexangularia, rhombica vel ovalia aviculariis laterali-

bus extus vergentibus defenduntur.

M'. vulgaris (Moll).

Icon. nostr., Tab. XXV figg. 78—83.

Eschara vidgaris. Moll, die Seerinde, p. 61, tab. III fig. X.
De forma post Buskium typica vide Quart. Journ. Micr. Se,

vol. VI p. 127, tab. XVIII fig. 3.

1. Zoooecia satis (usque ad 6) marginalibus ad aperturam muni-
untur. Seta ad aperturam zoooecii proximalis mediana loco avi-

cularii mediani erigitur. *
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Forma spinifera (Johnst.) fig. 78.

Syn: Cellepora coccinea, Loven, 1835 mscrpt. et Mus. Holm.:
Johnst. (Lepralia) p. p., Brit. Zooph., ed. 1 p. 278, tab.

XXXIV iigg. 1—3; Couch, Com. Fn., part. III p. 115 (co-

lore coccineo).

Lepralia ciliata, Hass., Ann. Mag. Nat. Hist., vol. VI p.

171; ID., ibid., vol. VII p. 367, tab. IX fig. 2; id., ibid., vol.

IX p. 407; Couch, Com. Fn., part. III p. 118 (colore albo).

Lepralia unicornis (p. p.) Johnst., Brit. Zooph., ed. 2

p. 320.

Lepralia f^pinifera, Johnst., Br'it. Zooph., ed. 2 p. 324, tab.

LVII fig. 6; Gray, List Brit. Mus., part. I p. 122; Lbgh.,
Pop. Hist. Brit. Zooph., p. 321; BusK (p. p.) Brit. Mus. Cat.,

part. II p. 69, tab. LXXVI figg. 2 et 3; Hincks, Ann. Mag.
Nat. Hist., ser. 3, vol. IX p. 201.

Hab: Ad Bohusiam haud frequens plantas marinas in prof. 10—20
org. investit.

2. Zoooecia setis marginalibus ad aperturam vulgo carent.

2, a: Zoooecia marginera proximalem aperturce semicircularis

rectum praebent.

aa: Zoooecia frontem laevem praebent.

Forma ansata (Johnst.) figg. 79—82.

Syn: Lepralia ansata, Johnst., Brit. Zooph., ed. 2 p. 307, tab.

LIV fig. 12; Gray {Escharina) Brit. Mus. Cat., part. 1 (Rad.)

p. 124; BüSK (Lepralia) Crag Polyz., p. 45, tab. VII fig. 2;
Hincks, Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 3, vol. IX p. 201.

Lepralia spinifera, p. p., Busk, Cat. Mar. Polyz. Brit. Mus.,
part. 2 p. 69, tab. LXXX-I figg. 6 et 7.

Adn: Haec forma nihil aliud est nisi variatio arctica calcificationis,

quae poris per zoooecia tarn conspicuis caret, quam quos prae-

bet Mollia unicornis, marium meridionalium incola. De syno-
nymis M. unicornis illius vide Busk, Crag Polyzoa, p. 45.

Hab: Formam anéatam, Lepjralice, (auctt.) et Hippothoce (auctt.) fa-

cie, frequentem lapillos investientem ad Hammerfest (Finm.) in

, prof. 40—60 org. invenit Prof. Loven. Ad insulas Spetsber-
genses rara vivere videtur semel a Dr Malmgren an. 1864 in-

venta. Ad Norvegiam australem Dr Boeck hanc Hippothoen
per Astarten serpentem cepit, quam sub nomine Alysidotce Al-
deri (Busk) museo Holmiensi tradidit Norman. Summis in

profundis ad Norvegiam et Bohusiam Gorgonias et Oculiuas
investientem Lepraliam haue Museo Holmiensi dederunt Dnius
Baro Uggla et Prof. Loven.

bb: Zoooecia mucronem teretem pro seta ad apertiiram

proximali mediana praebent.

Forma papillata,

Busk, Crag Polyzoa, p. 52, tab. V fig. 5.
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Hab: Hane formam e formatione illa Cragensi primo desciiptam ad

insulas Spetsbergenses lapillum investientem cepit Prof. Loven.

2, b: Zoooecia marginem proximalem aperturae brevioris convexe

curvatum prsebent, • quare sinus illius medianus longior, angu-

stior est.

Forma Candida, fig. 83.

Stimpson, Gr. Manan, p. 18, fig. 10.

Hab: Eisdem in locis quibus ansata illa quamvis rarior inventa est.

ß: Zoooecia cylindrica vel fiisiformia vel clavata aviculariis carent.

M. hyalina (LiN.).

Xeon, nostr., Tab. XXV figg. 84—87.

1. Forma hyalina, auett. — figg. 84 et 85.

Char: Zoooeciis cylindricis, oooeciis pertusis Lepralia (auctt.) vel

Mollia (auctt.) vel Hippothoa (auctt.) exstruitur.

Syn: Cellepora hyalina, Lin., Syst. Nat., ed. XII p. 1286; Fabr.,

Fn. Groenl., p. 435; — ? •— Esper, Pflanzenth., Cellep., tab. I-

figg; 1 et 2; Cavolini, Pol. Mar., Mem. III p, 242, tab. IX
figg. 8 et 9; Bosc, Vers, vol. III p. 122; Lmrx., Pol. Gor.

Flex., p. 87; id., Enc. Méth., Zooph., p. 181; Lam. (post

Esper) Äni^n. s. Vert, ed. 1, vol. II p. 173; ed. 2, vol. II p.

261; — LovÉN 1835 mscrpt. et Mus. Holm.; Thomps. (Le-

pralia) Ann. Mag. Nat. Hist., vol. V p. 253; Hass. (Bereni-

cea) ibid., vol. VII p. 367; Johnst. (Lepralia) Brit. Zooph.,

ed. 2 p. 301, tab. LIV fig. 1; Gray (Celleporella) List Brit.

Mus., part. I p. 128; Sars (Lepralia) Reise Lof. Finm., N.
Mag. f. Naturv., vol. VI p. 148 (p. 28 sep.); Lbgh., Pop.

Hist. Brit. Zooph., p. 303; BusK, Brit. Mus. Gat., part. II p.

84, tab. LXXXII figg. 1—3, tab. XCV figg. 3—5 (hanc va-

rietatem, cornutam, in maribus borealibus nondum vidi) tab.

Gl figg. 1 et 2; Adder, Gat., 1. c, p. 142 (p. 52 sep.);

Gatty (Pallasiana) sec. Brady, Ann. Mag. Nat. Hist, ser. 3,

vol. VII p. 70; HiNCKS (Lepralia) Ann. Mag. Nat. Hist, ser.

3, vol. IX p. 205.
Gellepora nitida, Fabr., F71. Groenl., p. 435; Gmel., Syst.

Nat. Lin., p. 3792; Bosc, Vers, vol. III p. 123; Lmrx., Pol.

Gor. Flex., p. 88; Flmg. (Berenicea) Brit. Anim., p. 533;
Blainv., ÄctinoL, p. 445; M. Edw. (Escharoides) in Lam.,

Aniin. s. Vert., ed. 2, vol. II p. 259 (non Johnst. nee cett.).

(?) — Gellepora ovoidea, Lmrx., Pol. Gor. Flex., p. 89, tab.

I fig. 1; Exp. Meth., p. 2, tab. 64 figg. 4 et 5; Encycl. Méth.,

p. 182; Blainv., Actinol., p. 444; M. Edw. (Escharoides) in

Lam. Anim. s. Vert, ed. 2, vol. II p. 259; D. Chiaje (Gelle-

pora) Anim. senza Vert., Mem. III p. 38, tab. 34 fig. 33 (e

mari mediterraneo) ; D'Orb., Pal. Franc, 1. c, p. 399.
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Adii: Forma australica Lamourouxii dubia liabeiida est, donec
nova investigatione melius cognita fiet, quamvis nihil in descrip-

tione sive figuris eam cum hyalina nostra conjungere prohibeat.

(?) Cellepora vitrina, CoucH, Com. Fn., part. III p. 109,
tab. XXII fig. 1; JoHNST., Brit. Zooph., ed. 2 p. 300; BusK,
Brit. Mus. Cat., part. 2 p. 87.

Lepralia temas, Sars, Beise Lof. Finm., 1. c, p. 148 (p.

28 sep.).

Hab: In regione littorali marium borealium et arcticorum (omnium
fere marium sec. Busk) plantas marinas, testas, Ascidias fre-

quens investit liaec forma; e Bohusia usque ad insulas Spets-

bergenses et ad Groenlandiam in prof. 3—-30 org. eam videmus.

2. Forma divaricata (Lmrx.) figg. 86 et 87.

Öhar: Zoooeciis fusiformibus vel clavatis, oooeciis imperforatis Lepra-

lia vel Mollia vel Hippotlioa (auctorum) esstruitur.

Syn: Hippotlioa divaricata Lmrx., Expos. MétJi., p. 82, tab. 80,

figg. 15 et 16; AuD., Expl. Sav. Egypt., Pol, tab. XII fig. 2;

Blnvlle. (Catenicella) Acti?iol. p. 462; Johnst. (Hippotlioa)

Brit. Zooph., ed. 2 p. 291, tab. LI figg. 3 et 4; Gray, Brit.

Mus. Cat., part. 1 (Rad.) p. 116; D'Orb., Pal. Franc, Terr.

Crét., vol. 5 p. 383; Lbgh. Pop. Hist. Brit. Zooph., p. 293,

tab. XV fig. 55; Busk, Cat. Mar. Polyz. Brit. Mus., part. 1

p. 30, tab. XVIII figg. 3 et 4 (varietas calcificationis träns-'

verse rugosa, quam in maribus septentrionalibus tam expressam

nondum vidi) id., Zooph., Quart. Journ. Micr. Se, vol. III

p. 254; Hincks, Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 3, vol. IX p. 24.

Hippothoa lanceolata, Gray, Zool. Mise, p. 35; Johnst.,

Brith. Zooph. ed. 1 p. 265; Couch, Cor7i. Fn., vol. III p. 102,

tab. XVIII fig. 6; Thomps., Ann. Mag. Nat. Hist., vol. V p.

252; Hass., ibid., vol. VII p. 366, tab. VIII figg. 5 et 6.

Hippothoa catenularia, D'Orb., Pal. Franc, 1. c.

Hippothoa Savignyana, id., ibid.

Hippothoa borealis, id., ibid., p. 384.

Hippothoa m.editerranea, ID., ibid.

Hippothoa Robertina, id., ibid. Hcec forma (Mollia et Hip-

pothoa, auctt.) variationem, quod eredam, accretionis ostendit

Mollice hyalince depressae, arcticse, abyssicolse.

Hippothoa patagoniea; Busk, Crag Polyzoa, p. 24, tab. I

fig. 5.

Adn: De Hip)pothoa patagoniea, Busk, Cat., quam nondum vidi, e

mari antarctico, quamvis sine dubio huc attineat varietas illa,

pro magna distantia geographica Judicium facere non audeo.

De Hippothoa abstersa, Busk, Crag. Pol., quamvis propius

Mollice liyalincB accedere videatur, eodem modo, quum prseterea

adhuc ignota sunt oooecia, investigationi meliori Judicium re-

linquo.
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Hah: Arctica- est forma, ad insulas Spetsbergenses Ascidias, Astartas,

Saxicavas investiens, quae in abyssis marium borealium reperitur.

b: Margo proximalis aperturae zoooecii sinum semiellipticum vel

longius productum, angustiorem praebet. Zoooecia supra frontem

planam cancellata sunt.

Myriozoum (Don.).

a: Zoooecia aviculariis ad latera aperturae duobus muniuntur.

M. crustacewn (Sm.)-

Icon. nostr., Tab. XXV figg. 88—91.

Char: Colonia in crustte formam expanditur.

/Si/n: (?) Escliara incisa, M. Edw., Esch. foss., Ann. Sc.»Nat., ser.

2, vol. Yl p. 325 (p. 5 sep.), tab. IX iig. 2; Mich., Icon.

Zooph., p. 328, tab. LXXVIII fig. 7; Wood, Ann. Mag. Nat.

Hist., vol. XIII p. 16; D'Orb., Fal. Franc, 1. c, p. 344;
BusK, C7'ag. Polyzoa, p. 65, tab. X fig. 3,

Hab: In regionibus arcticis frequens inventa est, ubi Ascidias, testas,

lapillos in prof. 10—80 org. investit. Ad Finmarckiam Prof.

LovÉN, ad insulas Spetsbergenses Expeditiones Suecicae eam
invenerunt. E Groenlandia in Museo Hauniensi Myriozoum
coarctatum praecipue investientem eam vidi.

M. subgracile (D'Orb.).

Char: Colonia in stirpis rotundae, ramosse formam erigitur.

Syn: Millepora truncata, Fabr., F71. Groenl., p. 432; ID. msorpt.

,

1. c, vol. II n:o 346. E descriptione in En. Groenl. Eabricii
vix decerni potest, an hane vel sequentem speciem viderit vel

fortasse duas conjunxerit.

Myriozoum subgracile, D'Orb., Pal. Franc, 1. c, p. 662;
Pack., List Labr. Anim., p. 11, tab. II fig. 5.

Hab: In mari arctico ad insulas Spetsbergenses frequentem hane
formam in prof. 19—80 org., fund. argill., Expeditiones Sue-

cicce invenerunt. Ad Groenlandiam Insp. Moeller et Prof.

Torell eam ceperunt. Ad Scandinaviam nondum reperta est.

ß: Zoooecia aviculario uno majori ad apicem aperturae distali

muniuntur.

M. coarctatum (Särs.).

Icon. nostr., Tab. XXV fig. 92.,

Syn: Millepora, Stroem, Sundm. Beskr., vol. I p. 142, å; id.,

Act. Hann., vol. X p. 258, tab. g fig. 10.
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Millepora trimcata, p. p., Gmel., Syst. Nat. Lin., p. 3783;
Fabr., (p. p.) mscrpt. 1. c; Müll., Prodr. 3043.

Cellepora coarctata, Särs, Reise Lof. Finm., N. Mag. f. Na-
turv., vol. VI p. 148 (p. 28 sep.); id.- (Leieschara) Beskr. N.
Polyz., Forh. Vid. Selsk. Christiania 1862, p. 155 (p. 17 sep.).

Hah: In mari arctico eisdem in locis quibns M. subgracile vivit.

Ad Norvegiam eam viventem primus Stroem, deinde Fabri-
cius notavit; postea ad Loppen (Finm.) a Prof. Loven, ad
Hammerfest et in sinu Komagfjord (Finm.) a Prof. Sars, in

- sinu Grötsund a D:ribus GoÉs et Malmgren majoribus in pro-

fundis inventa est.

Fam. ESCHAPIDJi.

Char: Zoooecia aperturam primitivam semiellipticam, vulgo ad latera

pi'oximaliter constrictam (claviformem), vel semicircularem vel

rotundam, secundariam vero aperturam, ubi exstat, claviformem
pro aviculario mediano immerso proximaliter sinuatarå prsebent.

A: Zoooecia aperturam primitivam semiellipticam, ad artus oper-

culi coarctatam margine proximali concave curvatam praebent.

Lepralia (Johnst.).

a: Apertura zoooecii partem proximalem latiorem quam distalem
illam vel fere seque latas lias prgebet.

L. pallasiana (Moll).

Icon. nostr., Tab. XXVI tig. 93.

Char: Zoooecia poris per totam frontem pertusa vel cancellata spinis

marginalibus ad aperturam carent.

Syn: Eschara pallasiana, Moll, die Seerinde, p. 64, tab. III fig.

XIII; Lmrx. - (Cellepora) Pol. Cor. Flex., p. 94; id., Ene.
Méth., p. 184; BusK, (Lepralia) Brit. Mus. Cat., part. II p.
81,' tab. LXXXIII tigg. ,1 et 2; id. (var. armata) öuart. Journ.

Micr. Se, vol. IV p. 309, Zooph., tab. XI figg. 1 et 2; Ald.,
Cat., 1. c, p. 142 (p. 52 sep.); Hincks, Ann. Mag. Nat. Hist.,

ser. 3, vol. JX p. 204; Smitt, Bidr. Känn. H. Bryoz. Utv.,

Ups. Univ. Årsskr., 1863, p. 34 (sep.); id. Öfvers. Vet. Akad.
Förh., 1865, pp. 7, 18, 28, tab. I figg. 11 et 12, tab. II fig.

1, tab. III figg. 12—17.
Flustra hibernica, Hass., Ann. Mag. Nat. Hist., vol. VI p.

172, tab. VII fig. 1; ID., ibid., vol. VII p. 370.
Lepralia pedilostoma, Hass., Ann. Mag. Nat. Hist., vol. VII

p. 368, tab. IX fig. 4; id. (L. pediostoma) ibid., vol. IX pp.
407 etc; Couch, Com. Fn., part. III p. 113, tab. XXIT^f^f^
Ofvers. af K. Vet.-Äkad. Förh. Årff. 24, Bihang.
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14; JoHNST., Brit. Zooph., ed. 2 p. 315, tab. LV %. 7;

Gray, List. Brit. Mus., part. I p. 120; Hincks, Ann. Mag.
Nat. Hist., ser. 2, vol. VIII p. 357; Lbgh., Pop. Hist. Brit.

Zooph., p. 316, tab. XYIII fig. 67.

Hab: In mari boreali ad Bohusiam et Norvegiam meridionalem fre-

quentissima est regionis littoralis species.

L. spathulifera, n. sp.

Icon. nostr., Tab. XXVI ligg. 94—98.

Char: Zoocecia spinifera frontem imperforatam vel poro mediano
pro spina articulata, spathulata et pro aviculario pertusam prse-

bent, prseterea sfepissime aviculariis lateralibus extus A'ergenti-

bus ad partem suam distalem muniuntur.

/Syn: (?) Lepralia depressa, BusK, Brit. Mus. Cat., part. II p. 75,

tab. XCI figg. 3 et 4.

Hah: In mari arctico liaud frequens testas, Ascidias, tubos vermimn,
lapiilos in prof. 20—30 org. investit. Ad insulas Spetsbergen-

ses Expeditiones Suecictie, ad Finmarckiam Prof. Loven eam
invenerunt.

ß: Apertura zoooecii partem proximalem angustiorem quam di-

stalem illam vel fere aeque latas has prsebet. Zoocecia poris in

una serie ad lineas limitares etiam distaliter ante apicem aper-

turse pertunduntur.

L. liippopus, n. sp. (?)

Icon. nostr., Tab. XXVI ^gg. 99—105.

Syn: (?) Eschara Deshayesii, M. Edw., Escli. foss., Ann. Se. Nat.,

ser. 2, ZooL, vol. VI p. 331 (p. 11 sep.), tab. X %. 4.

(?) Lepralia adpressa, BusK, Brit. Mus. Cat., part. II p. 82, tab.

CII figg. 3 et 4; ID., Quart. Journ. Micr. Se, vol. IV p. 178;
Hincks, Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 3, vol. IX p. 205. Forma
illa Mazatlanica et Britannica fortasse cum specie nostra con-
jungenda est.

Hab: In mari arctico eisdem in locis quibus L. spathtdifera haud
frequens inventa est.

B: Zoooecia aperturam primitivam semicircularem vel rotundato
quadraugularem, margine proximali convexe curvatam, secunda-
riam vero aperturam inverse triangulärem vel sectoris circuli

formam tenentem vel claviformem prtebent. Avicularium ad
aperturam zoooecii proximale medianum partem proximalem
hujus aperturfe in annuli formam circumdat.

Por el la (Gray).

a: Avicularium medianum mandibula acute-triaugulari clauditur.
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P. acutirostris, n. sp.

Icon. nostr., Tab. XXVI figg. 106—108.

Hab: Ad insulas Spetsbergen ses plantas marinas, Asciclias, Cellula-'

rias investientem in prof. 16—40 org. invenerunt hane spe-

ciem Expeclitiones Suecicae. Ad Groenlandiam cepit eam Hor-
nerae affixam Prof. Torell.

(i: Avicularium medianum mandibula semicirculari clanditur.

P. Icevis (Flmng).

Icon. nostr., Tab. XXVI %g. 109—123.

1. LepralicB auctt. forma, figg. 109—119, cujus colonia in cru-

stse formam expanditur.

Syn: (?) Lepralia cojicinna, BusK, Brit. Mus. Cat., p. 67, tab.

XCIX; Ald., Cat., 1. c, p. 139 (p. 49 sep.); Hincks, Ann.
Mag. Nat. Hist., ser. 3, vol. IX p. 201.

Lepralia aperta, Boeck, Forh.' Vid. Selsk. Christiania, 1861,
p. 50.

Hab: Formam Lejyimlice bujus speciei ad Bohusiam Eeteporae af-

fixam cepit Prof. Loven, ad Norvegiam meridionalem algis

affixam I):r Boeck et formse Escharai bujus speciei affixam

Prof. Särs (Mus. Haun). Ad Finmarckiam eam Pectini is-

landico affixam invenit Prof. Loven. Ad insulas Spetsbergen-
ses in prof. 20—30 org. frequentem testas investientem eam
invenerunt Expeditiones Suecicae. Ad Groenlandiam eam Hor-
nerae affixam cepit Prof. Torell.

2. Escliarce auctt. forma, figg. 120—123, cujus colonia in stir-

pis rotundae, ramosae, zoooeciis secundis (in uno stirpis latere

prius clausis) exstructae formam erigitur.

Syn: Cellepora Icevis, Flmng., Brit. Ånim., p. 532; Blainv. (Eschara)
ActinoL, p. 428; M. Edw. in Lam., Ani7n. s. Vert., ed. 2, vol.

II p. 270; JoHNST. (Cellepora) Brit. Zooph., ed. 2 p. 299;
Särs, Reise Lof. Finm., N. Mag. f. Naturv., vol. VI p. 148
(p. 28 sep.); Koren, Reise 1850, ibid., vol. IX p. 94; Da-
NIBLSSEN, Reise 1857, ibid., vol. XI p. 47; Sars (Eschara)

Beskr. N. Polyz., Forh. Vid. Selsk. Christiania 1862, p. 150
(p. 12 sep.); Ald., N. Brit. Polyz., Micr. Journ. n. ser., vol.

IV p. 8 (sep.), tab. III figg. 8—11.
Eschara teres, Busk, Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 2, vol.

XVIII p. 33, tab. I fig. 2.

Hab: Formam Eschara; hujus speciei ad littora Norvegice totius fre-

quentem cepit Prof. Sars. Oculince affixam ex abysso extra

Norvegiam Museo Holmiensi misit D:nus Baro Uggla. Ad
Groenlandiam eam repertam in Museo Hauniensi vidi.
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C: Zoooecia aperturam' primitivam semiellipticam vel semicircula-

rem, secundariam vero aperturam rotundam vel claviformem

prsebent. Aviculariiim ad aperturam zoooecii raedianum proxi-

maliter producitur vel in rostri formam erigitur, marginem hujus
• aperturae primarium majorem partem liberum relinquit.

Eschara (Eay).

a: Zoooecia aperturam semiellipticam, obliquam (proximaliter ele-

vatam) prsebent. Avicularium medianum in media fere fronte

zoooecii positum est vel in rostri formam erigitur. Colonia in

Lepralice, auctt., vel Hemescharce, auctt., formam expanditur.

E. verrucosa (EsP. (?) Busk).

Icon. nostr., Tab. XXVI figg. 124—135.

aa: Forma glabra.

1. E. paténs, figg. 124 et 125.

Char: Zoooecia aperturam primitivam retinent, margine proximali

eam rectam vel parum convexe cui-vatam prsebent. Avicularia

lateralia mandibula semicirculari clauduntur.

Hab: In mari arctico ad insulas Spetsbergenses in prof. 30 org.

Myam et Balanum investientem lianc formam cepit D:r Malm-
gren an. 1864.

(iß: Eormae costatae.

2. E. verrucosa, fig. 135.

Char: Margines laterales aperturse zoooecii post formam primariam
tujus aperturse eriguntur, margini oooecii imperforati conjun-

guntur.

jSyn: ? Lepralia verrucosa, Thomps., Ann. Mag. Nat. Hist., vol.

XIII p. 441; JoHNST., Brit. Zooph., ed. 2 p. 316, tab. LVI
fig. 3; Gray (Discopora) List. Brit. Mus., part. I p. 126; —
Lbgh. (Lepralia) Pop. Hist. Brit. Zooph.., p. 316-; BusK, Brit.

Mus. Cat., part. II p. 68, tab. LXXXVII figg. 3 et 4. tab.

XCIV fig. 6; Ald. (?) Cat, 1. c, p. 139 (p. 49 sep.); Hincks (?)

Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 3, vol. IX p. 201.
Ad7t: De scriptoribus, qui nihil de positura aperturte avicularii me-

diani (ad aperturam zoooecii) dixerunt, nihil certum dicere

possumus, quum hujus speciei simillima est Cellepora scabra
charactere illo praecipue distinguenda.

Hab: In mari arctico ad insulas Spetsbergenses raram hane formam
invenit Expeditio Suecica an. 1861.

3. E. 2:)ropinqua, figg. 126—134.

•Char: Margines laterales aperturae zoooecii secundarie S-formes
eriguntur, supra frontem oooecii procedunt, interdum aviculariis

minoribus internis muniuntur. Margo proximalis aperturae zoo-

oecii Primarius late dentatus est. Avicularium medianum ad
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apertnram zoooecii proximale basi supra frontem zoocecii proxi-

maliter producitur vel in rostri formam super aperturam zoo-

cecii erigitur. Avicularia lateralia majora mandibulam apice

dilatatam prsebent.

Hab: In mari arctico ad insulas Spetsbergenses in prof. 60 org.

Sertularias investientem hane formam cepit D:r Malmgren, ad
Groenlandiam Prof. Torell. Ad Finmarckiam Plustrfe securi-

fronti eam affixam cepit Prof. Loven.

»/i: Zoooecia aperturam semicircularem, planam, postremo elongate

rotundam proximaliter pro aviculario incluso sinuatam prsebent.

E. cervicörnis (Pall.).

Icon. nostr., Tab. XXVI figg. 136—139.

1. Lejnxilue, auctt. (et Hemescharce, auctt.) forma, figg. 136
et 137.

Syn: (?) Lepralia arctica. Särs, Reise Lof. Finm., N. Mag. f. Na-
turv., vol. VI p. 149 (p. 29 sep.).

Hab: Formam Lepralia; (auctt.) hujus speciei frequentem ad Groen-
landiam ceperunt Insp. Moeller et Prof. Torell. Ad insulas

Spetsbergenses Serpulaä affixam partim in formam Hemescharce
(auctt.) erectam in prof. 19—35 org. cepit D:r Goes an. 1861.
In regionibus borealibus nondlim reperta est.

2. Eschara^ (auctt.) forma, figg. 138 et 139.

Syn: De Poro cervino, Imperati, Marsigli, cett. antiquorum, quse

synonyma omnia dubia sunt, vide M. Edw., 1. c!
Porris cervinus, Borl., Nat. Hist. Corniv., p. 240, tab. XXIV

fig. 7.

Pontoppidan, Norg. N. Hist., p. 258, n:o 5, tab. n:o 14, B^).

Millepora cervicörnis, Pall., El. Zooph., p. 252; Sol., Zoopli.

Eli, p. 134; Gmel., Syst. Nat. Lin., p. 3784; Lam. (Eschara)

Anim. s. Vert., ed. 1, vol. II p. 176; ed. 2, vol. II p. 267;
Lmrx., Ene. Méth., p. 375; Flmng. (Cellepora) Brit. Anim.,

p. 532; Blainv. (Eschara) Acti7ioL, p. 428; M. Edw., Esch.,

Ann. Se. Nat., ser. 2, ZooL, vol. VI p. 19 (p, 15 sep.), tab. I

et tab. II fig. 1; JoHNST., Brit. Zooph., ed. 1 p. 276; ed. 2

p. 298, tab. Lill; Thomps. (Cellepora) Ann. Mag. Nat. Hist.,

vol. V p. 253; Couch, Com. Fn., part. III p. 111; Gray
(Porella) List. Brit. Mus.," part. I p. 127; Särs (Cellepora)

Reise Lof. Finm., N. Mag. f. Naturv., vol. VI p. 147 (p. 27
sep.); D'Orb. (Eschara) Pal. Franc, 1. c, p. 344; Lbgh.
(Cellepora) Pop. Hist. Brit. Zooph., p. 301; Busk (Eschara)
Brit. Mus. Cat., part. II p. 92, tab. CIX fig. 7, tab. CXIX

') "N:o 5. En liden artig Coral ined flade Greene, forestillende accurat Tak-
"kerne paa en Hjortes eller rettere et Rensdyrs Hoved, sidder eliers fast

"paa siu Steen."
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fig. 1; ID., Zooph., Quart Jourii. Micr. Se, vol. III p. 255;
Ald. (Cellepora) Cat., 1. c, p. 138 (p. 48 sep.); Koren, K
Mag. f. Naturv., vol. IX p. 94; Danielssen, ibid., vol. XI p.

47; HiNCKS (Eschara) Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 3, vol. IX
p. 308; Särs, BesJcr. N. Polyz., Fort. Yid. Selsk. Christiania,

1862, p. 141 (p. 3 sep.); Ald. (Cellepora) N. Brit. Polyz.,

Micr. Journ., n. ser., vol. IV p. 4 (sep.).

Millepora Tarandicornis, Stroem, Act. Hann., vol. XII p. 304.

Millepora compressa, Sovv^., Brit. Mise, p. 83, tab. XLI;
Jameson, Wern. Mem., vol. I p. 560.

Hab: Formam Escharce hujus speciei ad insulas Spetsbergenses in-

venit Expeditio Suecica an. 1861. Ad Groenlandiam eam
ceperunt Insp. Moellbr et Prof. Torell. Ad Finmarckiam
et IN^orvegiam meridionalem Prof. Särs, D:res Koren, Daniels-
sen, BoECK, Prof. Lilljeborg (Grip), ad Bohusiam (Skar)
Prof. LovÉN majoribus in profundis minus frequentem eam in-

venerunt.

. y: Zoooecia aperturam semiellipticam, postremo proximaliter ad

latera coarctatam praebent. Avicularium medianum totam fere

frontem zoooecii tegit, interdum in rostri formam super hujus

aperturam erigitur, maximam partem liberum conspicitur.

Eschara elegantula (D'Orb.).

Icon. nostr., Tab. XXVI %g. 140—146.

/Syn: Eschara elegantula, D'Orb., Pal. Franc, 1. c, p. 102; Pack.
List Lahr. Anim., p. 11.

Eschara saccata. BusK, Ann. Mag. ISTat. Hist., ser. 2, vol.

XVIII p. 33, tab. I fig. 5; Särs, Beskr. N. Polyz., Porh. Vid.

Selsk. Christiania, 1862, p. 144 (p. 6 sep.).

Hab: Ad insulas Spetsbergenses, ad Groenlandiam, ad Finmarckiam
in prof. 30—60 org. fi'equentissimam hane speciem ceperunt

Expeditiones Suecicae, Prof. Torell, Prof. Lovén, Prof. Sars,

Mc. Andrevv^.

D: Zoooecia ad aperturam rotundam vel semiellipticam aviculariis

obliquis muniuntur, quorum apertura in sinu proximali secuu-

dario aperturae zoooecii immergitur.

Escharoides (M. Edw.).

E. iSarsii (nom. nov.).

Icon. nostr., Tab. XXVI figg. 147—154.

iJhar: Avicularia saepe duo aperturam zoooecii ad uuuui et alterum
latus cingentia mandibulam triangulärem prsebent.
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Sy7i: (?) Cellepora spongites, Fabr., Fn. Groenl., p. 434.

(?) Eschara lobata, Lmrx., Exjdos. Méth., p. 40, tab. 72 figg.

9—12; Encycl. Méth., p. 376; D'Orb., Pal. Franc, 1. c, p.

101; — iion Pack. List Lahr. Ånim., p. 10.

(?) Eschara grandipora, Blainv., Actinol., p. 429; M. Edw., Esch.,

Ann. Se. Nat., ser. 2, Zool., vol. Yl p. 45 (p. 41 sep.), tab.

IV fig. 3; D'Orb., Pal. Franc, 1. c, p. 345.
Cellepora cervicornis, var.. Särs, Reise Lof. Finm., N. Mag.

f. Naturv., vol. VI p. 148 (p. 28 sep.).

Eschara rosacea, Särs, Beskr. N. Polyz., Forli. Vid. Selsk.

Cliristiania, 1862, p. 141 (p. 3 sep.); non Busk.

Hab: Forma Lepralice (aiictt.) hujus speciei haud infrequens prge-

cipiie testas mortuas in prof. circ. 30 org. ad insulas Spets-

bergenses investit. Formse Hemeseharce (auctt.) coloniam in

sinu Advent-Bay (ibid.) e p,rof. 19 org. Celleporarice incrassata;

affixam invenit Expeditio Suecica an. 1861. Formam Escharoi
(auctt.) in mari arctieo frequentem ad insidas Spetsbergenses
in prof. 20—60 org. lapiUis et Celleporariae affixam cepit Exp.
Suecica. Ad Groenlaudiam Insp. Moeller et Prof. Torell,
ad Finmarckiam Prof. Särs et D:res Goes et Malmgren (Rams-
et Balsfjord in prof. 80—100 org.) eam invenerunt.

E. rosacea (Busk).

Icon. nostr., Tab. XXVI figg. 155—159.

Char: Avicularium ad aperturam zoooecii obliquum mandibuläm se-

micircularem praebet.

Syn: Eschara rosacea, Busk, Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 2, vol.

XVIII p. 33, tab. I fig. 4; non Särs, 1. c.

Hab: In mari arctieo ad Finmarckiam Balano, Rhynclionellae, Pti-

lotse, lapiUo affixam hane speeiem primus cepit Prof. Loven
(deinde, see. Busk, Mc. Andrew); ad insulas Spetsbergenses

in prof. 20 org. invenit eam D:r Malmgren.

Fam. DISCOPORID^.

Char: Zoooeeia rhombica vel ovalia aperturam semiellipticam vel se-

mieircularem postremo breviorem (transverse elongatam, rotun-

dato-quadrangularem) mucrone proximali munitam praebent.

D. scutulata (Busk).

Icon. nostr., Tab. XXVII figg. 160 et 161.

Char: Zoooeeia frontem in disci formam linea calearea cii'cumscrip-

, tam poris pertusam praebent.

Syn: Lepralia scutulata, Busk, Quart. Journ. Mier. Se., vol. II

p. 255, Zoopli., tab. II figg. 1 et 2.
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Hah: In mari arctico ad insulam Beeren-Island D:r Malmgren, ad

insulas Spetsbergenses Prof. Torell et Expeditio Suecica an.,

1861 in regione algarum haud frequentem hane speeiem testis

affixam invenerunt. In Mus&o Hauniensi Laminariae affixam

eam e Groenlandia pulclierrimam vidi.

D. coccinea (Abildg.).

Icon. nostr., Tab. XXVII %g. 162—176.

Char: Zoooecia frontem ovalem contiguam, leevem vel costis secun-

dariis e poris lateralibus ad lineas limitares striatam (calcifica-

tione duriori granulatam) praebent. Apertura zoooecii primaria

dentem prsebet latiorem, fere bifidum. Avicularia desunt.

a: Zoooecia rhombica vel ovalia coloniam crustiformem eomponunt.

"aa: Zoooecia mucronem ad aperturam acutum praebent.

1. Forma Peachii (Johnst., Busk), figg. 164—166.

Char: Spinae 7—6 marginem aperturae zoooecii coronant.

Syn: (?) Cellepora coccinea, Abildg., Zool. Dan. Müll., vol. IV p.

30, tab. CXLVI figg. 1 et 2.

Lepralia Peachii, Johnst., Brit. Zooph., ed. 2 p. 315, tab.

LV figg. 5 et 6; Gray, List Brit. Mus., part. I p. 118; Lbgh.,

Pop. Hist. Brit. Zooph., p. 315; Busk, Brit. Mus. Cat., part.

II p. 77, tab. LXXXII fig. 4 et tab. XCVII; Ålder, Cat.,

1. c, p. 51 (sep.); HiNCKS, Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 3, vol.'

IX p. 203.

(?) Lepralia ventricosa, Johnst., Brit. Zooph., ed. 2 p. 305, tab.

LIV fig. 5; Gray, List Brit. Mus., part. I p. 118.

2. Forma ventricosa (Hass.), figg. 167—173.

Char: Spinae 6—4 marginem aperturse zoooecii coronant.

Syn: (?) Berenicea immersa, Flmng., Brit. Anim., p. 533; Johnst.,

Brit. Zooph., ed. 1 p. 280, tab. XXXIV fig. 8; ed. 2 p. 325,

tab. LVII fig. 8; Thomps., Ann. Mag. Nat. Hist., vol. V p.

253; Couch, Com. Fn., part. III p. 118; Gray (Escharella)

List Brit. Mus., part. I p. 125.

(?) Berenicea flava, Johkst., Trans. Newc. Soc, vol. II p. 268.

Lepralia ventricosa, Hass., Ann. Mag. Nat. Hist., vol. IX
p. 412; Johnst., ^ni. Zooph., ed. 2 p. 305, tab. LIV fig. 5;

Lbgh., Pop. Hist. Brit. Zooph., p. 306.
Lepralia ovalis, JoHNST., Brit. Zooph., ed. 2 p. 307; Gray

List Brit. Mus., part. I p. 118.
(?) Lepralia variolosa, Särs, ße/'se Lof. Finm., N. Mag. f. Na-
turv., vol. VI p. 148 (p. 28 sep.).

Lepralia variolosa et T^epralia ventricosa, Busk, Brit. Mus.
Cat. part. II pp. 75 et 78, tab. LXXIV figg. 3, 4, 5, tab.
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LXXV, tab. LXXXII %g. 5 et 6, tab. LXXXIII fig. 5; tab.

XCI %g. 5 et 6; Ald. (?) Cat., 1. c, pp. 140 et 141 (pp. 50
et 51 sep.); Hincks, Ann. Mag. Nat. Hist. ser. 3, vol. IX
p. 203.

Lepralia Peaclni, var. labiosa, BusK, Quart. Journ. Micr. Se,
vol. IV p. 308, Zoopli., tab. X figg. 5 et 6 (ad formam ovalem

transitus).

Lepralia variolosa (p. p.), Lepr. Peachii, Lepr. ventricosa,

'BusK, Crag Polyzoa, pp. 48 et 49, tab. IV fig. 8, tab. V
figg. 6—8, tab. VI figg. 3 et 4.

ßß: Zoooecia mucronem latiorem, interdum bifidum, apertiiram

breviorem praebent.

3. Forma ovalis (Hass.), figg. 174 et 175.

Syn: Lepralia ovalis, Hass, Ann. Mag. Nat. Hist., vol. IX p. 413;
JoHNST., Brit. Zooph., tab. LVI fig. 1.

Lepralia variolosa (p. p.), BusK, Crag Polyzoa, p. 48, tab.

IV fig. 4, tab. VIII fig. 8.

Lepralia cheilostoma, Boeck, Forh. Vid. Selsk. Christiania,

1861, p. 50. • , .

ß: Zoooecia fere cylindrica, phis minus erecta coloniam crusti-

formem vel interdum CeEeporarii-formem, erectam componunt.

4. Forma labiata, Boeck, fig. 176.

Syn: Lepralia labiata, Boeck, mscrpt.

Hab: Forma Peaclni plantas marinas prtecipue regionis littoralis in

mari boreali ad Bohusiam frequens investit. Testas investiens

et ubi majoribus in profundis, sicut etiam in mari arctico,

occurrit, duriori calcificatione transitum ad formam ventricosam

ostendit. H?ec enim illis in locis frequentior Oculinas maris
borealis et testås prsecipue mortuas in mari arctico diligit, ubi
etiam formam ovalem, eadem ratione prfecedentibus conjunctam,
baud raram invenimus. Formam vero labiatam rariorem Ser-

pulae affixam ad Finmarckiam cepit Prof. Loven.

D. apj)ensa, (Hass.).

Icon. nostr., Tab. XXVII fig. 177.

Char: Zoooecia plus minus erecta frontem convexam contiguam,
Icevem vel granulis seriatis granulatam praebent. Apertura zoo-

oecii primaria in medio margine proximali dentem prsebet an-

gustiorem, minorem. Avicularia lateralia ad aperturam zoooecii

sessilia, extus vergentia mandibula acuta clauduntur.
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Syn: Lepralia apioensa, Hass., Ann. Mag. Nat. Hist., vol. VII p.

367, tab. IX fig. 3; id., ibid., vol. IX p. 408 etc.

Lepralia tridentata, Couch, Corn. Fn., part. IQ p. 115, tab.

XXII fig. 5.

Lepralia Ballii, Johnst., Brit. Zooph., ed. 2 p. 321, tab.

LVI fig. 5; Gray (Escharina) List Brit. Mus., part. I p. 124;
Xbgh., Pop. Hist. Brit. Zooph., p. 323.

Lepralia coccinea, Johnst., Brit. Zooph., ed. 2 p. 322, tab.

LVII figg. 2 et 3; Gray (Escharina) List Brit. Mus., part. I

p. 124; Lbgh. (Lepralia) Pop. Hist. Brit. Zooph., p. 323;
Särs, N. Mag. f. Naturv., vol. VII p. 379; Busk, Brit. Mus.
Cat., part. II p. 70, tab. LXXXVIII; Ald., Cat., 1. c, p. 140
(p. 50 sep.); Gatty sec. Brady, Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 3,

vol. VII p. 70; HiNCKS, ibid., vol. IX p. 202.

Hab: E mari boreali ad Norvegiam Prof. Sars hane speciem Museo
Hauniensi dedit. Oculinae affixam delineavit D:r Boeck. In
mari arctico ad insulas Spetsbergenses Ascidise affixam in prof.

16—30 org. invenerunt eam Prof. Torell et D:r Malmgren;
e Groenlandia apportatam in Museo Hauniensi vidi.

D. sincera, n. sp.

Icon. nostr., Tab. XXVII iigg. 178—180.

Char: Zoooecia decumbentia, linearia vel medio parum latiora, fron-

tem convexam contiguam poris quincuncialibus pertusam, aper-

turam rotundato-quadrangularem medio margine proximali den-

tatam prsebent. Avicularia lateralia sessilia, extus vergentia,

mandibula apice latiore rotundato aperturam zoooecii interdum
defendunt.

Hab: In mari arctico ad insulas Spetsbergenses frequentem lianc

speciem Ascidias, testas, lapillos investientem e prof. 19—60
org. cejperunt Expeditiones Suecicae. Ad Finmarckiam invenit

eam Prof. Lovén.

D. pavonella (Ald.).

Icon. nostr., Tab. XXVII fig. 181.

Char: Zoooecia fere celleporina, imbricata (semi-erecta) frontem con-

vexam, costis secundariis radiantibus striatam, aperturam semper
primariam rotundam medio margine proximali dentatam prsebent.

Avicularia ad aperturam zoooecii lateralia in piano horizontali

canceUorum zoooecii aperiuntur. '

Syn: Eschara cribraria, BusK, Quart. Journ. Micr. Se, vol. IV p.

311, Zooph., tab. XII figg. 1—3. Non Johnst. sec. Aldbr.
Eschara pavonella, Ålder, N. Brit. Pol., Micr. Journ., n.

ser., vol. IV p. 12 (sep.).
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Adn: Huic speciei liaud longe diversa videtur Lepralia alata (Busk).

Hab: In mari arctico ad insulas Spetsbergenses Prof. Torell et

Expeditiones Suecicae lianc speciem haud raram Sertulariis,

Ascidiis, tubis vermium affixam e prof. 20—60 org. sustule-

runt. Ad Finmarckiam in prof. 20 org. eam invenerunt D:res

GoÉs et Malmgren. Ad Scandinaviam meridionalem nonduni
inventa est, quamvis primo e mari ad Brittaniam descripta.

D. Skenei (Sol.).

. Icon. nostr., Tab. XXVII fig. 182.

Char: Zoooecia mucronibus ad aperturam acutis, quse sajpe avicii-

laria fiunt, muniuntur. Medius, ssepe solus, ad aperturam zoo-

oecii mucro proximalis aperturam avicularii rotundam lateralem

in latere inferno prsebet. Laterales vero mucrones aperturam
avicularii rotundam in apice gerunt.

1. Forma Lepralice (auett.).

fSyn: Discopora verrucosa, Labi. (?) sec. M. Edw. in Cuv., R. anim.

illustr., Zooph., tab. 75—77, fig. 4.

Lepralia bicornis, BusK, Crag Polyzoa, p. 47, tab. VIII figg.

6 et 7.

2. Forma Escharoe (auctt.).

Syn: Millepora Skenei, Sol., Zoop)]!. EU., p. 135; Johnst. (Celle-

pora) Trans. Newc. Soc., vol. II p. 267; Thomps. Ann. Mag.
Nat. Hist., vol. X p. 23; Couch, Com. Fn., part. III p. 111;
Thomps., Ann. Mag. Nat. Hist., vol. XV p. 322; Johnst.,

Brit. Zooph., ed. 2 p. 297, tab. LII figg. 6—8; Gray, List

Brit. Mus., part. I p. 130; Särs, N. Mag. f. Naturv., vol. VI
p. 147; vol. VII p. 386; Lbgh., Pop. Hist. Brit. Zooph., p.

300; Busk, Brit. Mus. Cat., part. II p. 88, tab. CXXII; ID.

(Eschara'^) Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 2 vol. XVIII p. 33,

tab. I fig. 3; Ald. (Cellepora) Cat., 1. c, p. 138 (p. 48 sep.);

Koren, N. Mag. f. Naturv., vol. IX p. 94; Hincks (Eschara)
Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 3, vol. IX p. 308; Särs, Beskr.

N. Polyz., Forli. Vid. Selsk. Christiania, 1862, p. 147 (p. 9 sep.).

Cellepora palmata, Flmng., Brit. Anim., p. 532; Johnst.,

Brit. Zooph., ed. 1 p. 274, tab. XXXII figg. 6—8.
Palmicellaria elegans, Ald., New. Brit. Polyz., Journ. Micr.

Se., n. s., vol. IV p. 6 (sep.), tab. III figg. 1—4 {^=- Pustu-
lipora ijroboscidea, p. p., Johnst., Brit. Mus. sec. Norman).

Eschara lorea, Ald., ibid., p. 10 (sep.), tab. III figg. 5—7.

Adn: Hae duae formse, quarum specimina Museo Holmiensi benigne

tradidit Norman, nihil aliud sunt nisi variationes formae colo-

niae magis minusve gracilis, sicut etiam de Eschara elegantida

') "/i6x7<rtra Skenei (var. tridens) iiob. (n. sp.)"
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e Groenlandia varietatem adnotare possumus, qute faciem fere

Escharce lorece prsebet.

JTab: Formam Lepralice per lapillos serpeutem ad Hammerfest (Finm.)

in prof. 50—60 org. invenit Prof. Loven. Formam Escharce

e Groenlandia Museum Hauniense, ex insuiis Spetsbergensibus

Museum Holmiense possidet. Variis locis ad Norvegiam Prof.

Saks, Dr. Koren, Prof. Lilljeborg eam invenerunt. Ad Bo-
husiam P)'of. Loven (ad Skar, in sinn Gullmaren) et Dr. GoÉs
(in prof. 90 org. ad insulas Wäderöarne) eam ceperunt.

Subordo: Celleporina.

Char: Zoooecia calcarea, rhombica vel o vata, plus minus ad planum
accretionis coloniae erecia et ingequaliter acervata aperturam ter-

minalem prsebent.

Fam. CELLEPORID^.

Char: Zoooecia in coloniam lamelliformem vel tuberosam et irregu-

lärem serpentem vel ramis rotundis, zoooeciis vagis exstructis,

erectam componuntur.

Ä: Avicularium medianum ad aperturam zoooecii proximale aper-

tura sua oblique ad hane positum est.

Cellepora scahra (Fabr.).

Icon. nostr., Tab. XXVIII figg. 183—197.

Char: Zoooecia aperturam suam primitivam proximaliter deutatam,

margines suos limitares in lineas calcareas elevatos praebent.

1. Cellepora scahra, figg. 183—188.

Char: Avicularium ad aperturam zoooecii proximale conicum, sse-

pissime rostriforme, apice acutum erigitur. Zoooecia radiatim

costis elevatis striantur.

Syn: Millepora reticulata, Fabr., Fn. GroenL, p. 433.
Eschara scabra, id., Nye Zool. Bid,r., Vid. Selsk. Phys. Skr.,

Haunife, vol. I p. 29.

Hab: In mari arctico ad insulas Spetsbergenscs formee Cellepiorce

(auctt.) et Semicelleporarice (auctt.) in prof. 2—60 org. frequen-

tissimae Ascidiis, Sertulariis, Cellulariis, tubis verraium affixse

vivunt. E Groenlandia hane formam apportavit Prof. Torell.
Ad Bohusiam coloniam sat magnam formse Semicelleporarice

cepit Prof. Loven.

2. Cellepora plicata, nob, figg. 189—196.

Char: Avicularia ad aperturam zoooecii lateralia comprcssa, dorso



SMITT, KRITISK FÖRTKCKN. ÖFVER SKAND. HAFSBRYOZOEll. 3]

aciito triangularia eriguntur. Zoooecia plicis irregailaribus super

frontem cancellata sunt.

Syn: (?) Lepralia påtala, Saks, Reise Lof. Finm., N. Mag. f. Na-
turv., vol. VI p. 148 (p. 28 sep).

Hab: Eisdem in locis quibus forma prEecedeas etiam haec in mari
arctico frequentissima vivit. In regione boreali non inventa est.

3. Cellepora ovata, nob, fig. 197.

Char: Zoooecia ovalia, decumbentia formam primariam servant, fron-

tem poris quincuncialibus pertusam praebent.

Hab: In mari arctico ad insulas Spetsbergenses Ascidise, Cellepora-

ria?, Actiniae in pi-of. 10—60 org. affixam minus frequentem
hane foruiam invenit Expeditio Suecica an. 1861.

Cellepora ramulosa (Lin.).

Icon. nostr. Tab. XXVIII tigg. 198—210.

Char: Zoooecia aperturam primitivam proximaliter edentatam vel

sinuatam, sulcos limitares nudos vel confluentes prsebent.

1. Forma contigua, nob., figg. 198—201.

Char: Zoooecia decumbentia, postremo confiuentia Stratum unicum
componunt, avicularia ad aperturam suam proximalia sessilia

prsebent.

2. Forma tuberosa (D'Orb.).

Char: Zoooecia in pluribus stratis superpositis acervata, crecta, avi-

cularia in rostrorum formam erecta priebent. Oooecia poris

pertusa sunt.

Syn: Cellepora verrucosa, Fabr., Fn. Groenl., p. 434.

Reptocelleporaria tuberosa, D'Orb., Pal. Franc, 1. c, p. 423.

(?) Cellepora tubigera, BusK, Crag Polyzoa, p. 60, tab. IX
^^^. 8 et 10; HiNCKS, Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 3, vol. IX
p. 305.

3. Forma ramulosa.

Char: Zoooecia in pluribus stratis superpositis acervata, erecta, avi-

cularia in rostrorum formam erecta prsebent, in stirpem ere-

ctam componuntur. Oooecia per frontem imperforata sunt.

Syn: Cellepora ramulosa, Lin., Syst. Nat., ed. XII p. 1285; Müll.,
Zool. Dan. Proclr., p. 253; Lmrx., Pol. Cor. Flex., p. 88;
ID., Ene. Méth., p. 181; Flmng., Brit. Anim., p. 532; Johnst.,
Trans. Newc. Soc, vol. II p. 267, tab. XII figg. 3 et 4; Lam.,
Anim. s. Vert., ed. 2, vol. II p. 258; M. Edw., ibid., p. 270;
Johnst., Brit. Zooph., ed. 1 p. 274, tab. XXXII figg. 4 et 5,

ed. 2 p. 296, tab. LIl figg. 4 et 5; Hass., Ann. Mag. Nat.
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Hist., vol. VII p. 367; Thomps., ibid., p. 481; Couch, Com
Fn., part. III p. 110, tab. XX fig. 2; Mc. Gill., Anu. Mag
Nat. Hist., vol. IX p. 467; Gray, List Brit. Mus., part. I p
29; Särs, Reise Lof. Finm., N. Mag. f. Naturv., vol. VI p
147 (p. 27 sep.); Lbgh., Pop. Hist. Brit. Zooph., p. 300, tab

XVII 'fig. 61; BusK, Brit.' Mus. Cat., part. II p. 87, tab. CIX
figg. 1—3; Ald., Cat., 1. c, p. 138 (p. 48 sep.); Busk, Crag
Polyzoa, p. 58, tab. IX fig. 2; Hinck^, Ann. Mag. ISTat. Hist.,

ser. 3, vol. IX p,.305.

Millepora pumicosa, var., Pall., El. Zoopli., p. 255.
Cellepora ramosa, Blainv., J.cimo/., p. 443.
Cellepora Icevis, Mc Gill., Ann. Mag. Nat. Hist., vol. IX

p. 767.

4. Forma avicularis (Hincks), figg. 202—210.

Char: Zoooecia margines laterales aperturae in rostrorum förmana
ssepe avicularia gerentium erectos prsebent. Oooecia poris per
frontem pertus a sunt.

Syn: (?) Cellepora Redoutei, AuD. in Sav., Egypte, Polypes, tab. VII
fig. 6.

Cellepora avicularis, Hincks, Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 3,

vol. IX p. 304, tab. XII fig. 6.

Cellepora clichotoma, id., ibid., figg. 7 et 8; Ald., N. Brit.,

Pol., Micr. Journ., n. ser., vol. IV p. 2 (sep.), tab. II figg.

2—4.

Adn: Huc sine dubio multa synonyma veterum scriptorum de C.

pumicosa transportanda sunt; sed fide BusKii lioc nomen alise

formse (cujus apertura avicularii proximalis ad aperturam zoo-

oecii intus vergat) reservandum est, neque post descriptiones

veterum vagas alio modo decerni potest hsec qu6estio, nisi ut

formam marium meridionalium (E. Skenei propinquam?) pumi-
cosam secundum Pallas et Busk appellemus, cui igitur sy-

nonyma scriptorum e regnis meridionalibus optius referantur,

quamvis certe borealis et arctica nostra forma in illis regioni-

bus vivat.

Hab: Pormam contiguam in mari arctico ad Hammerfest (Finm.)
raram lapillis affixam in prof. 40—60 org. invenit Prof. Loven.
Formam tuherosam typicam Hornerte affixam ibidem cepit idem,
stirpe vero graciliori ramulosw simili erectam e mari boreali
extra Bohusiam profundo Escharce Isevi affixam Museo Hol-
miensi misit A. Olsson insulae Käringön, piscator. Et in boc
mari Prof. Loven et ilie haud raram formam ramulosam in prof.
50—60 org. ceperunt. Forma deinde avicularis, in regionibus
septentrionalibus nondum erecta inventa, e mediis profundis
usque in abyssa descendit Sertularias et Gorgonias tuberum

' forma cingens. E mari ad Bohusiam usque ad insulas Spets-
bergenses sat frequens occurrit.
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B: Aviciilarium medianum ad aperturam zoocecii deest.

Celleporaria (Lmrx.)-

(J. Hassallii (Johnst.)-

Icon. nostr., Tab. XIII fig. 211.

(Jhar: Zoooecia aperturam mucrone proximali munitam pnebent, in

coloniara criistifomiem plmibus stratis supevpositis acervata

componuntur.

Syn: (?) Cellepora Boryi, Aud. in Sav. Egypte, Polypes, tab. VII
fig. 3.

(?) Cellepora Gostazii, id., ibid., fig. 4.

Cellepora bimucronata, Hass., Ann. Mag. Nat. Hist., vol. VII
p. 367, tab. IX fig. 1.

Lepralia Hassallii, Johnst., Brit. Zooph., ed. 2 p. 304, tab.

LIV fig. 3; Gray {Celleporind) List Brit. Mus., part. I p.

128; LbGtH. {Lepralia) Pop. Hist. Brit. Zooph., p. 305; Busk
- {Cellepora) Brit. Mus. Cat., part. II p. 86, tab. CIX figg.

4—6; Ald., Cat., 1. c, p. 48 (sep.); Hincks, Ann. Mag. Nat.

Hist., ser. 3, vol. IX p. 304.
Hab: Hujus speciei coloniam algte affixam in mari boreali ad Bo-

liusiam cepit Prof. Loven.

C. incrassata (Lam.).

Icon. nostr., Tab. XXVIII figg. 212—216.

Char: Zoooecia mucrone proximali carent, in stirpem erectam, ramo-
sam, pluribus stratis superpositis acervata componuntur.

Syn: Pontoppidan, Norges N. Hist., p. 258, tab. n:o 14, C ^).

Ström {Millepora) Sundm. Beskr., vol. 1 p. 142, ß.

Cellepora pwnicosa. Särs, Eeise Lof. Finm., N. Mag. f. Na-
turv., vol. VI p. 147 (p. 27 sep.); Danielssen, ibid., vol. XI
p. 47.

Cellepora incrassata, Lam., Anim. s. Vert, ed. 1, vol. II p.

170, ed. 2, vol. II p. 256; D'Orb. {Celleporaria) Pal. Franc,
i. c, p. 419.

Cellepora cervicqrnis, Busk, Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 2,

vol. XVIII p. 32, tab. I fig. 1 (vide Crag Polyzoa, p. 57!).

Celleporaria surcularis. Pack., List Labr. Anim.., p. 10.

Hab: In mari arctico ad insulas Spetsbergenses et ad Groenlandiam
frequentissima liaec species in prof. 16—160 org., fund. argill,

et lapid., vivit. Ad Finmarckiam, ubi non tam frequens esse

videtur, ceperunt eam Prof. Loven et D:res GoÉs et Malm-
gren (in sinn Grötsund, e prof. 100 org.). Gett. vide Syn.!

^) "N:o 6. Dito med een Takke paa sin Steen, graae af Couleur, ligesom

forrige".
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Fam. EETEPORIDJi.

Char: Zoooecia ovato-cylindrica secunda in stirpem reticulatam com-
ponuntur.

Retepora cellulosa (Lin.)-

Icou. nostr., Tab. XXVIII figg. 217—232.

Syn: Eschara, Eondelet, Aquat, de Ins. et Zooph. lib., p. 133;
Gesn., Fischb., Frkft. 1598, p. 155; J. Bauu., Hist. Plant.,

vol. III p. 809; TouRNEF., Inst. r. Herb., p. 576.

Porus reticiilatus, Gnista marina, Imperat., Hist. Nat., p.

821 (ed. lat.); C. Bauh., Pin. Theatr. Bot. {Eschara pro Gni-

sta apud. Imp.) p. 367, n:o VIII; Bonnani (Retepora Imp.)

Mus. Kirch., p. 266 n:o 10, tab. ad pag. 286, n:o 10.

Eschara retiformis, 'RkY, Syn., ed. 3 p. 31.

Madrepore rameux ayant des feuüles perce'es qui se replient

et font une espece de Rose, Marigli, Hist. d. la Mer, p. 149,
tab. 33 fig. 161, n:i 1 et 2.

Reticidum marinum, Eumph., Amboin., vol. VI p. 247, tab. 87
fig. 5.

Eschara vel Millepora, Seba, Thes., vol. III pp. 189 et

191, tab. C n. 11, tab. Cl n:i 5 et 6.

Millepora, Ellis, öar., tab. XXV figg. d, D, F, p. 72 (ed.

angl.) p. 87 (ed. gäll.).

Millepora eelhdosa, Lin., Syst. Nat., ed. X p. 790, ed. Gme-
lini p. 3788; Jameson, Wern. Mém., vol. 1 p. 560; Cavolini,

Pol. Mar., Mem. 1 p. 64, tab. III figg. 12—14; Espek, Zoojyh.,

vol. 1, Millep., tab. 1; Lam. (Retepora), Anim. s. Vert., ed. 1

vok II p. 182: ed. 2, vol. II p. 276; Lmrx., Expos. Méth.,

p. 41, tab. XXVI fig. 2; Risso, Eur. Merid., vol. V p. 343;
CuviER, Regne Anim., vol. III p. 316; Blainv., ActinoL, p.

433, tab. LXXVI fig. 1.

Millepora retepora, Pall., El. Zooph., p. 243.

Millepora foraminosa. Sol., Zooph. Ell., p. 138, tab. XXVI
fig. 2.

Millepora reticulata, Gray, Gat. Brit. Mus., part. 1 (Rad.)

p. 130.

Adn: De omnibus Ms synonymis nihil certius dici potest, quam in-

dicavisse videri formam beanianam auctores, qui locum uatalem
hujus speciei in mari septentrionali dixerint.

1. Forma beaniana (King).

Ghar: Oooecia rima supera longitudinali aperiuntur. Avicularia ma-
jora, acuta desunt.

a: var: borealis, — figg. 217—221.

Ghar: Aviculariura ad aperturam zoooecii proximale medianuni in

rostri intus dentati formam erigitur (et interdum, ad basin liu-
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jus rostri avicularium minusculum raandibula triaiigulari clau-

suni oblique positum oritur).

Si/n: PoNTOPPiDAN, Norg. N. Hist., p. 258, tab. n:o 14, lit E ^).

Stroem (Millepora) Sundm. Beslcr., vol. 1 p. 142, a.

Retepora cellulosa, Johnst., Loud. Mag. Nat. Hist., vol. VII
p. 638; (?) Thomps., Ann. Mag. Nat. Hist., vol. XV p. 322;
Särs (p. p.) Reise Lof. Fimn., N. Mag. f. Nat arv., vol. VI p.

151 (p. 31 sep.); Koren, ibid., vol. IX p. 96; Danielssen,
ibid., vol. XI p. 47.

Retepora Beaniana, King, Ann. Mag. Nat. Hist., vol. XVIII
p. 237; Johnst., Brit. Zooph., ed. 2 p. 353, fig. 67 in pag.

354; (?) Lbgh., Pop. Hist. Brit. Zooph., p. 361, tab. XIX
fig. 73; EusK, Brit. Mus. Gat., part. II p. 94, tab. CXXIII
figg. 1—5; Ald., Cat„ 1. c, p. 62; Busk, Crag. Polyz., p.

75, tab. XII figg. 2, 5, 6, 7; Hincks, Ana. Mag. Nat. Hist.,

ser. 3, vol. IX p. 308.
Lepralia lobata, BusK, (Jrag Polyz., p, 50, tab. VI fig. 7 (?),

tab. XXII fig. "4.

[b: var: mediterranea.

Char: Avicularium ad aperturam zoooecii proximale medianum ses-

sile mandibulam triangulärem oblique vergentem praebet.

Syn: Retepora cellidosa, M. Edv\^. in Cuv., Regne Animal illustr.,

Zooph., tab. LXXXVII fig. 1, a—e; V. Ben. BuU.d'Acad. Roy.
Belg. vol. XV, part. 1 tab ad p. 82 fig. 11.

Hab: in mari mediterraneo sec. specimina, quae Museo Holmiensi
dederunt Hedenborg et Cleve.]

2. Forma cellidosa (Lin., auctt.) figg. 222—225.
Char: Oooecia rimata sunt. Avicularium ad aperturam zoooecii la-

terale rimee formam tenet. Avicularia majora apice acuta ha-

mata per stirpem sparse occurrunt.

Syn: Retepora cellulosa, D. Chiaje, Mem. Stor. Not. d. Anim. s.

Vert., vol. IV p. 198, tab. LXVII figg. 3, 8, 9; King, 1. c;
Särs (p. p.) Reise Lof. Finm., N. Mag. f. Naturv., vol. VI p.

151 (p. 31 sep.); Reuss., Foss. Polyp. Wien. Tertiärb., p. 47,
tab. VI fig. 34; Mich., Iconogr. Zooph., p. 71, tab. XIV fig.

10; BusK, Cat. Mar. Polyz. Brit. Mus., part. II p. 93, tab.~

CXXI figg. 3— 8, tab. CXXIII figg. 5 et 6; id., Crag Polyz.,

p. 74, tab. XII fig. 1.

Retepora Edwardsii, V. Ben., Bull, de l'Acad. Ro3^ Belg.,

vol. XV, part. I p. 81, tab ad. p. 82 figg. 9, 10, 12, 13.

') "N:o 9. Ikkun som en Tinger-Ende stor, men af en Skabning, den jeg ikke

har seet Mage til, nemlig som en liden flad Tragt, hvis Sider bestaae af

en artig Vsev, ligesom den allerfineste filegran-Arbeyd i Ruder. Couleur

de paille".

Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förli. Arg. 24. Bihang. «^
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3. Forma notojjachys (Busk).

Char: Avicularia majora acuta per stirpem sparse occurrunt. Margo
proximalis aperturse zoooecii utroque latere *S'-formis erigitur.

(quare bis siuuatus videtur). AvicuL^rium minusculum ad hunc
marginem laterale tubiili formam ten et.

[fl: forma typica.

Öhar: Oooecia rima longitudiiiali aperiuntur. •

Syn: Retepora noto-padiys, BusK, Grcuj Polyzoa, p. 76, tab. XII
fig. 4.

Hah: in mari mediterraneo (Hedenborg)].

h: var. elongata, ligg. 226—232.

Öhar: Oooecia tränsversim et longitudinaliter lineis calcareis elevatis

JLigata sunt.

Adn: Formas tres boreales et arcticas hujus speciei, quas enumeramus,
membra esse anius variationum seriei videbimus. Quam vero inter

formas rationem ut bene intelligamus, marium etiam meridionali-

um formas spectare oportet, inter quas beanianai illius varietatem

in mari mediterraneo videmus, aviculario mediano ad aperturam
zoooecii sessili oblique posito munitam, quee trar.situm ad for-

mam cellulosam ostendit. Et ex hoc mari formam videmus, quam
notopachydem typicam censemus, cujus oooecia rimata fuerunt,

quam tamen notam! baud magni momenti esse cre'dimus. Va-
riat vero forma colonife, quod jam de speciebus plerisque pr?e-

cedentibus adnotavimus, quum, accretione ejus progrediente,

producuntur zoooecia, quare etiam longiores fiunt fenestrce.

Hab: Forma heaniana e mari boreali ad Bohusiam iisque ad mare
arcticum FinmarckicC in mediis profundis et in abyssis liaud

rara vivit. Formam cellulosam (s. str.) ad Finmarckiam in

prof. 40—100 org. sat frequentem primus cepit Prof. LovÉx
an. 1840, postea Expeditio Suecica an. 1861 (Prof. Sars; vide

Syn). Ad insulas Spetsbergenses in prof. 19 org. (Advent-Bav)
et 35 org. (Röde-Bay) an. 1861 inventa est. Hic vero forma
elongata frequentior esse videtur pluribus locis e prof. 20—80
org. sublata. Seepe ad Finmarckiam omnes hge formpe vicinte

liabitant, ut e. g. ad insulam Karlsö in prof. 50 org et in

freto Grötsund (GoÉs et Malmgren) in prof. 70 orgyarum.



SMITT, KRITISK PÖRTECKN. ÖFVER SKAND. HAFS-BUYOZOEU. 37

Återstoden af de Chilostomer, hvilkas slägtskapsförhållan-

den vi söka utreda, har i vetenskapen en skiftesrik historia,

hvars hufvuddrag må stå här till försvar för det framställnings-

sätt vi begagnat vid formernas systematiska uppräkning.

Från Linnés tolfte upplaga af Systema Naturce qvarstodo

för hithörande former slägtnamnen Cellepora och Millepora

Eschara, som bekant, hemtadt från Rondelet och äfven af

Ellis användt för fasta och bladlika Bryozoer, uppfattades af

LiNXÉ i tionde upplagan af Systema Natuixe ungefär som en

motsvarighet till senare tiders Flustra men utgallrades i andra

upplagan af Fauna Suecica såsum obrukbart för Zoologien, dä

det förut blifvit användt i Medicinen. Återupptaget af Pallas
har det emellertid allt sedermera varit erkändt. Moll har det

liksom Pallas i betydelse af båda Linnés slägten Cellepora

och Flustra.

För Lamarck funnos således tre slägtnamn att använda

för Eschariner och Celleporiner, nemligen Cellei^ora, Eschara

och Millepora. För uppfattningen af det förstnämnda slägtet

fastade han sig vid Linnés Cellepora p)umicosa. Vid sidan af

detta slägte bildade han Discopora, som till karakteren mot-

svarar det yngre namnet Lepralia (Johnst.) men genom de an-

förda species visar sig vara en blandning af Membranip>oror och

Lepjralior. Såsom typ för Eschara valde han E. fascialis hos

Pallas. Millepora qvarstår äfven hos honom såsom en bland-

ning af Bryozoer och egentliga Koraller, men efter den genus-

karakter, i hviiken han velat följa Linné, har man att anse

Millepora tntncata såsom typ för detta slägte, hvars namn dock

genom Ehrenberg blifvit öfverflyttadt till Korallerna. Emel-

lertid afsöndrade han från Linnés Millepora sitt nyuppställda

slägte Retepora ^), hvars typ — som till sin byggnad skulle vara

mindre fast än Millepora — egentligen är en Cyclostom, nemli-

gen it. (Frondipora) reticulata', men som äfven inneslöt den

') Namnet Relepora är enlie;t Bonanni först användt af Imperato, ehuru det

icke förekommer åtminstone i den latinska upplagan af hans Eist. Natu-
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hithörande R. cellulosa. Det var LAMOURaux och efter honom

MiLNE Edwards, som afskiljde Cyclostomerna och lemnade

Iletej)ora i den betydelse af en Chilostom, hvilten detta slägte

sedermera bibehållit.

LamouROUX införde i sin Exposition Méthodique genus-

namnet Celleporaria, såsom han i en not anmärker, äfven iime-

fattande C. pumicosa, således i samma betydelse som Lamarck
uppfattat slägtet Cellepora, hvilket åter Lamouroux med sin

tydligen mindre kmiskap derom, och i den tanken att han hos

Fabricius hade att söka dess ursprung, uppfattar i betydelse

af senare tiders Lepralia, under det- han bibehåller Discopora,

troligen uppfattad såsom en Meinhranijjora eller Meinbranipora-

lik ßißustra — då han nemligen säger den stå mellan Flu-

strorna och JEscharorna — men med T), verrucosa, den mest

Cellepora-Wka. af Lamarcks Discoporor, anförd såsom typ. I

supplementet till nämnda arbete uppställer han slägtet Bere-

nicea, "hörande till Flustrorna'\ som innesluter en hithörande

art, JB. annulata. Slägtet är dock hufvudsakligen grundadt på

koloniens byggnad och omfattar derföre äfven Cyclostomer, så

att en del deraf är synonym med hans Diastopora, den andra

delen med hans Cellepora. Det är ett olyckligt uppstäldt slägte,

och om man vill använda det, har man att erkänna Fleming

såsom dess emendator, hvilken utvidgat dess art-innehäll, så

att det hufvudsakligast kommit att omfatta Chilostomer. I

samma supplement lemnar LAMouroux slägtet Hippotlioa, grun-

dadt på en koloniform inom en formgrupp, hvilken han redan

upptagit bland sina Celleporor. Sådan är LamoüROUX's sista

behandling af dessa djur, hvilka han i sitt mera sjelfständiga

arbete. Polyp. Coralligenes Flexibles, jemte största delen af våra

Flustriner samlat uti slägtena Cellepora och Flustra. Och då

man nu efter honoi\i velat bibehålla hans yngre genera Celle-

p)ora, Discopora och Berenicea, egde man snart sagdt endast

godtycket till domare, i hvilken betydelse dessa namn vore att

använda.

Ä^T''^'" ' '

/>>^\v ,
/.
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Det var för öfrigt, som bekant, vid denna tid, Savigny

låtit utarbeta sina förträffliga figurer till Descr. de VEyijpte.

På plancherna finna vi alla hithörande former — af nutidens

Lepralia, Cellepora och Hip'potlioa — jemte former af våra

Flustriner samlade under benämningen Finstres.

Vid sina korta men träffande beskrifningar af hithörande

former använde Fleming Eschara och Cellepora i samma be-

tydelse som Lamargk; men dennes Discopora blifver hos Fle-

ming Berenicea, och FLEMINGS Discopora är en Cyclostom.

Blainville upptog, snart sagdt utan kritik, alla namn,

dem han kände: så t. ex. bibehåller han för hithörande former

Berenicea och Discopora, men synes vara böjd för att förena

dem med Cellep)ora, inom hvilket slägte han sammanför både

Lamarcks och Lamouroüx's anförda arter. Linnés Millepora

blifver hos honom en familj af oledade Cyclostomer; Millepora

truncata får ett nytt namn, Myriapora. Med honom utdör för

öfrigt namnet Millepora från Bryozoernas klass.

Milne-Edwards återgick till en riktig uppfattning af La-

marcks genera; men såsom hans största förtjenst i denna del

af Zoologien har vetenskapen att minnas den vigt han fastade

vid dessa Bryozoers förändringar, ty endast, genom att fortgå

pa denna bana stod att finna, i hvad förhållande de föriit skilda

typerna stå till hvarandra. Af de hithörande slägten, hvilka

han sjelf synes hafva känt och erkänt, sammanställer han (i

sina tillägg till andra delen af andra upplagan utaf Lamarcks

Anim. s. 'Vert, p. 218) Esclia^^iyia, Escliaroides, Cellepora, Di-

scopora och Eschara. Och härvid anmärker han, att Escliaro-

ides bildar Öfvergången från Escliarina till Cellepora, att Disco-

pora skiljer sig från Escliarina genom den jemna och starka

förtjockningen af sina djurhusväggar och att Eschara — med

tillägg af dess olika koloniform — utmärker sig genom samma

tendens. Redan från dessa anmärkningar är steget icke långt

till en tanke på det utvecklings-förhållande, som sammanbinder

dessa former, och såsom vi skola se, kan serien Escliarina,

Escliaroides, Cellepora vara ett uttryck för den underordning,
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vi benämnt Celleporina, medan vi under benämningen Escharina

samlat de former, hvilkas förändringar hufvudsakligast följa se-

rien: Escharina, Discopora, Eschara.

På Palseontologiens område använde Hagenow i sina pryd-

liga Bryozoen der Maastrichter Kreidebildung för hithörande

.former blott två genera: Eschara och Cellepora, den ena upp-

rest, den andra krypande; och inom dessa sammanför han dess-

utom arter med både Flustriners, Eschariners och Celleporiners

djurhusform; men vid Cellepora sammanställer han sina före-

gångares slägten och använder dessa såsom underafdelningar.

D'Orbigny's systematiska arbeten öfver Bryozoerna äro,

som bekant, samlade i hans Palceontologie Eranpaise. I sin

äldsta indelning står han der i fråga om dessa djur vid sidan

af Hagenow, på det sätt att dennes båda nyssnämnda slägten

motsvara hans Escharidce och Cellejooridce, skiljda genom koloni-

formen. Hans andra indelning är icke så långt fullbordad, att

man med bestämdhet kan bedöma, huru han tänkt sig behand-

lingen af Celleporidorna; emellertid har han uti denna tydligen

uppfattat den flustrina djurhusformen, ehuru han icke strängt

afskiljt den, och inom familjerna börjar han att använda ''pores

speciaiuc'' vid siägtbegränsningen. Vid sidan af Escharidce har

han dessutom uppställt familjen Eschariporidce, hvilken han

grundat på en karakter, som verkligen är hemtad från djur-

husens byggnad och derföre ej heller kan sakna sin betydelse.

Mängden af de former, som han trodde sig kunna urskilja, tvin-

gade honom sedermera i en tredje, indelning till söndringar, som

emellertid svårligen kunna försvaras. Vi hafva redan förut en

gäng påmint om det hufvudsakliga felet vid denna klassifikation.

Afven för Escharinerna och Celleporinerna gäller samma an-

märkning om obrukbarheten af ''pores speciaux"" såsom familje-

karakterer. Några exempel må här visa, till hvilka orimlig-

heter dessa karakterer förledt honom, och huru hans konsequens

i öfvertygelsen om orubbligheten af de antagna familj ekarakte-

rerna gjort hans system till det mest artificiella af alla.
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Den afdelning af familjer — b: Cellules percées de fussettes

speciales — som i hans sista indelning motsvarar ofvannäranda

familj Eschariporidce, hade visserligen, som nämndt, ursprung-

ligen en naturlig karakter; men sådan denna af D'Orbigny

uppfattats, återfinnes den emellertid i en eller annan modifika-

tion pä nästan alla kända hithörande Bryozoer. Derföre kan

den också leda till sådana misstag, som att D'Orbigny -åt-

minstone under tvenne genera upptagit Engelsmännens Lepralia

trispinosa, nemligen både såsom en Reptescharella och Semi-

eschara. Ett annat exempel, huru bestämningen här är lemnad

åt godtycket, visar han sjelf, om vi jemföra Reptescharella ri-

mulata med hans Reptoporina cornuta (måhända en ung Porina

Malusii eller en denna närstående form), hvilken senare är

lika väl försedd med "fossettes speciales'' som den förra, men

af D'Orbigny förts till afdelningen: a: Cellules entieres ou sim-

plement poreuses. Karakteren kan derföre åtminstone icke på

D'Orbigny's sätt användas; men vi skola se, att den har en

vigtig betydelse till förklaringen af formutvecklingen inom dessa

grupper.

Då han vidare låter all skillnad i djurhusformen förlora

sin betydelse för systemet^ sammanför han de gamles Escliara-

och Cellepora-typ er inom samma familjer. Detta söker han för-

svara i sin redogörelse för slägtet Celleporas historia (p. 393);

och det skäl han der anför — att dessa typer så småningom

öfvergå i hvarandra — underskrifva vi gerna; men på hans

ståndpunkt var slutledningen från detta skäl mera än vågad, ty

om man granskar de af honom använda karaktererna, gå dessa

ännu snarare öfver i hvarandra. Vid användningen af namnet

Cellepora fortplantar han dessutom Lamouroux's misstag, att

Fabricius skulle vara detta slägtnamns auctor, och bestämmer

typen efter dennes Cellepora-KXier i Fauna Groenlandica. At

Celleporaria gifver han en betydelse, hvilken ej Lamouroux —
auctor för detta namn — men väl Blainville gifvit deråt.

D'Orbigny's familj Escharinellidce består till största delen af

fliustrina djurhusformer men innesluter t. ex. en Reptescharinella
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rliomhoidalis, som är BusKS Lepralia Brogniartii, således tro-

ligen samma art, som D'Orbigny på annat ställe upptagit un-

der slägtet Mollia efter Savigny's figur och Audouins nämnda

artnamn. Uti hans efterlemnade Bryozo-samling ligger dessutom

under samma etikett (i?, rhomboidalis) exemplar af Discopora

coccinea, forma ventricosa (yariolosa), som måhända också före-

sväfvat D'Orbigny vid denna art-uppställning.

Skillnaden mellan hans Porinidoe och Escharellinidce är helt

och hållet artificiel, då vi nu veta, att t. ex. många af de äldres Le-

pralior kunna hafva ett eller två sido-avicularier på djurhusen inom

olika delar af samma koloni. Också se vi t. ex., att hans aS^-

miporina pidchellä och SemiescharelUna ohlonga äro samma art,

nemligen Engelsmännens Lepralia linearis. Midtelporen t. ex.

på en Reptoporina Malusii (= Lepralia, BUSK; trol. = Repto-

porina hexagona, D'Orb.) borde dessutom i D'Orbigny's sy-

stem hafva fått namn och betydelse af en ''fossette speciale'",

men den blef en ''pore speciäV ; och då han inom familjen ej

fäster något vidare afseende på platsen för dessa porer, kom-

mer den att på Reptoporina Isahelleana (måhända samma art

som vår nordiska Mollia spinifera) få betydelsen af ett sido-

avicularium.

D'Orbigny fastade för öfrigt icke egentligen någon vigt vid

dessa porers form, hvarföre han också under samma namn, som

bekant, förenar avicularier äfven med borst i mynnings-areans

rand, så att t. ex. pgres speciaux på Escharipora pentapora

tydligen äro borst, men på Escharipora Neptuni lika tydligt

avicularier.

Slutligen må ett exempel visa, att D'Orbigny temligen

godtyckligt tillämpat sina systematiska åsigter på former, som

dock voro bland de bäst kända, eller der hans karakterer lät-

tast bort falla i ögonen. Escliara cervicornis och Eschara

elegantula, hvar med sitt avicularium bakom (enligt D'Orbig-

NY's uttryckssätt) djurhusmynningen, hade bort hos honom

vara Porinidor men blefvo Escharidor. Att förklara denna och

dylika motsägelser hos honom såsom undantag för en större
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frändskaps skuld i andra hänseenden, skall säkerligen aldrig

lyckas; snarare häntyda hans bestämningar i sin Bryozo-samling

derpå att han för de flesta af sina niånga arter hemtat karak-

terer endast med tillhjelp af loupen, hvarföre hans arbete uti

värde står tillbaka för hans samtidas och skulle fordra en helt

ny omarbetning af den, som ville se, huruvida hans karakterer

kunna sammanföra naturliga slägtingar af dessa former. Hans

system återkommer visserligen hos Bronn i Die Klassen und

Ordnungen des Thierreichs på ett förtjenstfuUt sätt framstäldt

och jemfördt med Engelsmännens bättre arbeten, men med rätt-

visa anmärkningar, som borde hafva varnat Stoliczka från att

försöka göra en principfråga af att rädda D'Orbigny's krång-

liga nomenklatur och obrukbara genusbegränsningar. Och da

prioritetslagarne bjuda oss att på sina ställen påminna, om,

D'Orbigny's benämningar, följa vi dem med den anmärkning,

att vi oftast måst förändra deras betydelse och att man icke må
vänta någon säkerhet i användningen af dessa namn, som säkei-

ligen aldrig kunna vinna vetenskapligt erkännande för sitt eget

värdes skuld. •

I England hade man, redan förr än D'Orbigny utgaf denna

del af sin Pcdceöntologie Frangaise, från Johnston fått i arf

en säkrare artkännedom, i det hufvudsakligaste med bibehål-

lande af de Lamarckska genusbegränsningarne, hvilka på detta

sätt ända till våra dagar bevisat sin användbarhet. Det sätt,

hvarpå FLEMING användt namnet Discopora, föranlät JoHN-

STON att i dettas ursprungliga betydelse uppställa slägtet Le-

prcdia, som sedermera haft erkännande i England. Der har

isynnerhet BusKS utmärkta arbeten visat, att artkaraktererna

måste sökas v-id förstoringar, dem ingen af de äldre användt,

hvarföre också studiet af dessa grupper snart sagdt börjat på
nytt. Efter honom visar det sig derföre, att originalexemplar

måste afgöra hvarje fråga i den äldre synonymien, ett fälty

hvilket BusK haft ett det bästa tillfälle att bearbeta vid Bri-

tish Museum. Namnet Leprcdia har härvid vunnit ett burskap.
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som kan göra det lika berättigadt som det äldre men tvetydiga

Discopora.

De systematiska åsigter, som i England varit gällande i

fråga om hithörande familjer, äro hufvudsakligen grundade på

koloni-formens olikheter, och det värderikaste arbete från

Johnstons efterföljare, Busks Crag Polyzoa, bjuder oss der-

före i detta hänseende föga af intresse. Emellertid förekomma

äfvén i denna engelska litteratur anmärkningar och systematiska

åsigter, som fordra vårt erkännande. Så kommer redan Hassall

(Ann. Mag. Nat. Hist., vol. IX p. 410) till det resultat, att

djurhusmynningens form gifver den säkraste karakter för Lepra-

liornas urskiljande. Denna åsigt, hvilken återkommer hos oss,

jemte Johnstons och öfrigas hänvisningar till de ''ihåliga po'o-

cesser' och "aurikler'' (avicularier och vibracularier), som före-

komma på Lepraliorna, användes af Gray till en indelning af

detta slägte, der han äfven tagit djurhusväggens byggnad och

förtjockningssätt i betraktande: visserligen tre goda indelnings-

grunder; men utförandet visar, att formstudiet ännu ej hunnit

så långt, att dessa grunder med tillbörlig noggrannhet kunnat

anväadas. Så t. ex. sammanföras Herentia linearis och Heren-

tla hiforis (^ Lepralia Malusii enl. Busk), Escharina unicornis

och Escharina coccinea (= Discopora ajjpensa, nob.), Escliarella

iimnersa (= Lepralia Peacliii enl. Busk) och Escliarella viola-

cea, Discopora ver7nccosa och Discojjora trispinosa, för att icke

nämna slägtet Lepralia med sina 29 arter, som oaktadt ut-

gallringen af sex nya slägten kommer att innefatta lika hetero-

gena elementer som förut. Dessa slägten hafva ej heller hittills

vunnit något erkännande; men enligt prioritetslagen ega de före-

trädesrätt framför D'Orbigny's och måste följaktligen, der det

är möjligt, användas. Slägtet Porella, innefattande E. cervi-

eornis, är grundadt på koloniforraen, med tillägg af Johnstons

observation om dess äldre delars Cellepora-iika. öfverväxnings-

lager.^^

Afven Busk har uppställt några hithörande slägten, On-

chopora, Psileschara, Heinescliara och Coelescliara, liksom fa-
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miljen CateniceUidce, grundade på koloniformen, som dock endast

kan lemna artificiella sammanställningar, sådant han också sjelf

förklarat förhållandet vara med det sätt, hvarpå han användt

avicularierna och vibracularierna för anordnandet af arterna

inom slägtet Lejjralia.

För att slutligen visa, hvilken riktning åsigterna om dessa

djur på senaste tider synas vilja antaga, må det vara nog att

anföra ett sådant yttrande som HiNCKs's om Ce/Zepora- arterna

(Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 3, vol. IX, p. 304): "indeed the

"bewilderment increases with the number of specimens examined";

och härmed sammanställa de resultater, till hvilka Särs kom-

mit, då han på ett ställe (Forh. Vid. Selsk. Christiania, 1862,

p. 147) utan att framvisa någon ny skillnad mellan Escliara

och Flustra förklarar sin Eschai^a pahnata skilja sig från släg-

tet Flustra endast genom "Polyzoariets rigide, kalkagtige Be-

skaffenhed, medens det hos Flustradse er beieligt eller mem-

branost — en Characteer, der sikkert ikke kan begründe nogen

Adskillelse i to forskj eilige Familier (Escharidse, Flustradas), ja

neppe engang i to Slsegter"; och på ett annat ställe (1. c, p.

150) säger slägtena Cellepora och Eschara stå hvarandra så

nära; "at de paa ingen Maade kunne skilles ad i to forskjsellige

Familier "Celleporidse og Escharidse", som BuSK har gjort."

HiNCKS och Sars hafva annars gått i Johnstons och Busffs

fotspår, och deras nämnda, sceptiska yttranden äro uttryck af

svårigheten att på den vägen finna naturliga gränser för Bryozo-

grupperna.

Den engelska skolan å ena sidan, å andra sidan D'ORBiGNY'ska

söndringssträfvandena hafva emellertid snart sagdt samma be-

rättigande. Formerna äro många, och typer för olikheterna

stå rikligen att finna, men de öfvergå i hvarandra på mång-

faldiga sätt. För att under sådana förhållanden vinna någon

reda, kan ingen annan väg vara säkrare att gå än att följa

förändringarne, som här kunna visa en karakter konstant och

der en annan. Så är det sannt, hvad redan D'Orbigny sagt,

att Eschara-arterna i sin början likna Lepralior — för att här
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öfversätta hans språk i de mest gängse termer — eller att

dessa typer stå i utvecklingsförhållande till hvarandra; men icke

blifver derföre hvarje Lepralia en Eschara, icke heller känna

vi hvarje upprest Escharin-form i Lepralia-stadium. Så är det

sannt, hvad samme man anmärkt, att Escharin-kolonier före-

komma med Cellepora-byggnad, och — vi kunna tillägga, hvad

redan framgår ur Milne-Edwards's och Johnstons observa-

tioner om förkalknings-förändringarne och öfverväxningslagren

på Eschara cervicornis —• att djurhusmynningen så till form

som ställning på djurhusen kan vexla inom samma koloni. Det

är Ukaledes sannt, hvad serskildt Stoliczka påpekat, att "|>o-

res speciaux' (avicularier och vibracularier) kunna variera till

antal och förekomst:- icke heller de äro öfverallt konstanta till

sin form. Och ändå är det sannt, att man endast från kolo-

nial-organ ernås ställning och form kan få en säker utgångs-

punkt för sina indelningar af dessa djur. Det är detta åskåd-

ningssätt, hvilket vi hittills konseqvent sökt att följa så vid de

större gruppernas som vid arternas uppfattning, och hvilket

visat oss affiniteter, dem utvecklings-förändringarne yttermera

bestyrkt. Der nu formerna äro sä obestämda — som hvad

denna historik kan visa, att mången funnit före oss — der blif-

ver utvecklingen ännu nödvändigare såsom domare i affinitets-

frågor. Men mycket återstår ännu, innan alla i ett eller flera

stadier bekanta former i detta hänseende blifvit tilh'äckligt un-

dersökta, och dessförinnan skola troligen alla systematiska för-

sök — såsom det hittills visat sig —• misslyckas. Nordens Fauna

saknar för öfrigt familjer, som äro nödvändiga för en syste-

matisk öfversigt af dessa grupper. Så t. ex. höra CatenicelUdce

utan tvifvel hit: de visa Escharin-typen i ensidig djurhusställ-

ning och ledad stam. Tuhucellaria deremot (Onchopora, Busk)

är en cylindrisk och ledad stam af samma grupp: man jemföre

blott de båda former, den ena växande på den andra, hvilka

BusK (Quart. Journ. Micr. Se, vol. V p. 172) beskrifvit under

namn af Lepralia thyreophora och OncJwpora Sinclairii! Men
om vi också i det följande kunna påpeka, hvad som fattas, är
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systemet ej färdigt ändå, när vi sakna alla observationer om
dylika formers utvecklings-förändringar. Så må man bedöma

det förslag till naturligt system, hvilket vi här framställa.

Som vi nämnt, kan man för de följande formerna urskilja

tvenne utvecklings-riktningar. Den en,a, Escharin-typen, har

till grundform half-ovala, i allmänhet mera reguliera, nedliggande

' (d. v. s. med sin längdriktning inställda i koloniens tillväxt-

riktning) och med sidoställd mynning försedda djurhus. Den

andra, Celleporin-typen, har till grundform cylindriska, i all-

mänhet mera oregelbundna, uppresta djurhus med toppställd

mynning. Båda dessa typer kunna vi återföra, om också olika

nära, tillbaka till stadier, der de påminna om flustrinernas

byggnad; men den sistnämnda af dem står betydligt längre der-

ifrån, och den förstnämnda öfvergår i flera former till stadier,

der dess byggnad öfverensstämmer med dennas, utan att vi der-

före äro i stånd att i en oafbruten utvecklingsföljd förena dem

med hvarandra. Bristerna i var kunskap om deras förändringar

göra det dessutom åtminstone ännu omöjligt att med en skarp

gräns afskilja de båda grupperna, om vi också med ledning af

ofvanstående karakterer kunna hänföra de serskilta formerna, i

de stadier vi för närvarande känna dem, närmare typen för en

Escharin eller en Celleporin. Lepralia (Johnst.), Hemescliara

(Busk) och Esclimrt (Ray) äro de genera, som hittills varit de

allmännast gällande såsom uttryck för de olika stamformerna,

der djurhusen i sina utvecklingsförändringar till det väsendtliga-

ste bibehålla Eschario-karakteren: Cellepora (Lin.), Semicelle-

poraria (D'Orb.) och Celleporaria (Lmrx.) skulle hvart och

ett hafva sin motsvarande betydelse inom Celleporin-serien.

Hvad förhållandet till de föregående Bryozoerna beträffar,

hafva vi redan inom Membraniporidornas familj sett en form,

som af de flesta författare blifvit anförd såsom en Escharin.

Den senare typen kan också till sin byggnad förklaras såsom

en Flustrin, hvilken fått den öfre sidan (framsidan) af djur-

huset förkalkad, så att mynnings-arean inskränkts till gränsen

för djurhusets lock. Då vi nu äfven kunna visa, att ett ut-
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vecklingsförhållande förefinnes mellan de nämnda typerna, är

det klart, att förkalkningssättet och förkalknings-graden skola

lemna vigtiga momenter för en på utvecklingsförhållandena

grundad, naturlig anordning af Escharinerna. Dessa momenter

åter — hvilka gifva oss de väsendtligaste grunderna för upp-

fattningen af familjer — uttryckas, det ena genom djurhusväg-

gejis byggnad, det andra isynnerhet genom mynningens form.

\i erbjuda således inga nya indelningsgrunder, då den ena redan

af Johnston och D'Orbigny blifvit använd, den andra redan

af Hassall blifvit uttalad; men användningen, isynnerhet af

den senare, blifver helt olika: naturligtvis en följd såväl af den

föränderlighet, hvars betydelse vi hafva att bevisa och försöka

använda, som ock af den större noggrannhet, på hvilken veten-

skapen nu kan hafva billig fordran.

Såsom det tydligaste föreningsbandet med Flustrinerna ställa

vi närmast dessa en familj, för hvilken vi bibehållit benämningen

EschariporidcB,

härledd från det af D'Orbigny uppställda slägtet Escharipora,

med det omfång, i hvilket han uppfattat detta jemte slägtet

Escharella, då han i sin andra indehiing först uppställde ofvan-

nämnde familj. Såvidt denna hittills är bekant, d. v. s. till

största delen efter D'Orbigny's arbeten, var kritperioden tiden

för dess högsta utveckling och största form-rikedom. Då lefde

en vacker Eschao'a-växt, t. ex. en E. filiformis (D'Orb.), med

denna djurhusbyggnad. Då byggde Steginojjororna sin andra

våning, måhända en ovicell-byggnad, måhända blott en förkalk-

ningsbildning, sådant ett öfre ectocyst-lager, liksom på Eschara

paténs ^), bildar sig öfver Eschao^ipora figularis, ofvan det

egentliga djurhuset. Till de senare har Stolicska hänfört en

form från tertiärperioden; från nutiden känna vi blott den

enklare Lepralia-YéiX.iQxv med djurhusform -df Eschariporornas typ.

Dennas betydelse förstå vi lättast, om vi med Membrani-

pora nitida jemföra en form, den vi benämna

') Se nedan.
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Escliaripora nitido-punctata,

tagen af Prof. Loven vid Hammerfest från 40—60 famnars

djup, utbredd på småsten och Serpula.

Dess koloniform, lik den vanliga för Membr. nitida, är

serdeles lös och oregelbunden. Detta visar sig äfven i djur-

husens form, isynnerhet genom den olika utvecklingen af deras

proximal-ända (fig. 2), ett förhållande som på Membranipororna

är ytterst vanligt. Hvad som vid första påseendet snarast sy-

nes vara att betrakta såsom djurhus (fig. 3) — och som, också

på' liknande former t. ex. hos D'Orbigny bär det för djurhuset

gällande namn — visar sig vid en jemförelse med Memhr. nitida

motsvara dennas mynnings-area. De ribbor (borstbildningar),

som der täckte största delen af denna sistnämnda, motsvaras

här af en mera sammanhängande kalkvägg, hvars aflånga, inåt

riktade sidoporer (af ett vexlande antal, omkring 9—12) mot-

svara öppningarne mellan de nämnda ribborna, och hvars hål

på midtelfältet likaledes hafva sin tydliga motsvarighet på hårdt

förkalkade djurhus af Memhr. nitida, då ribborna i midten öf-

ver mynnings-arean ej fullständigt sammanstöta. Af dessa sist-

nämnda hål är vanligen det, som ligger närmast djurhusmyn-

ningen, utmärkt från de öfriga genom sin storlek och stundom

^reguliera halfmånform; likväl är det ingalunda konstant. Mid-

telfästet är plant, vid hård förkalkning nästan slätt, blott med

fördjupningar, i hvilka porerna ligga. Vid svag förkalkning ser

man emellertid, att ribborna, hvilka såsom stöttor uppbära

midtelfältet, äfven deltagit i dettas bildande, och att således

hela denna byggnad har sin motsvarighet "^k, Memhr. nitida.

Ribborna äro nemligen äfven här ihåliga, rörformiga, tydliga

borstbildningar äfven till sin ställning, hvilkas sammansmältning

börjar vid midtelfältets gräns, dock så att när förkalkningen

ännu ej är för hård, kan man äfven i midtelfältet följa deras

lumen och se, att fältets porer ligga i mellanrummen mellan

ribborna. Och äfven här äro dessa verkliga porer, d. v. s. de

sakna täckmembran; men under fältet utspännes, liksom på

Memhr. nitida, täckmembranen öfver djurhusets ursprungliga
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mynnings-area, och till denna membran och i dess plan hörer

naturligtvis också djurhusets mynnings-lock. De båda par utaf

ribbor, som stå djurhusmynningen närmast, äro här i sin sam-

mansmältning upphöjda öfver de öfriga och öfver djurhusmyn-

ningen, stundom, ehuru då svagt, i midten öfver denna till-

spetsade: så uppstår en antydan till den muaro, i hvilken den

proximala randen (bakre, D'Orb., öfre, Johnst., lägre, Busk)

af den sekundära djurhusmynningen på en stor grupp bland de

följande formerna (Discopora cocan^a-gruppenj förlänger sig. Vid

afsatsen mot midtelfältet ser man upphöjningen stundom och

isynnerhet vid hård förkalkning sammanhänga med detta; men

vanligen slutar midtelfältet med en tvär rand under upphöjnin-

gen, som då har utseendet af ett fyrfotadt, sluttande hvalf.

Med denna upphöjning af djurhusmynningens proximal-rand

följer emellertid för Escharipora nitido-punctata en riktning på

djurhusmynningen och en utveckling af den distala djurhus-

ändan, som redan i detta Escharin-stadium påminner om Celle-

porin-byggnaden. Den distala randen af djurhusmynningen och

djurhusets vägg i denna ända äro nemligen serdeles tunna, och

djurhuset betäcker der till en del den sluttande proxim^al-ändan

af det närmast yngre djurhuset i samma rad eller af flera

yngre, der djurhusraderna dela sig. Djurhusmynningens forn*

lämpar sig härvid efter de sistnämnda förhållandena, så att den

än är nästan rund, än fyr- eller flerkantig. På mynningens

form inverkar dessutom äfven utvecklingen af avicularier (fig. 2),

hvilkas ställning snarast påminner om de små avicularierna i

mynnings-areans rand på Meynhranipora americana. De äro

här inställda' i sidodelarne af den proximala mynnings-randen,

med spetsen riktad uppåt och proximalt (mot koloniens centrum).

Deras mandibel ar triangulär, med en bredd vid sin bas af un-

gefär 0,07 mm.

De kolonier jag haft att undersöka, sakna oviceller. De
äro temligen

^
hårdt förkalkade, så att den krithvita ectocysten

bjert sticker af mot de mörka porerna och djurhusmynningarne.,
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Härigenom får den vid svag förstoring en äfven vid noggrannare

jemförelse betydelsefull likhet med

Escharii^ora punctata,

en vid Bohuslän på de mindre djupens alger icke synnerligen

sällsynt form, som redan länge bland Prof. Lovens samlingar

varit förvarad i Riks-Museum och hvilken jag funnit såväl i

Gullmaren som vid Hållö på 7—10 famnars djup. Från Eng--

land är den af flera författare uppgifven såsom allmän på ste-

nar, ett förekomstställe, på hvilket jag dock icke kunnat finna

den. Deremot har Prof. Loven funnit den på en död Cyprina

islandica. Från Norge är den anmärkt af D:r Boeck.

Äfven dennas koloniform är serdeles oregelbunden, och djur-

husen vexla efter sin ställning så till längd som form. An äro

de parallelt fyrkantiga (fig. 4), än mot sin proximala ända af-

smalnande (fig. 6). Från BUSKS Catalogue och Crag Polyzoa

äro såväl deras som aviculariernas och ovicellernas byggnad väl

bekanta. Blott till jemförelse med den föregående formen göra

vi någr-a anteckningar.

Den del af djurhusväggen, som på dessa former motsvarar

Membraniporornas ursprungliga mynnings-area, upptager här hela

djurhusets framsida (fig. 5), jemnt kullrig eller mera plan och

vanligen likformigt genombruten af porer (fig. 4), hvilkas ställ-

ning i tvärrader tydligen påminner om riktningen af föregående

forms porer. Tvärradernas antal vexlar med djurhusens längd.'

Porernas antal i hvarje rad är vanligen fyra eller tre; deras

form är i ungdomen och vid svag förkalkning fyrkantig, vid

hård förkalkning och med åldern fyllas de i hörnen till en rund

form. Dä ser man ock stundom, att ectocysten, isynnerhet i

randen af djurhusets framsida men här och der äfven på midtel-

fältet deraf, växer upp i spetsiga kalktaggar, en form, som på-

minner om BusKS fig. 3 på tab. XCVI i Cat. Brit. Mus., hvil-

ken figur dock visar en längs midten kölad framsida på djur-

husen, hvarföre vi ej med säkerhet kunna hänföra den till denna

art, med den kännedom vi hafva derora från nordiska exemplar.

Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. Arg. 24. Biliang. ^
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Djürhusmynningens proxiraal-rand är äfven här upphöjd

(fig. 5) och tillspetsad (tig. 4), det förra i ungefär lika hög

grad som på Esch. nitido-punctata, hvaremot upphöjningen här

mera tillhör sjelfva randen, utan att någon serskild del af djur-

husets framsida deltager deri. Den distala mynnings-randen är

här fullt escharint utvecklad, stark och försedd med 4, 3 eller

2 borst, hvilka dock vanligen med åldern bortfalla.

Avicularierna hafva samma plats som på E. nitido-punctata

men motsatt riktning (figurerna 4 och 6), så att deras spets,

med hvilken de divergera fråp hvarandra, är riktad snedt utåt

(distalt) mot koloniens periferi. Deras mandibel är äfven spet-

sigare, och vid dennas bas äro de blott ungefär 0,03 mm. breda.

Närmaste afståndet mellan de båda avicularierna (djürhusmyn-

ningens bredd) har visat sig vexlande mellan 0,14 mm. och

0,16 mm.

I sina olika utvecklings- och förkalkningsstadier hafva ovi-

cellerna, som på denna art icke äro sällsynta, ett lika vexlande

utseende som djurhusen. Med hänvisning till BUSKS figurer

(figg. 5 och 6 på tab. XC i Cat. Brit. Mtts. och fig. 1 på Pl.

IV i Crag Polyzoa), som framställa dem i deias variationer till

längd och yttre form vid hård förkalkning, lemna vi här en

figur (7) af en nyligen färdigbildad, svagt förkalkad ovicell.

Dess yttre form är temligen jemnt rund, blott att ectocysten

genom olikhet i förkalkningen visar en tvärrad af rutor, der

den är tunnare, liksom vi sett den t. ex. på Membr. Uneata,

med hvilken vi dessutom finna en likhet i den halfcirkelformiga

tvärribba, som här i sin midt är förtjockad, och uppåt utvuxen

i en spets. Der oviceller utvecklas, saknas vanligen borst i

djürhusmynningens rand, stundom finner man dock ett på hvar

sida af mynningen.

Till tentaklernas antal synes denna art öfverensstämma

med Membr. nitida, ty på båda har jag upprepade gånger räk-

nat 15 tentakler; men i denna fråga må man ihågkomma de

variationer vi förut påpekat.
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Vid hård torkalkning har denna art stundom en förvillande

likhet med

EscJmripora annulata,

desto mera betydelsefull, som en Crag-varietet af denna senare

(Lepralia pimcturata, WOOD, BUSK, Crag Polyzoa, p. 41, Pl.

VI, fig. 2) är försedd med avicularier af samma form och i

samma ställning som de på E. punctata.

Den hufvudsakligaste skillnaden frän den föregående arten

är redan af Johnston framhållen i porradernas större regel-

bundenhet och ställning i fåror, som radiera från en ofta köl-

lik midtellinie af den del, som motsvarar Membraniporornas

mynnings-area.

Koloniens byggnad varierar från att vara lös (fig. 10),

Memhranipora- eller Mollia- (Lmrx.) -lik, till mera samman-

sluten, med mera tättsittande djurhus, i närmare öfverensstäm-

melse med de egentliga Lepraliorna (Johnst.). Det förra sam-

manhänger med en större utveckling af djurhusets sidodel i den

proximala ändan, hvilken annars, liksom på den föregående ar-

ten, är på samma sätt som djurhusets öfriga sidovägg rätt-

ställd, vertikal, alltfrån den med en längsgående afsats utmärkta

gräns, der por-raderna och dessas uppsvällda mellanrum (rib-

borna) hölja den ursprungliga areal-delen af djurhuset. Denna

afsats visar nemligen, att vi äro fullt berättigade att betrakta

framsidan af djurhuset äfven på denna art såsom en motsva-

righet till Membraniporornas ursprungliga mynnings-area, livil-

ket ännu mera bekräftas, då vi se, att ribborna äfven här äro

ihåliga.

Äfven här vexla por-radernas antal efter djurhusens längd,

och denna åter vexlar efter djurhusens ålder ,i kolonien, så att

de yngre i allmänhet äro större än de äldre, enligt, den för

Bryozoerna gällande regeln^), om ock med mångfaldiga oregel-

bundenheter, der koloniens tillväxt ej försiggått jemnt.

') Ett vackert exempel pä detta tilltagancle i storlek lemuar redan BusKS

Crag Polyzoa i figuren' öfver Lepralia jnmcturata.
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På de äldre djurhusen eller på mindre utvecklade kolonier

(fig. 8) öfverensstäramer djurhusmynningens form i det närmaste

med den på den föregående artens, i sina variationer från rund

till tvär-elliptisk, blott att den proximal a randen är mindre

upphöjd, dock liksom der utskjutande i en midtel-tand, som

oftast är tvåklufven (fig. 10) i enlighet med sin sammansätt-

ning af topparne till två hopskjutande ribbor. På de yngre

djurhusen i mera utvecklade kolonier — och stundom kan kolo-

nien redan tidigt visa sådana djurhus — är djurhusmynningens

form mera typiskt escharin (fig. 9), halfcirkelformig, då den

proximala delen af mynningsranden blifver rak eller blott obe-

tydligt uppåtböjd. Med åldern kan emellertid äfven denna myn-

nings-form blifva tvär-elliptisk, då randen hårdare förkalkas

och isynnerhet på sidorna uppsväller. Borstenas antal varierar

på samma sätt som på föregående art, blott att de i allmänhet

ännu tidigare försvinna och att det proximala paret vanligen

ar starkare utveckladt än det distala.

Ovicellerna stå i sin utveckling lägre, än hvad vi sett på

föregående art. De äro jemnt runda (fig. 10) men låga, ofta

blott med utseende af en knöllik uppsvallning vid den distala

mynnings-randen. Deras ectocyst är punkterad af en eller tva

rader af runda porer. Deras mynningsrand är stark, uppsvälld

och hvälfd i jeranhöjd med djurhusmynningens proximala rand,

liksom denna stundom tuklufven i midten. Ett förhållande så-

dant som detta saknar icke sin vigt för förklaringen af ovicel-

lernas morphologiska betydelse: liksom avicularierna visa de

nemligen ofta genom sin form, att de kunna vara byggda efter

samma typ som djurhusen, ehuru de tillhöra en senare (se-

kundär) knoppning.

Escliaripora annulata är temligen allmän i Nordens haf, der

den vid Bohuslän och södra Norge förekommer tillsamman med

den föregående arten. Den har emellertid dessutom en mera

högnordisk utbredning och är funnen såväl på stenar vid Fin-

marken (Hammerfest, 40—60 famnar. Prof. Loven) som på
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alger och döda snäckor vid Spetsbergen (Kobbe-Bay, 3—4 fam-

nar; Advent-Bay, 19 f.; Storfjorden, 30 f.).

Såvidt vi hittills känna den här i Norden, saknar den avi-

cularier; men utom den ofvannämnda Crag-varieteten har BUSK
(Quart. 'Journ. Micr. Se, vol. IV, p. 310, tab. XI, figurerna 4

och 5) under namnet Lepralia punctata från Gibraltar-bugten

aftecknat en form, som tydligen kommer Esch. annulata syn-

nerligen nära, men som genom sin mera konstant half-elliptiska

form på djurhusmynningen, genom sina mera fritt, icke fullt i

jemnhöjd med djurhusmynningens proximal-rand sidoställda avi-

cularier, och slutligen genom den midtelknöl. som stundom ut-

vecklas straxt proximalt om denna rand, blifvit ännu mera

typiskt escharin-formig.

Djurhusmynningens form, som under alla dess variationer

dock öfvervägande är tvär-elliptisk eller till och med på tvären

rundadt aflångt-fyrkantig, förer Escli. annulata närmast intill

den grupp, för hvilken AbildGAARDS Cellepora coccinea utgör

typen — och i det följande skola vi se, huru Elscofora scutu-

lata antyder ett samband mellan Eschariporidorna och Discopo-

ridorna — ; men en sådan form som Escha/tij^ora (Lepralia)

innominata (se BuSKS Catalogue och Crag Polyzoal), med sin

halfcirkelformiga djurhusinynning och sin halfmånformiga eller

runda midtelpor straxt proximalt om denna, synes visa ett ännu

närmare samband mellan Eschariporidorna och de första lederna

inom en serie af former, som till karakteren närmast motsvarar

D'OrbigNY's Porinidai, oaktadt det karakteristiska i dessas

byggnad, såsom vi längre fram skola se, äfven på ett annat

sätt kan låta förklara sig.

En stor grupp bland Escharinerna är nemligen försedd med

den nämnda midtelporen proximalt ställd i förhållande till djur-

husmynningen. Den varierar till sin form från por- till rör-

formen och kan försvinna vid djurhusets hårdare förkalkning.

Stundom ser man ett avicularium utveckla sig i dess ställe.

Hvad dess betydelse för djurhusets lif annars är, veta vi ännu

ej; men såsom karakter är den af vigt, då man af djurhusens
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öfriga formförhållanden och förändringar finner en affinitet, som

försvarar denna formgrupps sammansättning. Den hufvud-

sakliga karakter man här har att använda är nemligen djur-

husmynningens halfcirkelform. Men ätven denna genomgår mo-

difikationer isynnerhet genom en tendens att förlängas i röi-

form, hvilken dock icke uteslutande tillhör denna grupp: och

under sådana förhållanden lemnar ofta den ofvannämnda midtel-

poren en god hänvisning för bestämningen.

För att se sammanhanget med det föregående slägtet be-

höfva vi blott med Escharipora innominata jemföra Escliari-

23ora radiata (MoLL, BUSK^); och med tillägg af dennas lösare

3£etnbranipora-(MoUia)-y'å,xt och stora, mellan djurhusen spridda

avicularier, har den ena af dessa former tydligen en fullt jem-

förlig sammansättning med den andras, hvilken åter genom sin

mera konstanta, halfmån-formiga midtelpor tydligen visar sam-

bandet med slägtet

Porina.

Bland de nordiska former af detta slägte, som stå E. ra-

diata något nära, har

Porina Malusii

den mest reguliera byggnad, hvarföre den ock lämpligast kan

tjena till utgångspunkt för uppfattningen af denna formseries

förändringar.

Dess koloni-byggnad är tätare än de föregåendes eller åt-

minstone så fast som de fastares bland dessa. Enligt BUSK
har den till och med en antydan till He7neschara-bYggmiå, då

koloniens baksida visar djurhusens ectocyst väl förkalkad och

till god del fri, endast fastvuxen med placenta-lika skifvor.

Emellertid kan den häruti variera, ty både de djurhus, hvilka

vi afsöndrat från en Modiola, på hvilken de vuxit, och andra

dem vi undersökt tagna från artens här i Norden mera vanliga

förekorastställe, på Ascidior, hafva haft en tunn ectocyst på

1) Quart. Journ. Micr. So., vol. VI, p. 128, pl. XX, lig. 4.
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koloniens baksida; de yngre kolonierna hafva till och med här

visat areoler längs djurhusens skiljoväggar, sådana vi förut an-

märkt t. ex. på Meinbranipo7'a lineata.

Afven djurhusformen vexlar från koloniens ungdora, då den

är kortare och mera tydligt sexsidig, till dennas senare bildade

delar, der djurhusen äro längre, mera fyrkantiga, till sina kon-

turer snarare jemförliga med den på en Flustra 7nembranacea,

vid midten blott obetydligt bredare än i sina båda ändar (fig. 12).

Vid denna form har familj-serien i afseende på ectocystens

förhållande hunnit in på de äkta Escharinernas område. Hvad

vi förut sett såsom ett genombrutet hvalf öfver den ursprung-

liga mynnings-arean, är här en ännu mera sammanhängande,

mera lågt konvex ectocyst, till hvilken djurhusets mantel (en-

docysten) tätt sluter sig upp, så att djurhusmynningens lock

ledar jemnt i plan med ectocystens proximala mynnings-rand.

Porernas ställning är också mera spridd, och de små runda

porerna utbreda sig till och med distalt om djurhusmynningen.

Alla porer utmärka sig genom sitt "stjernlika" (Busk) utseende,

som uppkommer af koncentriskt riktade kalkstafvar från deras

periferi. Dessa stafvar förekomma äfven i den stora, halfmån-

formiga midtelporen, hvars proximala rand är mera upphöjd

och hvars omgifning med en härdare förkalkning ofta reser sig

tubforraigt. Proximalt om densamm.a är ett porfritt fält, men

mellan den och djurhusmynningen äro småporerna vanligen tätast.

Djurhusmynningens form är en halfcirkel, stundom en något

större cirkel-del. Den proximala mynnings-randen, hvars längd

uppmätts till 0,16 mm., är typiskt rak men varierar från att

vara något konkav till att med- hårdare förkalkning få en kon-

vex böjning. Randborsten äro oftast försvunna — BuSK har

funnit fyra, stundom klufna, liksom på Memhranipora cornigera;

en gång har jag sett fem (fig. 11), men korta och odelade —

;

två af dem efterlemna dock vanligen åtminstone märken till och

med vid ovicellens utveckling. Denna senare är jemnt rund och

utan porer men strimmig af radierande fåror (fig. 12), och längs

dess basal-rand utvecklar sig en list, som vid hård förkalkning
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starkt framträder och hvilken vi ej veta att jemföra med nå-

gon annan bildning än de sekundära skiljolister mellan djur-

husen, som på denna art saknas men pä åtskilliga af de öfriga

Escharinerna är en vanlig förkalknings-produkt.

Avicularier finnas ej på denna art, såvidt den hittills är

bekant.

Redan vid Bohuslän synes Porina Mahisii icke vara van-

lig; — i Gullmaren har jag funnit den på Ascidior från 10—20

famnars djup; Doktor GoES har tagit den från 30 famnars dji^p

vid Väderöarne — ; men ännu vid Finmarken har Prof. LovÉN

tagit densamma på en Modiola. Något tvifvel om art-identiten

mellan den engelska och vår nordiska form tror jag svårligen

med skäl kunna framställas, och enligt' BuSKS bestämningar

skulle således Porina Malusii, som redan lefvat i Crag-perioden,

vara utbredd öfver snart sagdt alla jordens haf.

Helt nära denna art — till och med så nära, att man

stundom har svårt att urskilja dem från hvarandra — står

•

Porina ciliata,

en i Norden mera vanlig form, rikligen hemförd äfven från

Spetsbergen, der den förekommit på de flesta undersökta stäl-

len, oftast vid 30 famnars djup eller deronikring, till och med

högst upp mot Nord. Den synes föredraga stenar och mera

kalkhaltiga föremål; blott en gång har jag sett den utbredd

öfver en alg, tagen vid Bohuslän af Prof. Loven.

Denna art visar större förändringar så uti koloniens som i

djurhusens byggnad. Den förra är alltid mera fast än på före-

gående art, och djurhusen vexla med en mera oval eller rhombisk

eller sexsidig omkrets. De hinna vanligtvis en hårdare förkalk-

ning, och ectocystens porer äro derföre också mindre (figg. 13,

15 och 16); men äfven dessa — som dessutom spridas mera

jemnt i quincunxställning öfver hela djurhuset — visa åtminstone

vid svagare förkalkning samma stjenilika utseende, härrörande

af lika stafvar med dem vi sett på föregående art. Den half-

månformiga midtelporen är vanligen flyttad närmare djurhus-
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mynningen, ofta, isynnerhet pä hårdt föikalkade kolonier (fig.

13), helt intill denna och der stundom (fig. 14) genom förkalk-

ningen sammangrodd; men under sina variationer till plats och

storlek kan den äfven visa sig öfverensstämmande med den på

föregående art. I stället för denna sistnämndas por-fria, mera

upphöjda area (proximalt om raidtelporen) se vi ectocysten här

ofta resa sig (fig. 16) i en stundom spetsig tandfonn, som dock

varierar till sin höjd och nästan lika ofta saknas, i hvilket fall

randen omkring denna midtelpor kan tubformigt upphöjas lik-

som på föregående art^). Ectocysten varierar till sitt utseende

efter förkalkningsgraden. Vid svag förkalkning är den jemn,

eller blott föga knuttrig, glänsande, vid genomfallande ljus ge-

nomlysande. Med en stegrad förkalkning afsätta sig vårtlika

knutor på densamma: den blir matt, krithvit och ogenomskinlig.

Vid ännu hårdare förkalkning består den af tvenne lager, som

lätt låta skilja sig från hvarandra: det ena, yttre (figg. 13 och

15), som beskrifvet, krithvitt, knuttrigt och punkteradt af po-

rerna; det andra, inre (fig. 14), glänsande hvitt eller gråaktigt,

utan porer-).

Djurhusmynningens form är mera konstant en halfcirkel

med rak eller mera konkav (fig. 13), mera sällan konvex proxi-

mal-rand; men den visar en variation, som är af vigt, då än-

darne af denna halfcirkel afrundas (fig. 16), en antydan till lik-

het med former, som ännu mer förändrats frän Porinidornas

djurhustyp. Mynningens randborst kunna vara ända till sex

eller sju (enligt Busk), men i de vanligaste fall med någorlunda

stark förkalkning och längre utvuxen koloni äro de alla för-

') Jfr BusKS Cra(/ Polyzoa!

Anm. Alla dessa variationer förekomma äfven på Porina granifera (inel. Le-

pralia jjyriforml), inom denna grupp en elongata-iovm., som dock skiljer sig

såväl frän P. Malusii som från P. ciliata genom den- runda toTmen pä

midtelporen.

^) Anm. Detta är det vanliga förhållandet på de äkta Escharinerna i härd för-

kalkning. Vi se det redan i BusKS Crag Polyzoa aftecknadt för Lepralia

Bowerhankiana (pl. VII, fig. 4) och Lepr. Haimeseana (pl. VIII fig. 1). I

Celleporin-formernas ectocyst, liksom i deras djurhusform, se vi deremot ett

Jiärmande till de glattare Cyclostomerna.
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svunna^). Djurhusmynningens bredd varierar omkring 0,13 mm.

och är således i allmänhet mindre än den på föregående art.

Den minsta djurhusmynning jag uppmätt på P. ciliata var 0,103

mm. bred.

Ovicellerna äro jemnt runda (tig. 13) eller uppåt i den

distala ändan trubbigt tillspetsade (fig. 16). Deras ectocyst är

typiskt strimmig af radierande fåror och ribbor (fig. 13), som

likaledes stundom äfven kunna igenfinnas på djurhusens ectocyst

i dessas yngre stadium (fig. 16, det ännu icke färdiga djurhu-

set), ett minne från iiJsc/iaWpora-byggnaden ; men ofta saknas

denna karakter, och ovicellerna äro då liksom djurhusen krit-

matta (fig. 16), gryniga i det yttre ectocyst-lagret och glänsande,

släta på det inre, när förkalkningen hunnit så långt.

Avicularierna vexla så till förekomst som form. Deras antal

och plats äro vanligen ett uti ettdera af djurhusens sidohörn

med spetsen utåtriktad (fig. 13); men ofta saknar de — såsom

förhållandet varit på den koloni af denna art i Hippothoa-växt,

hvilken förelegat D'Orbigny vid hans beskrifning af Pyri-

ßustrella arctica — liksom de å andra sidan äfven kunna före-

komma ett i hvart af djurhusets sidohörn — så som man från

denna art svårligen lär kunna afskilja BUSKS Lepralia cali-

fornica, der dock avicularierna blifvit mera framflyttade till

närheten af djurhusmynningen. Vid sidan af dessa vexlingar

står äfven deras olika storlek. Det vanligaste måttet på deras

bredd vid mandibelns bas är omkring 0,05 ram. Men dessutom

variera de äfven till mandibelns form, som från att typiskt

vara spetsigt triangelformig (fig. 13) kan förlängas till borst-

form (fig. 16), då de således öfvergå till vibraculariei', sådana

de af BUSK blifvit observerade och beskrifna. Att denna för-

ändring på vissa lokaler eller under vissa förhållanden kan vara

*) Anm. Enligt Doktor A. Boecks teckningar kan det mest proximala paret

af dessa borst qvarstå äfven vid ovicellens utveckling. Detta har jag emel-

lertid icke varit i tillfälle att observera, då, ovicellens myuningsrand vanligen

(figg. 13 och 14) fortsätter sig öfver djurhuset proximalt om dettas myn-
ning och der begränsar en halfmånformig, mot djurhusmynningen konkavt

sluttande area, inom hvilken den halfmånformiga poren inneslutes.



SMITT, KRITISK FÖRTECKN. ÖFVER SKAND. IIAFS-BRYOZOER. 61

konstant, är ytterst troligt; men sammanställd med den öfriga

töränderligheten lär den svårligen kunna begrunda någon art-

skillnad.

Till denna typiska Porina ciliata sluter sig i de arktiska

hafven en form, hvars egendomliga utseende, en följd af hård
förkalkning, större djurhus och saknad af alla sekundära kolo-

nial-bildningar, gör den äfven vid mindre förstoringar lätt igen-

kännlig. Då den är af vigt för jemförelsen med öfriga arters

hårdare förkalkningar, gifva vi den ett eget namn, forma dura.

Dess djurhus (fig. 17) äro tillplattade, åtminstone i koloniens

yngre delar mera utdragna, ofta tungformiga. Blott längs djur-

husens skiljofåror är ectocysten genomborrad af en rad porer,

hvilka stundom, liksom på Porina Malusii, kunna urskiljas äf-

ven distalt om djurhusmynningen men lika ofta under den mera
stegrade förkalkningen öfver hela djurhuset äro försvunna,

Ectocystens yttre lager är matt, jemnt fin-vårtigt; det inre

lagret glänsande, med mindre tydliga vårtor. Det ar för öfrigt

äfven förkalkningssättet, som gifver denna form ett godt kän-
netecken, då ectocysten isynnerhet omkring djurhusmynningen
förtjockas. Den sistnämnda blifver härvid betydligt insjunken,

och distalt om densamma sväller ectocysten ofta i tvenne runda
knutor med en grund fåra dem emellan. Djurhusmynningen har
vanligen den typiska halfcirkelformen i behåll, med en bredd
varierande omkring 0,15 mm. och i de flesta fall med en kon-
kav proximal-rand men kan, liksom den på den typiska P. ci-

liata, afrundas; och, hvad vigtigare är, på de mest förkalkade

djurhus ser man stundom denna proximal-rand, rak eller något
konvex, i sin midt få en tand, om ock denna obetydlig.

Till utseendet skiljer sig denna dura-hxm således betydligt

frän den typiska P. ciliata. Den har snarare en likhet med
Lepralia megastoma (Busk), hvars upphöjda framsida och större

sidoporer den dock saknar. Att den emellertid hörer hit, be-
visas med säkerhet, när man på ett eller annat af de yngre
djurhusen finner spår till den halfmånformiga midtelporen, som
här är flyttad hardt intill djurhusmynningens proximal-rand.
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Den förekommer icke sällsynt vid Spetsbergen — dock ej

så allmänt funnen som den typiska formen — isynnerhet på skal

af döda Myor och på stenar; och redan de yngre djurhusen

äro straxt vid sin färdigbildning hårdt förkalkade. Man må
uppfatta dess förhållande till den typiska P. ciliata huru som

heldst — i jemnbredd med andra Eschariners mera tydliga form-

förändringar af samma slag kan jag icke finna detta förhållande

betyda någon artskillnad — ; det kan måhända kasta ljus öfver

förhållandet mellan Cragens L. megastorna, hvilkén jag dock

endast känner efter BUSKS, CVa^ Polyzoa, och P. Malusii, som

tyckas på samma sätt stå hvarandra nära. Vi se åtminstone,

att midtelporen, huru vigtig karakter den. än må vara, ej alltid

såsom sådan kan användas. Att detsamma gäller om de öfriga

porerna, finna • vi här, liksom förut vid Membranipora nlono-

stachys, der dock förkalkningsgraden långt mindre kunde inverka.

En annan form, hvars djurhusbyggnad är sä öfverensstäm-

mande med den på Porina ciliata, att man svårligen skall kunna

finna annat än ett mer eller mindre i variationerna till artskill-

nad, är en PJschara-YSixt, hvilken jag fått tillfälle undersöka vid

Köpenhamns Zoologiska Museum, der den förvaras, tagen i Me-

delhafvet, Med Jllschara-vsniten har emellertid medföljt en för-

ändring af djurhusmynningens form (fig. 18), hvilken vi dock

redan på den typiska Porina ciliata sett antydd. Djurhus-

mynningen, hvars största bredd är ungefär 0,15 mm., får nem-

ligen till sin form en större cirkeldel — proximal-randen blifver

följaktligen mindre, temligen konstant något konkav —; den

blifver också insjunken; men detta är här en följd af den di-

stala djurhusändans mindre utveckling i förening med en större

utveckling af de närmast yngre sidogrannarnes sidohörn, hvilka

stöta tätt intill denna mynning, i hvilken följaktligen tvenne

skiljofåror mellan djurhusen från hvar sida inmynna. Den half-

månformiga midtelporen är temligen stor men stundom otydlig

och tillslutes liksom djurhusmynningarne på de äldre delarne af

-Stammen. De öfriga porerna äro jerant spridda: störst äro de

i raden längs djurhusens skiljofåror, i hvilka senare en sekundär
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list utvecklar sig. Till sin Ställning och form öfverensstärama

avicularierna med dem på Porina ciliata; stundom förekomma

de ett i hvart sidohörn af djurhuset. Oviceller hafva icke varit

utvecklade på det exemplar af denna i^scAarc« (auett.), livilket vi

haft att undersöka. Stammens form liknar mest Forella Icevis,

blott att den obetydligt, och detta mest i topparne, tillplattas;

den öfverensstämmer äfven med den sistnämnda i djurhusens till-

slutning, som tidigare och mera fullständigt förekommer på den

ena sidan af stammen. Den visar dessutom — livad redan här

är värdt att observera, ehuru var Nordiska Escliara cervicornis

har det ännu tydligare utveckladt — på ett ställe en början

till öfverväxningslager, der djurhusen äro Celleporin-likt upp-

resta, blåsformiga, med mynningen, som dock bibehåller sin ka-

rakteristiska form, i toppen, försedd med fyra randborst, och

med den halfmånforraiga poren liksom de öfriga porerna och

aviculariet på vanligt afstånd och i vanlig ställning i förhållande

till denna. Vi känna dessa öfverväxningslager redan från Cy-

clostomernas ordning; äfven inom Escharinernas grupp skola vi

finna dem på flera former, vanligen med en tendens till den

Celleporina djurhastypen.

En annan utbredning ofvanpå denna Porina i PJschara-växt

(auctt.) tyckes hafva en annan betydelse. Dess början är visser-

ligen förstörd, men den synes svårligen kunna stå i något di-

rekt knoppningsförhållande till den äldre kolonien, då djurhuset

under dess bortskrapade början uti ingen mån är förändradt.

Den bär således utseendet af att vara uppkommen genom em-

bryonal-utveckling: ett embryo af samma art, måhända från

denna koloni sjelf, har fästat sig på detta ställe. Med denna

uppfattning öfverensstämma också de olikheter vi finna mellan

denna _L(?praZ/a-forraade (auctt.) koloni och Eschao^a-stsidiet, ty

djurhus, avicularier och midtelpor öfverensstämma till formen i

båda, men uti Lepralia-kolonieü (fig. 19) äro de betydligt mindre,

oaktadt de tilltaga i storlek från koloniens början till dess yn-

gre delar. Så var den äldsta djurhusmynningen 0,078 mm. bred;

den yngsta hade detta mått 0,097 'mm. Ett avicularium var
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0,027 mm. bredt vid mandibelns ledgång, medan vi på Eschara-

kolonien se detta mått = 0,094 mm. Afven här se vi således

ett exempel på den allmänt gällande lagen för koloni-delarnes

tilltagande storlek under Bryozoernas tillväxt. Kolonien är för

öfrigt föga förkalkad, jemnt och temligen tätt punkterad af i

quincunx ställda porer.

Vid sidan af de båda nordiska arterna Porina Malusii och

P. ciliata står vidare i Söderns haf ett slägte med ledad stapi-

form, Tuhucellaria (D'Orb.), som visar, att denna familjtyp

kan tillväxa på ett från Lepralia-s,lB.å\Qt ännu mera afvikande

växtsätt. Om . vi bland dessa former välja t. ex. en Tuhucel-

laria mutica (BUSK, Quart. Journ. Micr. Se, vol. III, p. 321,

pl. IV, figg. 2 och 3), se vi äfven i djarhusformen en tydlig

tillväxt-förändring, som visar sambandet med de former äfven i

vår nordiska fauna, som få sina djurhusmynningar cylindriskt

förlängda. Af dessa eger Nordens fauna två arter, som efter

vår nuvarande kunskap skulle förenas i ett slägte, hvilket man

i motsättning till den i upprest växtsätt ledade Tuhucellaria må
kunna benämna Anartliropora, ty det slägtnamn Sars uppställt

för den ena af dessa arter, Quadricellaria, var redan förut af

D'Orbigny i en helt annan bemärkelse använd och bör således

till undvikande af oreda bortkastas, om ock D'Orbigny's Qua-

dricellai^ia vid en bättre revision af Bryozo-genera skulle komma
att inrymmas bland Cellariorna. Vid uppställandet af ett så-

dant slägte som Anartliropora gäller emellertid vår ofvanstå-

ende anmärkning, att det endast kan vara berättigadt, så länge

man ej på de hithörande ledade stammarne, som redan hafva

sitt namn, känner djurhusförändringar från den gemensamma

typen, som fullt motsvara dem på detta slägte.

Hit föra vi först en af BuSK uppställd art,

Änarthro2Jora monodon,

den vi blott känna i Lepralia-v'åxt och hvilken kommer serde-

les nära den af Johnston uppställda arten Lepralia simplex.

Enligt BUSKS noggrannare undersökningar och figurer är emel-
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lertid den sistnämnda försedd med sinus uti djurhusmynningens

proximala sida och således att hänföra till en annan grupp.

A. monudon är vid Spetsbergen funnen på åtskilliga stäl-

len, ehuru icke synnerligen rikligt, på alger, Ascidior, maskrör

och Rhyachonella, från 3 ända ned till 30—50 famnars djup.

Från sydligare trakter, "Nordsjön utanför Norge", är den af

Baron Uggla insänd till Riks-Museum, utbredd på Gorgonia

och sten från 200—300 famnars djup, dock i en variation, som

måhända kan blifva berättigad till ett eget namn, om man lyc-

kas visa, att den eger en serskilt betydelse för en vidare form-

utveckling.

Djurhusformen (figg. 20—22) är här oval: den nedliggande

delen är bukigt konvex, jemnt punkterad af i quincunx ställda

porer; den uppresta cylindriska mynningsdelen, hvars diameter

vi uppmätt till 0,156 mm., är proximalt vid basen genomborrad

af den likaledes runda och vanligen cylindriskt förlängda mid-

telporen. Vanligen saknas alla randborst; men på de yngre

djurhusen (figg. 21 och 22), isynnerhet i de mindre kolonierna,

finner man dem till ett antal af fyra eller två. Vid djurhus-

mynningens cylindriska förlängning qvarstå de (fig. 22) såsom

lister i dennas vägg; men i toppen skjuta de fritt ut derifrån.

Ovicellen (fig. 20) är en jemnt rund uppsvallning, distalt

infogad längs den uppresta mynningsdelen: stundom har den en

hel ectocyst, stundom se vi den genomborrad af porer liksom

djurhusets ectocyst, men då glesare.

Avicularier förekomma ej på de kolonier vi undersökt af

den mindre, vid Spetsbergen vanligare varieteten, som dessutom

varit mindre hårdt förkalkad. Den större varieteten deremot,

som varit typen för BUSKS beskrifning och figur af Lepralia

monodon och hvilken vi från Spetsbergen endast känna i en

temligen otydlig koloni på Rhynchonella, men som är serdeles

väl utvecklad i de ofvannämnda af Baron Uggla insända exem-

plaren, får slutligen avicularier och är betydligt hårdare förkal-

kad, oafsedt det att den liksom de öfriga Lepralior, Diastoporor

o. a., såsom vi vid de sistnämnda anmärkt, på detta stora djup
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i Nordsjön genom ett för dem troligen fremmande öfverdrag får

en gulbrun färg.

Skillnaden i storlek träffar emellertid liufvudsakligen endast

den nedliggande djurhusdelen, ty den uppskjutande mynnings-

delen har ungefär lika stor diameter (—- 0,15 mm.) åtminstone

på tvären. Förhållandet är nemligen här (fig. 23), att denna

mynningsdel vanligen är upptill distalt-proximalt inknipen och

har den proximala sidan nästan plan allt från sin bas. Härtill

kan man emellertid äfven på den mindre varieteten finna en och

annan antydan, om också obetydlig, liksom man på denna större

varietet stmidom ser mynnings-cylindern temligen jemn och helt

rund. Mera konstant synas deremot de båda varieteterna af-

vika från hvarandra i den tubformiga midtelporens ställning.

Den större varieteten har den nemligen ofta snedställd åt ena

sidan på en uppsvallning af den proximala delen utaf mynnings-

cylindern. Och, hvad ännu mera är, med detta förhållande ser

man också poren och uppsvallningen kmina utveckla sig till ett

avicularium, hvars spets riktas snedt upp emot djurhusmynnin-

gen (ungefär som på den äfvén af Busk beskrifna Eschara di-

stoma) och som vid mandibelns ledgång har en bredd af 0,05

mm. Afven den distala sidan af mynnings-cylindern sväller ofta

upp och kan då till och med förekomma kölad och får liksom

den proximala sidan en rund por. Dä oviceller för öfrigt tyc-

kas saknas, hafva vi troligen att i den sistnämnda uppsvallnin-

gen se deras motsvarighet. Till följe af de mera tätt sittande

porerna och den hårdare förkalkningen på nedliggande djurhus-

delen, har denna ett mera nätlikt utseende, hvilket dessutom

redan på de mindre förkalkade, yngre djurhusen visar sig, der

ectocysten är förtjockad uti anastomoserande ribbor, hvilka som

vanligt tydligast framträda vid djurhusens sidor. Kolonierna af

denna större varietet (fig. 24) utmärka sig slutligen åtminstone

delvis genom en söndring i nästan jemnbreda förgreningar, som

gör dem redan för det obeväpnade ögat igenkänliga från de öf-

riga i skorpor utbredda Eschariner, i hvilkas sällskap de före-

komma.
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Som man lätt finner, behöfva ej karakterer saknas till skill-

nad mellan dessa båda varieteter af Anarthropora monodon;

men olikheterna äro ej större, än livad utvecklingen på många

andra ställen på analogt sätt framvisar, och nyttan och nöd-

vändigheten af en artskillnad kunna först framträda, då man
finner den ena eller andra ega en serskilt systematisk- be-

tydelse. I mynningsförlängningen på båda se vi emellertid ett

närmande till Celleporin-typen. Ännu tydligare framträder

detta uti

Anarthropora horealis.

Denna art har visserligen först blifvit uppställd af Särs

under namnet Pustulipora gracilis men med en så kortfattad

beskrifning, att troligen ingen annan än auctor sjelf kunnat igen-

känna densamma, hvarföre den också af BusK med en riktig

häntydan på' dess närmaste frändskap ånyo beskrifvits under

namn af Onchopora horealis. Senare har visserligen Sars ut-

förligare beskrifvit den såsom Quadricellaria gracilis; men dä

Quadricellaria-rxdümTiei här är obrukbart, hafva vi äfven deruti

ett skäl att upptaga BusKS artbenämning och undvika på detta

sätt en annars möjlig förvexling med Lamarcks Eschara graci-

lis, hvilken likaledes är försedd med rund djurhusmynning och

en rund raidtelpor proximalt om denna och således troligen ef-

ter en noggrannare undersökning skall visa sig tillhöra denna

familj.

I sin ungdom (fig. 25) äro djurhusen flaskformiga, liksom

på föregående art, uppsvällda i den del, som ingår i sjelfva

stammens sammansättning, och med den cylindriska mynnings-

delen, hvars diameter vi funnit vexla mellan 0,12 mm. och 0,15

mm., snedt upprest från denna. Midtelporen är mera fri och

tubformig, vid basen af djurhusets mynningsdel inställd i dettas

raidtellinie. Vid hvarje sida af djurhuset, i jemnhöjd med mid-

telporen eller något mera proximalt än denna (fig. 26), står ett

rörformigt avicularium, som löper tätt utmed djurhusväggen och

Öfvers. af K. Vet.-Alcad. Föi'h. Arg. 24. Bihang. 5
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i sin mynning har en halfcirk elformig mandibel, hvars fria rand

är riktad utåt frän djurhuset, således i en motsvarande ställ-

ning till avicularierna på Porina ciliata, och hvars bredd vid

ledgången är ungefär 0,06 ram. På dessa unga djurhus äro de

mindre porerna i ectocysten, hvilka för öfrigt endast visa sig

vid djurhusens skiljoränder, föga markerade; ectocysten är glän-

sande hvit, slät eller blott med svag granulering af småvårtor,

en knuttrighet, som dock på somliga grenar starkare framträder

och gifver dem en mattare glans. Med en stegrad förkalkning

framträda emellertid sidoporerna sekundärt desto starkare: de-

ras ränder höjas, isynnerhet utåt vid djurhussidan, hvarvid också

skiljofårorna mellan djurhusen fyllas af en kalklist, till hvilken

de sekundära porernas ränder der sammansmälta (fig. 26). Un-

der den vidare förtjockningen af kalkväggen utvecklas dessa

porer till rör, avicularierna inhöljas i kalklagret, så att blott

deras mynning blifver i niveau med djurhus-ytan, midtelporen

och djurhusets cylindriska mynningsdel förlängas, så att den

förra kommer att mynna ännu högre (mera distalt) i förhål-

lande till avicularierna, hvarjemte också en och annan oregel-

bundenhet uppstår i dessa senares läge. Det kalklager, som

sålunda afsätter sig, är strimmigt af längsgående fåror med

runda smålister (figg. 28 och 29), som slingra sig rundt om de

mynningar (af djurhus, porer och avicularier), som ännu genom-

bryta kalklagret, der endast raderna af sidoporer, med sitt vid

snedt ljus genomlysande lumen, numera utmärka skiljolinierna

mellan djurhusen. Slutligen försvinna emellertid äfven sidopo-

rerna (fig. 28), och stammen har da ett utseende, som vore den

en hårdt förkalkad Pustuliporid: detta desto mera, då djurhus-

mynningens lock ligger doldt i djupet af den cylindriska myn-

ningsdelen och avicularierna kunna förkrympas eller jemte mid-

telporerna blott qvarstå såsom spridda hål i det strimmigt glän-

sande kalklagret (fig. 28).

För den öfriga beskrifningen hänvisa vi till Sars och Ål-
der, blott med tillägg, att ovicellen har en motsvarande plats

och föga större utveckling än den distala uppsvallningen vid
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djurhusmynningen på den större varieteten af Änarthropora

nionodon; och då man stundom finner öfvertaliga avicularier,

hvilkas utveckling vi dock ej kunnat följa med direkt observa-

tion, låta sig dessa troligen förklaras såsom sekundära bildnin-

gar under förkalkningen, en utbildning af dessa porer, hvilken

vi härnedan skola finna på ett Lepralia-steiåinm till Porella

Icevis.

Till de lokaler, hvilka Särs från Norge uppgifvit för dess

förekomst, kunna vi tillägga, att den af Doktor Chydenius vid

Svenska Expeditionen till Spetsbergen 1861 upphemtades med

Bulldog-apparaten från ett djup af 600 famnar vid 77** 5' nord.

Lat. och 10^ 5' östl. Long. Riks-Museum eger den dessutom

"från Kattegat", insänd af Anders Olsson från Käringön, och

från Koster-sundet vid Bohuslän, tagen från 120—130 .famnars

djup. Prof. LovÉN kände denna art redan 1835, hvilket hans

teckningar från denna tid utvisa.

Vid Änarthropora horealis hafva vi redan hunnit till en af

ytterligheterna i Escharinernas utveckling, der typen är så för-

ändrad, att den å ena sidan är en af öfvergångarne till Gelle-

porinerna, å andra sidan närmar sig Cyclostomerna. Som Anar-

tliropora i detta hänseende förhäller sig till Pustuliporidorna,

sä visar ett annat slägte bland Chilostomerna, Retepora, en

motsvarande likhet med Horneridorna. Men der — såvidt vi

ännu kunna bedöma dessa former — synes det, som om när-

mandet mellan de båda Bryozo-ordningarne utginge från ett an-

nat håll, och i^e^epora-formerna visa olikheter, hvilka vi först

senare, med ledning af andra former, kunna förklara. Oaktadt

derföre Änarthropora och Retepora hafva betydlig likhet i sy-

stematisk betydelse och visa likheter med hvarandra så i djur-

husform som förkalkningsgrad, måste vi dock, åtminstone för

närvarande skilja dem långt från hvarandra.

Närmare intill Flustrin- typens djurhusform sluter sig ät

ett annat håll en familj, den vi efter det äldsta genusnamnet

benämnt
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Myriozoidce,

som främst utmärker sig genom en mera tillplattad djurhus-

form, liviiken äfven på stamformen har sitt inflytande, då denna

kan uppträda som Lepralia, Ilemeschara och tillplattad Eschara

— för att tala enligt föregående författares uttryckssätt — eller

ock, liksom på Cellaria bland Fhistrinerna, då de kilformiga

djurhusen sammanställas till cylinderformig stam.

I den första formserie, vi här anträffa, är djurhusmynnin-

gens enlflaste ' form, som stundom qvarblifver oförändrad, rund

eller rundadt fyrkantig; men genop.! de proximala hörnens vinkel-

lika eller stundom process-lika inväxning i mynningen och proxi-

nial-randens jemna utfyllning i en båge dereraellan uppstå öfver-

gängar till halfcirkel-formen med rundad sinus i den annars

räta proximal-randen.

Från de arktiska regionerna känna vi en form i Lppralia-

och Hemeschara-YdiXt, hvilken vi benämna

Escliarella porifera,

som med alla sina förändringar är en bland de aiest omvex-

lande arter vi känna och genom detta förhållande blifver en

lämplig utgångspunkt för uppfattningen af olikheterna mellan

de öfriga.

Djurhusformen är rhombisk '(figg. 30, 33 och 40) eller fyr-

kantig (figg. 36, 37, 39 och 41) med konvex framsida (figg. 33

och 36) eller mera plan (figg. 36 och 39), i hvilket hänseende

man kan urskilja tvenne varieteter, hvilka dessutom ä^ven i an-

dra förhållanden skilja sig från hvarandra, ehuru talrika öfvei--

gångar göra artskillnad omöjlig. Den honvexa liksom den lolatta

formen genomgår nemligen icke blott djurhusens utan äfven de

öfriga kolonial-organernas byggnad och gifver således alltigenom

åt de båda varieteterna ett mot hvarandra egendomligt utse-

ende. Men den platta formen är i sin ungdom (jfr. figg. 40 och

41) esomoftast konvex, och i sina vidare förändringar gå de

båda varieteterna både nära och parallelt med hvarandra.



SMITT, KRITISK FÖRTECKN. ÖFVER SKAND. HAFS-BRYOZOKl!. 71

Djurhusmynningens första form är rund, med en diameter

af ungefär 0,23 mm.; men mynningslockets ledgång förstärke.s

genom processlika inväxningar (figg. 31 och 38, a) från proximal-

hörnen, hvilka dock sedermera utjemnas med den öfriga proxi-

mal-delen (fig. 32), så att denna får formen af en jemnt böjd

utbugtning alltifrån processernas spets.

Före aviculariets utveckling ser man proximalt om djur-

husmynningen (fig. 38, b och fig. 40) tvärs öfver djurhuset en

ringförmig fördjupning, och den senare utvecklade avicularie-

uppsvällningen (figg. 31, 34 och 36) sträcker sig längs hela

djurhusmynningens proximal-del. Oftast är detta avicularium

lågt, så att dess mynning på somliga djurhus (figg. 32 och 39)

till och med har utseendet af att ligga i plan med djnrhusets

framsida, der denna är kancellerad, hvilket isynnerhet tillkom-

mer den platta formen. Stundom är det emellertid upprest

(figg. 33 och 34) och detta isynnerhet med sin proximala ända,

så att dess mynning sluttar tillbaka mot djurhusmynningen. En
bland dess vanligaste variationer, som oftast framträder på den

platta varieteten med lågt avicularium (fig. 39), är en vridning

af mynningen åt höger eller venster, sä att den stundom är helt

tvärställd. Mandibelformen är utdraget rundad (figg. 30 och 39)

eller mot spetsen utvidgad i en antydan till spadform (fig. 35),

sä att då dess ledgång kan uppmätas till 0,05 mms. bredd, är

dess största bredd i närheten af spetsen närmare 0,06 mm. A
andra sidan förekommer emellertid, åtminstone på den konvexa

varieteten (fig. 36), en antydan till avicularie-mandibelns till-

spetsning. Afven vid avicularie-mandibelns ledgång (figg. 31

och 32) inskjuta tvenne processer midt emot hvarandra från

sidorna.

Djurhusmynningens sekundära kantbildiiing — en förläng-

ning af den primära, liksom vi sett det på AiLcn-thropora — är

rätt uppstående, således rund i distaldelen, ungefär som på .1.

inonodon, men samtidigt dermed reser sig avicularie-uppsväll-

ningens öfre kant och bildar den proximala delen af den sekun-

dära mynningen, så att d(nina, gemensam för djarhus och avi-
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calarium får en cirkelsectors form, ehuru den sistnämnda upp-

resningen är så tunn, att den primära djurhusmynningens proxi-

mal-rand fortfarande är den tydligast framträdande begränsnin-

gen åt detta håll (figg. 30 och .39).

När ovicellen utvecklas (figg. 30, 33—36 och 41), samman-

hänger dess raynningsrand med den sekundära djurhusmynnin-

gens. Ovicellernas form (figg. 30, 33, 36, 39 och 40) är jemnt

rund (på den konvexa varieteten) eller mot mynningen tillplat-

tad (pä den platta varieteten), hvilka olikheter äfven hafva in-

flytande på den med djurhusen och avicularierna gemensamma

sekundära mynningen, hvars sidokanter dessutom i förra fallet

vanligen äro mera uppresta.

De största olikheterna i artens utseende åstadkommas emel-

lertid här, som vanligt, af den tilltagande förkalkningen. De

yngre djurhusen (figg. 30 och 32) liksom ovicellerna (figg. 30

och 39) hafva nemligen ectocysten öfver hela sin framsida ge-

nomborrad af temligen stora, i quincunx spridda porer, _hvaruti

denna art närmast påminner om den tätare genomborrade for-

men af Änarthropora monodon. Af denna beskaffenhet eller

blott föga mera utvecklad förblifver ectocysten på den konvexa

varieteten (figg. 33 och 36). När ectocysten öfver djurhusen

ännu vidare förtjockas, bibehålla porerna sin vidd, eller äro de

till och med utåt utvidgade, hvilket mera konstant tillkommer

den platta varieteten, så att deras begränsningar snart få utse-

endet af nätlikt ställda ribbor (figg. 39—41). Ectocysten kan

då till sin byggnad närmast jemföras med den lA Lepj-alia pal-

lasiana, hvars förkalkning vi i en föregående afhandling beskrifvit,

der de sekundära porerna uppstå på samma sätt, ehuru bilden

blifver något olika, derigenora att de der vanligen äro mera

spridda. På den platta varieteten Sii' EschareUa porifera täcksLS:

vanligen maskorna mellan dessa ribbor af en tunn kalkhud. Och
liksom pa Lepr. pallasicma reser sig här stundoui en mucro

proximalt om djurhusmynningen, i hvilket tillfälle aviculariet,

der det utvecklas, såsom vanligen är förhållandet på edeniata-

formen, medföljer uppre.vningen med sin mynnings-spets.
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Den äfven i systematiskt hänseende vigtigaste förändringen

af båda varieteterna tillkommer emellertid djurliusmynningens

proximal-rand, livars utveckling på den typiska formen vi redan

beskrifvit. Då nemligen förut niynningslockets ledgång på ofvan-

nämnda sätt uti de proximala hörnen blifvit förstärkt genom

inväxningar från randen, kan sedermera en likartad process för-

siggå från proximal-randens midt (ligg. 38 och 40). Vi hafva

sett denna tand på dura-fovmen till Porina ciliata; den åter-

finnes vid en högre utveckling och isynnerhet vid starkare för-

kalkning inom de flesta utvecklingsserier af de följande Bryo-

zoerna. Utan tvifvel är den en fortsättning af den utvecklings-

gång, hvilken vi lagt till grund för förklaringen af hela Chilo-

stom-typens utveckling från Ctenostom-typen, nemligen en suc-

cessiv inskränkning af den böjliga delen af djurhusväggen för

att derigenom vinna en fastare tillslutning för djurhuset. Här

får nu således mynningslocket en fastare iedningspunkt icke blott

vid ändarne utan äfven i midten af sin ledgång. Emellertid är

det med denna förändring, liksom vi anmärkt det om många

andra sädana, att den uppträder med en viss sjelfständighet i

förekomsten och dessutom far ett olika utseende efter de olika

utvecklingsstadier, i hvilka den uppträder. Härigenom uppstå

följande former, hvilka dessutom såsom variationer äfven i an-

dra hänseenden i den grad utmärka sig från livarandra, att de

kunna förtjena sina egna namn.

Der den kouvexa varieteten af Escharella porifera får en

sådan midteltand i proximal-randen af den primära djurlius-

raynningen, kan man nemligen af denna urskilja tvenne former,

som dessutom från den typiska formen utmärka sig genom en

egendomlighet i ovicellens byggnad.

Den ena af dessa former benämna vi E. minuscula. Dess

mynningstand (fig. 35) är bred, åt hvardera sidan sträckande

sig helt nära intill de vinkellika inskjutningarne från proximal-

hörnen. Isynnerhet på denna form är aviculariet högt upprest

(figg. 33 och 34), med mynningen sluttande mot djurhusmyn-

ningen. Avicularie-mandibeln (figg. 34 och 35) visar starkt
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markerade muskelfästen, som i hästliof^form följa dess kant.

Aviculariemynningéns bredd varierar mellan 0,07 mm. och 0,08

mm. Ovicellen är jemnt rund, ehuru stundom distalt något till-

plattad och mera långsträckt. På tvären från dess sidor löpa

tvenne lister hvarandra till mötes (fig. 33) i ovicellens höjd-

punkt, dit en kortare list inskjuter från midten af ovicellens

mynningsrand och vanligen äfven en svag sådan ^från motsatt

håll mot den sistnämnda. Alla dessa lister stöta här tillsam-

mans till en rhombisk begränsning (ungefär med 0,02 mms.

bredd) af en fördjupning (fig. 34), som troligen har betydelse

af en aviculariebildning, sådan den på andra arter är bekant,

ehuru vi ej med säkerhet kunna afgöra denna fråga, då för-

djupningen endast varit täckt af en tunn hud utan mandibel-

bildning. Ofta saknas emellertid hela denna list- (och avicu-

larie (?)-)bildning, stundom på hela kolonien, stundom på de

flesta djurhusen inom en koloni, och ovicellen är då slät, alltid

utan tydliga porer i sin ectocyst. När ovicellen är utvecklad

med sin konstant böjda mynnings-rand emot det konvext in-

skjutande djurhus-aviculariet, är den sekundära, gemensamma

djurhus- och ovicell-mynningen njurformig med en mellan 0,15

mm. och 0,18 mm. varierande bredd.

Den andra formen af den konvexa varieteten benämna vi E.

majuscula. Dess midteltand i proximal-randen af den primära

djurhusmynningen (figg. 36 och 38) är i sin fulla utveckling,

såvidt vi känna densamma, betydligt smalare men inskjuter äf-

ven här i jemnbredd med de vinkellika sido-processerna och

utskjuter mot hvardera af dessa i en sidotand, hvarvid den

vanligen har ett tuklufvet utseende. Den sekundära djurhus-

mynningen är dessutom här — äfven i förening med ovicell-

mynningens rand, der ovicell är utvecklad — mera jemnt rund,

ehuru den äfven förekommer proximalt afsmalnande mot avicu-

larie-mynningen *(fig. 38, d), och bibehåller den primära myn-

ningens bredd af ungefär 0,23 mm. Avicularie-uppsvällningen

är äfven här hög, med tydlig afsats mot djurhus-väggen; men

avicularie-mynningen är aldrig så mycket uppskjutande som på
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förra formen, och dess mandihel liar ofta en tillspetsad form.

Djiirhuset liksom ovicellen har en tunnare ectocyst. Den se-

nare, som vanligen prickas fingerborgslikt af fördjupningar i

ectocysten (ett minne efter porer), visar stundom samma teck-

ning af lister som på den föregående formen; men ännu oftare

saknas denna här. Slutligen utmärker sig denna form vanligen

genom djurhusens betydligare storlek, så att man stundom kan

finna dessa af 1^ mras. längd. Likaledes synas avicularierna

teraligen konstant visa en bredd af 0,08 mm., den största bredd

vi mätt på dessa organer till Escharella porifera.

Anm. Mot deima byggnad finna vi iugen säker skillnad i Ål-
ders beskrifning och figur af Eschara Landsborovii i enkel och

dubbel Herneschara-VRTt från England, ty de enligt honom tyd-

liga porerna på ovicellens ectocyst kunna svårligen gifva någon

artskillnad utan visa snarare ett förhållande till vår arktiska

majuscula-form, som motsvarar förhållandet mellan vår typiska

porifera och minuscula-fovmfiii. Artnamnet Landsborovii var

emellertid ursprungligen tilldeladt en annan form inom denna

familj och kan således icke utan fara för förvexling här använ-

das. Det återstår dessutom, innan man med säkerhet, och isyn-

nerhet utan jemförelse med original-exemplar, kan identifiera

den arktiska formen med den af Ålder beskrifnå, att finna

densamma r de mellanliggande boreala trakterna.

Ännu mera egendomligt är emellertid utseendet af E. po-

rifera, då den platta formen får en motsvarande mynningstand,

i hvilken form vi då benämna denna art E. cancellata. Här

äro då sidoprocesserna i djurhusmynningen (fig. 40) vanligen

mindre utvecklade, och i de flesta fall (fig. 41) försvinna de.

Den förut konkavt böjda proximal-randen af den primära djur-

husmynningen blifver konvex och inväxer slutligen i form af en

lag, spetsig tand, hvarifrån den nu deremot i en konkav böj-

ning åt hvartdera hållet öfvergår i mynningens sidoränder. Djur-

husmynningen blifver också härvid kortare, elliptisk, med längd-

riktningen ställd på tvären. Ännu mera framträder naturligt-

vis denna raynningsform vid ovicellens utveckling (fig. 41). Denna

senare blifver här till god del höljd af den sekundära porbild-

ningen öfver ectocysten, hvilken här är ännu starkare, än hvad

vi sett på de föregående formerna af denna art, och porerna
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äro vanligen täckta af sin tunna, gula kalkhud. Avicularier

saknas vanligen; blott på några få djurhus liar jag sett dem

utvecklade med sin mynning och dennas rundade raandibel i

sned ställning och i den sekundära djurhus-ectocystens plan.

Deremot ser man på de flesta unga djurhus (fig. 40) anlaget

till avicularie-uppsvällning proximalt och vid sidorna om djur-

husmynningen i form af en intryckt area, som saknar sekundär

porbildning öfver ectocysten. Vi känna denna form af Escha-

rella porifera endast från Isfj orden vid Spetsbergen, der den

vuxit på Celleporaria incrassata och en bit af en död Balanus.

Här utmärker den sig också — utan att vi derföre vilja påstå,

att detta är något konstant — genom synnerligen korta och

breda djurhus i raka rader.

I sina öfriga former är Escharella porifera icke sällsynt

funnen vid Spetsbergen. Såsom Lepralia (auctt.) har den fästat

sig isynnerhet vid snäckor, Ascidior och maskrör; der den vuxit

på Sertularior, har den stundom rest sig från dessa i Heme-

schara-form. Denna visar på sin baksida (fig. 37) djurhusens

fyrkantiga begränsning esomoftast distalt utdragen i en spets.

Ectocysten på denna sida saknar framsidans stora porer och

undergår aldrig en så stark förkalkninL^ I sina yngre stadier,

och der den växer på snäckor, har Escharella porifera en blå-

aktig färg; i de hårdare förkalkningarne och på Ascidior gulnar

den eller bleknar till gulhvit.

I sin utveckling har denna art visat sig ega ett flustrint

ursprung, oaktadt vi icke så fullständigt kunnat följa detta,

som hvad vi nedan skola se pa Porella Icevis i Lepralia-stB.-

dium, hvilken visat sina utvecklingsförändringar på samma Pe-

cten från Spetsbergen. Det äldsta, ännu öppna djurhuset i en

ung koloni (på äldre kolonier är detta vanligen tillslutet) är

nemligen elliptiskt skifformigt, ungefär liknande det andra djur-

huset i fig. 109, men med en konvext sluttande, rundad proximal-

förlängning. Den ursprungliga mynnings-arean har en längd af

ungefär 0,35 mm. och en bredd af ungefär 0,25 mm.; dess kant

är- upprest, skarp; dess största del täckes af en insänkt, konkav
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täcklamell, som saknar de senare bildade djurhusens stora po-

rer och i den distala ändan af mynnings-arean lemnar en half-

cirkelfoi'mig mynning af ungefär 0,19 mras. bredd och 0,12 mms.

längd från midten af den nägot konkava proximal-randen till

motsvarande punkt på den jemnt böjda distal-randen, hvilken

sammanfaller med djurhusets distal-ända. Alla randborst sak-

nas, men efter de variationer vi- i detta liänseende känna för

andra arter, kan man ej af ett exempel göra en regel, liksom

det ingalunda är otroligt, att mera Tato-formiga ursprungslius

kunna framvisas i kolonier af denna art. Mellan de närmast

yngre djurhusen ser man, att kalklisten i skiljofårorna ursprung-

ligen är dubbel; hvar del tillhörande ett djurhus: sedermera

sammansmälta dessa delar till en enkel list, som slutligen för-

svinner i de starkare förkalkningsstadierna.

Anm. Den af Hincks (Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 3, vol. IX, p.

206, Pl. XII, fig. 3) beskrifna Lepralia ochracea visar i djur-

husformen, i byggnaden af djurhusens ectocyst och i avicula-

riernas form betydliga likheter med Escharella porifera; meu
djurhusmynningens form — att döma efter Hincks figur —
skiljer dem frän hvarandra. Den förra synes oss ega sin stör-

sta vigt, deruti att den visar, hvilka betydande variationer i

storleken aviculariet inom en koloni kan undergå, i hvilket

hänseende Escharella porifera endast visat obetydligare olik-

heter, nemligen för avicularie-mynningens bredd en vexling

mellan 0,05 mm. och 0,08 mm, vid en längd pä denna myn-
ning af ungefär 0,12 mm.

Vid sidan af Escharella 'porifera ställa vi en annan ark-

tisk form,

Escharella palrnata,

om hvilken redan Särs anmärkt, att den påminner om Flustrin-

typen. Djurhusformen (fig. 43) är nemligen tillplattad, fyrkan-

tigt-skifformig (parallelipipedisk). Som vanligt är dock vid föi-

dubblingen af en djurhusrad det äldsta djurhuset i den nya ra-

den proximalt tillspetsadt. Till denna likhet med Flustrinerna

kommer äfven ectocystens hornartade utseende på de unga djur-

husen i utvecklingstopparne.
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Djurhusmynningen är rundadt fyrkantig; (fig. 45), i de yn-

gre stadierna med såväl proximal- som distal- randen jemnt böjd

i båge mellan ändarne af de mera räta och parallela sidorän-

derna. Med åldern och aviculariets utveckling ser man emel-

lertid ofta ^en förut konkava proximal-rauden blifva konvex. I

proximal-hörnen (fig. 45) uppstå nemligen äfven liar vinkellika

inväxningar från mynningskanten till förstärkande af mynnings-

lockets ledgång. Mellan dessa fortgår sedermera den proximala

utfyllningen till en jemn, konkav båge eller slatligen, dock icke

alltid, till en konvex form för proximal-randen. Den fullbildade

djurhusmynningens bredd är ungefär 0,23 mm., och dess längd

från midten af proximal-randen till motsvarande punkt på distal-

randen ungefär 0,15 mm.

AviCularie-uppsvällningen går äfven här rundt om den proxi-

mala och sidokanterna af djurhusmynningen; men sjelfva upp-

svallningen, liksom avicularie-mynnhigen, är här mera utdragen

och upprest i båtstäf-form uti proximal riktning öfver djurhu-

set. Avicularie-mandibelns form visar oss här en vigtig varia-

tion, då den standom på samma koloni, vanligen dock på skiljda

kolonier, såväl förekommer afrundad (figg. 43 och 44), eller till

och med i en antydan till skedform något utvidgad i sin fria

ända, som ock mot denna tillspetsad i triangelform (fig. 46).

Vi se således, att dessa skillnader i avicularie-mandibelns form

åtminstone här icke hafva någon betydelse af artskillnad. Lik-

som på HiNCKS's Lepralia ockracea, så vexlar dessutom äfven

här avicularie-mandibelns storlek. Så kan man uppmäta de

rundade mandiblarne till en längd mellan 0,25 mm. och 0,33

ram. vid en ledgångsbredd af 0,09 mm. och en triangelformig

mandibel var 0,15 mm. lång med en ledgångsbre;ld af 0,08 mm.

Då aviculariet proximalt och på sidorna omgifver djurhus-

myiniingen, bildas dennas sekundära mynningskant till största

delen genom en uppresning från öfre kanten af avicularie-upp-

svällningen; och när den jemnt runda, af porer i quincunx ge-

nomborrade ovicellen (fig. 44) utvecklas, löper denna sekundära

kant på hvar sida ät det distala hållet upp i en sväng imit
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öfver ovicellens framsida, åt det proxiraala hållet i en mot-

svarande sväng inåt mot avicularie-raynningen. På raidten är

hvarje af dessa den sekundära mynningens sidokanter inböjd

(fig. 46) och ofta vinkel-likt eller i en sväng upprest och in-

skjutande.

I sina första utvecklingsstadier stodo dessa djurhusmynnin-

gar och avicularierna, hvad både form och ställning beträffar,

närmast hvad vi sett på E. porifera; men i det stadium, dit

vi nu följt djurhusmynningarnes, aviculariernas och ovicellernas

utveckling, ligger ännu närmare tillhands en jemförelse med

Eschara ijroiyinqua och dess anförvandt Eschara paténs, för

hvilka vi nedan skola redogöra. Denna likhet träder ännu star-

kare fram vid de sekundära porernas utveckling öfver djur-

iiusens ectocyst. Denna har nemligen nu blifvit mera kalkhaltig;

i skiljofårorna mellan djurhusen har bildat sig en kalklist, från

hvilken ribbor till sekundär porbildning (figg. 43 och 44) på

vanligt sätt börja inskjuta öfver djurhusets framsida. Liksom

vi skola se på de nyssnämnda arterna, uppstå emellertid dessa

ribbor först och starkast vid sidan af ovicellerna (till djurhusets

närmast äldre sidogrannar) och avicularierna, medan de länge

förblifva otydliga eller svaga på de öfriga ställena. Senare

kunna de utbreda sig öfver största delen af djurhusets framsida,

der icke denna täckes af aviculariet, men vanligen är midtel-

delen proximalt om detta fii från sekundära porer ocli i stället

starkare förkalkad, i hvilket fall endast en rad af stora se-

kundära porer går längs sidoränderna af hvarje djurhus.

Stammen bibehåller fortfarande en gulaktig färg. Dess

form är en bland de egendomligaste vi känna, men synes äfven

tillkomma en art inom Porinidornas familj, nemligen BusKS

Eschara flahellaris. I bladlik, tunn Eschara-form reser den sig

och fördelar sig dichotomiskt. Men när en dichotum hunnit

färdigbilda sig, eller till och med (fig. 42) innan de nya delarne

hunnit upptill utvidga sig i likhet med de äldre, afbryter sig

stammen genom en inknipning på tvären straxt ofvan de nya

delarnes bas, hvilket är det vanligare, eller högre öfver eller
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under denna, ofta på båda ställena samtidigt, så att den sön-

derfaller i olika stycken, det ena ofvan det andra. Någon

regelbundenhet i denna afbrytning se vi ej på de exemplar vi

haft att undersöka, och de nämnda inknipningarne taga sin

plats utan afseende på djurhusens ställning, så att efter stam-

delarnes söndring äro djurhusen i tvärsnittet afbrutna och till-

slutas ej vidare i brottet.

Denna frivilliga afbrytning af stammen har tydligen sin

motsvarighet i de ledade Bryozoformernas ledgåiigsbildning, blott

att sambandet mellan stamdelarne der bildades af sjelfva djur-

husen, här åter genom en rottrådsbildning, som utgår från dessa.

Rottrådarne (fig. 42) uppstå nemligen — att döma efter deras

utgångssätt från djurhusen, då vi ej ega någon direkt observa-

tion om deras utveckling — sedan de sekundära porerna blifvit

bildade och såsom en blåslik uppsvallning ofvan dessa med en

vägg af hornartadt utseende, hvilken utväxer i rörform ned

längs stammens sida, tätt fastvuxen till denna. I sin tillväxt

nedåt sammanväxa dessutom rottrådarne med hvarandra till

fasta knippen, hvilkas styrka ökas genom de enskilta trådarnes

förgreningar n)ed bibehållande af deras ursprungliga tjocklek.

Anm. Sars skildrar dessa rottrådar tillväxande och förgrenande

sig uppåt, der de slutligen skulle fästa sig vid djurhusen ge-

nom sammanväxning med dessa. En något motsvarande ut-

veckling hafva vi visserligen sett på Cellularior och Bugulor,

der en rottråd från den ena sidan af en grenvinkel kan växa
upp längs stamdelen på' den andra sidan. Det skulle således

enligt Sars vara rottrådar- från den nedre delen af stammen —
måhända ligger för hans framställning den tanken till grund,
att endast den nedre stam delen kan utsända rottrådar — som
först omslingra det maskrör, vid hvilket Escharellan fästat sig,

och sedan uppväxa längs stammens sidor; men rottrådarnes

föreningssätt med djurhuset talar häremot, och medan vi aldrig

lyckats finna en verklig förgrening af en rottråd uppåt, hafva

vi deremot tydligen sett dem förgrena sig i tillväxten nedåt.

Escharella jpalmata är första gången tagen af Prof. Loven
vid Spetsbergen, sedermera är den af Prof. Sars och Doktor

Danielssen (enl. D:r Boeck) funnen vid Finmarken. Malm-
gren ,tog den 1861 i Henloopen-Strait vid Spetsbergen, der
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den liksom vid Finmarken synes föredraga maskrör till fäste,

på fin, fet lerbotten vid 50 famnars djup. Doktor Boeck eger

den från Karmön vid Norge. Den är således utbredd äfven i

de boreala trakterna, ehuru den egentligen synes vara arktisk.

Anm. Vi bibehålla det afSARS uppställda namnet för denna art,

ehuru det är mindre lyckligt valdt, dä redan Fleming begagnat
namnet Cellepora j^almata. Detta är emellertid, såsom först

Johnston anmärkt, synonymt med Discopora (Eschara) Sketiei

— och Flemings korta beskrifning lemnar åtminstone intet

hinder för att antaga riktigheten af Johnstons tydning, hvar-

före namnet palmata visserligen ånyo var brukbart — ; men
frågan qvarstår, huruvida det var lämpligt af Särs att åter-

införa detsamma för den art, som han ställde vid sidan af

Eschara SLenei.

Avicularie-mandibelns variationer på denna art mellan den

utdraget rundade och triangulära formen, liksom variationerna

i utbredningen af de sekundära porerna, visa, att vi uti när-

heten af de båda föregående hafva att ställa

Escliarella Legentilii.,

ty i sitt fullt utvecklade, typiska tillstånd (fig. 52) står denna

så nära Eschm^ella palmata med spetsig avicularie-mandibel, att

en fråga till och med vore berättigad, huruvida de verkligen

äro skiljda arter. Den ende, mig veterligen, som påaktat denna

likhet, är Doktor Boeck, som i sina manuskript, hvilka han

godhetsfullt lemnat till mitt begagnande, benämnt den sist-

nämnda arten Eschara reticulata, således med samma artnamn^

hvilket Mac Gillivray förut gifvit åt Escliarella Legeyitilii.

Emellertid framträda i utvecklingen för den senare vissa olik-

heter från föregående art, hvilka jemte dess utvecklingsstadiers

egendomliga förekomstsätt göra oss berättigade att för den-

samma bibehålla ett eget namn.

Från Spetsbergen känna vi nemligen en form, hvars bety-

delse vi vilja uttrycka genom namnet prototypa, som i sin djur-

husmynnings förändringar visar sig motsvara ett yngre utveck-

lings-stadium till den i de boreala och södra trakterna temligen

allmänna, typiska E. Legentilii. Den förra har i början (fig.
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48) en cirkelrund djurhusmynning, vanligen 0,23 mm. bred, och

vid ledgångarne för dennas lock bilda sig (figg. 47, 48 och 49),

liksom vi redan vid EschareUa jDorifera beskrifvit dem, en från

livar sida, två inskjutande kalkprocesser fiån mynnings-randens

proxiraal-hörn. Den proximala delen af djurhusraynningens rand

undergår sedermera samma förändring (fig. 49), som den på

cancellata-ioxvnQr\ af E. porifera, blott att tanden på E. Legen-

tilii utbildar sig trubbig. För öfrigt stå de nämnda båda ar-

terna hvarandra så nära, att i de flesta fall endast avicularie-

forraen och den spetsiga avicularie-mandibeln kunna tjena så-

som säkra karakterer för E. Legentilii i detta stadium. Avi-

cularie-uppsvällningen är neraligen som oftast mera proximalt

utdragen öfver djurhusets framsida (figg. 47 och 48), eller, der

den varierar med en mindre utsträckning, omsluter den åtmin-

stone icke djurhusmynningen med en så stor del af en ringform

som på E. porifera. I de djurhus deremot, som sakna avicu-

lariura, gå de båda arterna öfver i hvarandra, ty äfven E. Le-

gentilii kan i detta stadium vara kancellerad af djupa (jfr. fig.

47) sekundära porer öfver hela djurhusets framsida. När emel-

lertid ovicellerna uppträda på denna E. Legentilii, i det sta-

dium då en förvexling med E. porifera vore närmast, utmärka

de arten genom sin starkare utvecklade kancellering på ecto-

cysten, hvars sekundära porer här ännu mera likna stålet på

en fingerborg, äro mindre än djurhusens men också tätare och

jemnt utbredda öfver hela den runda ovicellens yta.

Aviculariemynningen på denna j)'^otott/2')a-fonn vexlar till

sin riktning (fig. 48) på samma sätt som den på närmast mot-

svarande stadiet (edentata-^onnen) af EschareUa porifera; den

vanligaste ställningen är på tvären, omvexlande åt höger och

venster. Afven till storleken öfverensstämma de nämnda båda

arterna i det närmaste. Här t. ex. mäta vi en avicularie-

mynnings längd till 0,11 mm.; dess bredd vid mandibelns led-

gång är 0,06 mm., och mandibelns längd är 0,08 mm. Avicu-

larie-uppsvällningen varierar till sin utbredning och tydlighet.

När den uppstår, ser man först en proximalt tillspetsad intryck-
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ning i ectocysten, som kan sträcka sig öfver största delen af

djurhusets längd, i midten af dess framsida, men stundom endast

intager ungefär fjerdedelen af denna längd. Uti intryckningen

visar ectocysten blott små, primära porer; men vid sidorna om
densamma är redan den sekundära porbildningen i full gång.

Intryckningen täckes sedermera af en ny mantelbildning med
ectocyst, så att aviculariet då har formen af en tilltryckt säck

ofvan djurhuset, men vanligen — att döma efter det färdig-

bildade aviculariet, då vi icke ega någon senare direkt obser-

vation om utvecklingsgången — sammansmälter den proximala

delen af avicularie-uppsvällningen med den underliggande djur-

hus-ectocysten: avicularie-kaviteten är då inskränkt till trakten

närmast mynningen, och en area med förtjockad ectocyst utan

sekundära porer utmärker den ursprungliga aviculärie-gränsen.

De sekundära porerna i djurhusets ectocyst äro vanligen

under hela sin utveckling täckta af en tunn kalkhud utaf gul

färg. Denna är slät; men ribborna sjelfva äro knuttriga af

småvårtor. I djurhusens skiljofåror bildar sig en kalklist (fig.

48), hvilken stundom kan undanskymmas af den sekundära por-

bildningen (fig. 47), liksom på Escliarella porifera, men slutli-

gen uppträder ännu starkare i de högsta förkalkningarne, då

dessutom hela djurhusets framsida, utom djurhus- och avicularie-

mynningen, liksom förut de enskilta porerna kan täckas af en

hud, hvilken slutligen blifver kalkhaltig, i den sekundära djur-

husytans platta form utspänd mellan de högre uppskjutande

kalklisterna i skiljofårorna. Den närmaste jemförelse vi kunna

erbjuda för denna bildning, är rottrådarnes ursprungssätt öfver

djurhusen till Escharella palmata.

Ganska olika uppträder på sina ställen den typiska Escha-

rella Legentilii; men djurhusformen är densamma, parallelt fyr-

kantiga eller stundom rhombiska. I djurhusmynningen har blott

proximal-tanden blifvit mera konstant (figg. 50—^52), tvär eller

tvåspetsig, och innan den sekundära mynningskanten rest sig,

ser man i de unga djurhusens mynningar pä hvar sida om den..o c
Ofoers. af K. Vet.-Akad. Förh. Arg. 24. Bihancj, "
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proximala tanden en vinkellik process vid mynningslockets led-

gång. Avicularie-raynningen, hvars form är densamma som på

prototi/pa-formen, med en bredd varierande omkring 0,05 mm.,

är dessutom mera konstant ställd uti proximal eller blott föga

sned riktning. Avicularie-uppsvällningen har den minsta ut-

bredning, den man finner på j:)rototi/pa-fonnen, och liknar denna,

blott att den alltid är mera upprest; men en förtjocknings-area

(fig. 51) af större utsträckning i ectocysten, oftast upptagande

största delen af djurhusets framsida, qvarstår såsom ett minne

äfven från dess större utbredning på den arktiska formeu. Emel-

lertid är äfven avicularie-kaviteten utåt sjelfständigt begränsad,

och vid dess rand ser man ofta.(figg. 50 och 51), liksom vid

djurhusränderna, sekundära porer bilda sig. Vi se häruti ännu

ett drag af den sjelfständighet, hvilken äfven de sekundärt

bildade organerna inom Polymorphismen kunna erhålla och hvar-

igenom deras betydelse mer och mer närmar sig de primära

kolonial-organernas. Den nämnda förtjocknings-arean saknar

deremot sekundära porer, som vanligen stå blott i en eller två

rader längs djurhusens ränder innanför den här skai-pt uppresta

listen i skiljofårorna. Ovicellerna hafva alltid en mindre för-

tjockad ectocyst med porer i quincunx utan upphöjda mellan-

rum. Ovicellmynningens rand öfvergår stundom i den sekundära

djurhusraynnings-kanten — sådant förhållandet var på prototypa-

fortaen och sådan vi se den på de hithörande bland BuSKS

figurer, till hvilka vi för öfrigt hänvisa — ; detta beror dock

såväl här som på p>rototypa-formen (fig. 47) på en mindre upp-

resning af den sistnämnda kanten, och icke sällan, der denna

kant på den typiska JEscharella Legentilii visar en högre upp-

resning (fig. 52), återfinna vi samma förhållande som på Escha-

rella palraata, då mynningens sekundära sidokanter uppskjuta'

på ovicellens framsida med ändarne böjda mot hvarandra i en

sväng öfver dennas mynningskant. Den sekundära gemensamma
mynningen har äfven här formen af en cirkelsector; men genom

sidokanternas halft S-formiga böjning uppstår en sekundär,

proximal sinus (figg, 50 och 51), intill hvilken avicularie-myn-
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ningen gränsar med sin rundade bas, och från hvars botten den

primära, proximala mynningstanden inskjuter i djurhusmynnin-

gen. Den sistnämnda är fiir öfrigt mindre än pä prototypa-

formen: den primära mynningens bredd varierar omkring 0,18

mm., den sekundära djurhusmynningen har vanligen blott en

bredd af 0,13 mm. Liksom denna olikhet, så strider också

mynningsrandens beväpning emot de annars gällande reglerna

för Bryozoernas högre formutveckling. Då nemligen prototypa-

formen alltid saknade borst i djurhusmynningens rand, är den

typiska Esch. Legentilii ofta försedd med ända till fyra borst,

stundom af 1 mm:s längd, i den distala mynningsranden på de

unga djurhusen.

Escharella Legentilii visar således åtskilliga förhållanden,

hvilka jemte den geografiska skillnaden gifva åt dess båda for-

mer en hög grad af sjelfständighet; men variationerna, såväl i

och för sig sjelfva som i jemförelse med öfriga arters, ställa

dem i lika nära förening med hvarandra, som om vi funnit —
hvad ännu står att söka — en koloni, der alla olikheterna före-

kommit tillsamman. Så är det med avicularie-mynningens mer

eller mindre låga och sneda ställning, hvilken den närstående

Esch. porifera visat oss icke kunna ega någon betydelse för

artskillnad. Så är det med djurhusmynningens sekundära upp-

resning, hvilken konstant tyckes saknas på pi^ototypa-formen

men på den typiska Esch. Legentilii snarare är konstant, dock

att den stundom kan saknas till och med vid ovicellutvecklin-

gen. Och olikheterna i djurhusens och ovicellernas kancellering

af sekundära porer, eller att de blott äro genomborrade af

enkla porer i en slät ectocyst, äro underkastade så många va-

riationer både på denna och andra arter, att man endast kan

anföra de enkla porerna såsom en lägre utveckling, der annars

ectocysten kan kancelleras. I detta hänseende såg man dess-

utom samma skillnad mellan den konvexa och platta varieteten

af Escharella porifera. Och om man med ledning af dessa

variationer betraktar Leprqlia galeata (BUSK, Cat. Brit. Mus.,.

part. II,, p. 66, pl. XCIV, figg. 1 och 2), förefaller det ganska
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troligt, att den står i ett synnerligen nära förhållande till

Escharella Legentilii, livilken pä detta sätt äfven genom en

annan form slöte sig nära intill Escli. porifera i dennas typiska

form. Båda de sistnämnda arterna sluta sig dessutom näi-a

intill Eßcharella jDalmata, och först om man lyckas finna den

sistnämnda i Lepralia-^oviw eller upptäcka en mot dennas sva-

rande stamförändring af de båda närstående arterna, kan man

med säkerhet afgöra, hvilken af dem kommer densamma när-

mast. Tills vidare står Escharella palmata midt emellan dem,

med sin avicularie-mynnings formförändringar till bevis att skill-

naden i detta hänseende aflägsnar dem föga från hvarandra.

Anm. BusK har i sin teckning af Lepralia Mai'ionensis (Cat.

Brit. Mus., pl. XCVl figg. 1 och 2) visat såväl en distal som
en proximal riktning af avicularie-mynningens spets. I texten

förekommer emellertid ingen anmärkning härom — oaktadt ett

sådant factum vore af stort intresse —, liksom den för öfrigt

korta beskrifningen gör det omöjligt att fälla ett säkert om-
döme om denna arts förhållande till Escharella palmata och
Escharella Legentilii.

Prototi^pa-i'orman af Escli. Legentilii känna vi från åtskil-

liga lokaler vid Spetsbergen, der den lefver både i Lepralia-

och Hemescliara-'ioxm på Sertularior, Flustror, Balarier och snäc-

kor på lerbotten vid 20—80 famnars djup. Den typiska Esch.

Legentilii är deremot temligen allmän vid Bohuslän och åtmin-

stone södra och mellersta Norge — från Finmarken känna vi

den ej —: den förekommer isynnerhet på de mindre djupens

Ascidior och på de större djupens snäckor, Oculinor och Gor-

gonior.

Intill denna art, som för öfrigt bäst varit känd under

namnet Lepralia reticulata, sluter sig vidare den likaledes re-

dan välbekanta

Escharella Jacotini,

sådant artnamn AuDOUiN gifvit åt Savigny's figur, men hvilken

art bäst blifvit känd under JoHNSTONS namn, L^epralia trispi-

nosa, sådan den sedermera* på ett utmärkt sätt är tecknad af

BusK. Savigny's figur synes oss dock så säker, att man icke
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kan negligera det namn, den fått, hvilket är det äldsta, om det

ock tillkommit utan någon vetenskaplig beskrifning af arten.

För att förstå förhållandet till Escharella Legeydilii, be-

höfva vi blott påpeka djurhusformen (figg. 53 och 54), livilken

är snart sagdt fullkomligt densamma. Likaledes förhåller det

sig med ovicellerna (fig. 53, e) och den sekundära djurhus-

mynningen och dessas förhållande sinsemellan. Afven avicula-

rierna (fig. 54) visa en serdeles påfallande likhet i form, ehuru

dessa kolonial-organer lemna den vigtigaste karakter till en

skillnad, som redan af BusK blifvit framhållen, neuiligen hvad

deras plats beträffar. Denna skillnad skulle dock haft ringa

betydelse, om ej andra olikheter tillkommit. Det är neraligen

ofta förhållandet, att aviculariet proximalt vid niynningen för-

svinner, och lika ofta synes det sido-avicularium här saknas,

hvilket dessutom enligt Ålders Effchaoxi Landshorovii äfven

inom Escharella porz/isra-gruppen förekommer. Härtill kommer

emellertid en olikhet i den primära djurhusmynningens form

och förändringar, hvilken i främsta rummet synes gifva Eseha-

rella Jacotini sin sjelfständighet och lemna åt den sekundära

likheten med Escharella Legentilii betydelsen af de öfverens-

stämmelser, livilka vi ofta funnit mellan former, som utgått

f)'ån likartade utgångspunkter men på olika sätt utvecklats.

Den primära djurhusmynningen i sin första begränsning på

E. Jacotini, sådan vi se den på de unga djurhusen i koloniens

utvecklings-rand, är vanligen högst obestämd till sin form, ännu

när mynningslocket nyss är bildadt. Den säkrast bestämbara

formen är emellertid omvändt halfelliptisk — dock äfven med

distalranden böjd — eller cirkelsector-lik, med spetsen proxi-

malt. Snart utfylies emellertid den proximala delen (fig. 53, a),

djurhusmynningen blifver rund eller rundadt fyrkantig, pruximal-

randen blifver konvex och inskjuter slutligen (fig. 53, h) med

sin midt i tandform. då djurhusmynningen under sin fortsatta

inskränkning hunnit till halfcirkel-form.

Det är detta stadium, hvilket D'Orbigny uppfattat såsom

egen art under namnet Sernieschara lamellosa, och det eger
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också en viss sjelfständighet i sin förekomst — fullkomligt mot-

svarande 2^'^ototi/pa-formeu till Escliarella Legentilii, liksom den

en arktisk form — då djurhusmynningen öfver hela, kolonien i

sin utveckling stannar vid detta stadium. Avicularierna saknas

sällan på toi^^/osa-fonnen; men vanligen äro de mindre ut-

vecklade än på den typiska formen och sitta närmare djurhus-

mynningen, vid sidan eller straxt proximalt snedt vid denna.

För öfrigt öfverensstämma de båda formerna med hvarandra.

I distal-randen af djurhusmynningen på Esch. Jacotini ut-

veckla sig vanligen två (fig. 53, c, d, e), stundom tre (fig. 53, h)

rand-borst, hvilka dock som vanligt snart bortfalla. Den se-

kundära mynningsranden, som vanligen är utvecklad på den

typiska formen, reser sig i den första form vi anmärkt för den

primära mynningen. Ofta är den bukigt inböjd (fig. 53, c och cl)

och inknipen till en sinus i proximal-ändan, hvarigenom 'en på-

fallande likhet med Esch. Lege,ntilii och dess avicularieuppsväll-

ning framstår. I de hårdare förkalkningarne afrundas emeller-

tid äfven proximaldelen till den sekundäia djurhusmynningen

(fig. 53, a, fig. 56), som då vanligen visar en helt rund form.

Många äro emellertid de variationer, som härvid kunna före-

komma, och om vi tänka oss mynnings-aviculariet på den ty-

piska Esch. Legentilii vara borta, komma dessa arter äfven i

djurhusmynningens form intill hvarandra: skillnaden ligger i ut-

vecklingssättet, dä den sistnämnda alltid redan vid djurhus-

mynningens anläggning visat en mera bestämd, rund form för

densamma, hvars första förändringar utgingo från inväxningarne

af kalkranden i proximal-hörnen.

Vid utveckling af ovicellen, hvilken som nämndt har samma
form, som på den typiska Escharella Legentilii, paträff'a vi här

samma variationer som på den nämnda arten, hvad den se-

kundära djurhusmynnings-randens förhållande till ovicellmynnin-

gens rand beträffar, och likheten, oafsedt mynnings-aviculariet,

är här ännu mera påfallande.

Aviculariet uppträder som en motsvarighet till de sido-

avicularier, hvilka vi sett redan pa Porina ciliata och Änarthro-
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fora borealis. Det har en kil-form eller spetsig näbbform, ofta

upprest men ännu vanligare helt nedliggande, från en rundad

bas. Dess bredd vid den spetsiga raandibelns ledgång hafva vi

uppmätt varierande till 0,09 mm. och 0,11 mm. Ännu mera

vexlar emellertid dess längd, stundom ungefär en fjerdedel,

stundom hälften af djurhuslängden eller derutöfver. Så vexlar

ock dess plats, vanligen vid sidorna (fig. 53, c, fig. 54) men

stundom (fig. 53, e)- vid midtellinien af djurhusets framsida,

dock alltid proximalt om dettas mynning. Dess riktning synes

dock vara konstant, med spetsen distalt ställd och vänd mot

djurhusmynningen.

Ectocysten utmärker sig oftast genom en knuttrighet af

ovanligt stora vårtor (figg. 55 och 56), som visa en matt, krit-

hvit färg, redan då mellanrummen mellan dem ännu är glänsande

och visa en blekblä eller gulaktig färg. Den sekundära por-

bildningen går i eiikel rad längs djurhusens och aviculariernas

ränder. Afven i detta hänseende komma således Escharella

Jacotini och Escharella Legentilii nära hvarandra.

1 allmänhet visar emellertid Esch. Jacotini en större obe-

stämdhet i utvecklingsförändringarne. Detta står också i öfver-

ensstämmelse med dess riktning mot Celleporin-typen, hvilken

här som alltid starkast framträder i koloniens öfverväxnings-

lager, der djurhusen (fig. 55, a och fig. 57) få en mera konvex,

stundom blåslik form, af den mest oregelbundna begränsning

och riktning, liksom kastade om hvarandra. Här är dessutom

den sekundära djurhusmynningen sällan utvecklad. Oftast kan

man först sedan ett sådant öfverväxningslager hunnit en be-

tydligare utbredning igenkänna artens typiska form i detsamma

(fig. 55, a och h).

Förhållandet mellan Escharella Legentilii och Escharella

Jacotini kan således uttryckas i öfverensstämmelse med der

utvecklings-tendens mot Celleporin-typen, hvilken på flera stäl-

len är märkbar för de serskilta arterna bland Escharinerna och

äfven för dessa arters förhållande till hvarandra gör sig gäl-

lande, så att vi icke utan skäl framkastat det påståendet, att
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det är en utvecklingslag för Escharinerna att närma sig Celle-

porinerna. Om man följaktligen lyckades finna en JEscharella

Jacotini med raynnings-avicularium — i stället för hvad BusK

visat, en mucro på dettas plats — vore denna art utan tvifvel

att förena med Escliarella Legentilii: den förra vore då bevisad

endast vara en Celleporin-form af den senare. Härmed hafva

vi förklarat betydelsen af den negativa karakter vi uppgifvit

för Escliarella Jacotini. Hvad beträffar den motsvarande posi-

tiva karakteren, tillvaron af ett sido-avicularium, har äfven den

sin betydelse snarare för jemförelsens än för skillnadens skuld,

då den å ena sidan på många arter uppträder utan någon djur-

husförändring, å andra sidan på många ställen är karakteristisk

för den ena eller andra af närstående former, som dock i mera

väsendtliga karakterer visa sig öfverensstämma med hvarandra,

så att denna karakter icke må tillåtas att skilja dera så långt,

som hvad vi se den göra t. ex. hos BusK.

Från den primära djurhusmynningens förändringar inom

denna grupp leda vi oss vidare till en förklaring utaf åtskilliga

former, hvilkas förhållande till hvarandra beror på olikheter,

som gå i jemnbredd med dem, hvilka utvecklingen redan visat

oss för de föregående arternas olika stadier.

Först hänvisa vi då till

Escliarella auriculata

med sin fyrkantiga, tillplattade djurhusform (figg. 58 och 59),

som i förkalkning och bildning af sekundära porer jemte dessas

variationer i utbredningen öfver djurhusets framsida och i den

sekundära kalklisten i djurhusens skiljofåror i det närmaste öf-

verensstämmer med Escliarella Legentilii.

Djurhusmynningen är rund eller något vidare på tvären,

med en bredd af ungefär 0,13 mm. mot en längd af 0,1 mm.

från mynningen af den proximala sinus och till distal-randen.

Den nämnda sinus är ungefär af en tredjedels vidd mot hela

djurhusmynningens, men på de unga djurhusen i utvecklings-

randen större, åtminstone af djurhusmynningens halfva bredd.
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ett förhållande, som tydligen påminner om den primära djur-

husmynningen till Escliarella porifera och Escharella Legentilii,

der denna saknar proximal mynnings-tand.

Mynnings-aviculariet på Escharella auriculata har också

samma ställning som på den sistnämnda arten, och på yngre

exemplar ser man tydligt, att avicularie-uppsvällningen äfven

här har en ringförmig utbredning utmed djurhusmynningens

proximal-del; men avicularie-mynningen är betydligt mindre,

med en bredd af ungefär 0,04 mm., och har en mandibel af

rundad form. Aviculariet reses proximalt, med sin mynning

sluttande mot djurhusmynningen, och ofta sker detta i den grad,

att avicularie-uppsvällningen har formen af en väl utvecklad

müc7'o.

Någon sekundär mynnings-rand utvecklas ej här på djur-

husen, eller reser den sig blott som en tunn, låg kant, som

följer den primära djurhusmynningens rand. Detta är orsaken,

att ovicellerna stå mera fritt (fig. 58), med sin mynnings-rand

ej inpassad uti djurhusmynningens, då oftast deras mynning är

vidare än denna. För öfrigt hafva ovicellerna samma jemnt

runda eller mot mynningen tilltryckta form och punkteras af

porer spridda i quincunx.

Escharella auriculata, för hvilken vi för öfrigt hänvisa till

BuSKS figurer, synes icke tillhöra de vanligare bland Skandi-

naviens Bryozoer, ehuru den är utbredd både till Spetsbergen

och Grönland. Vi känna den icke från Bohuslän eller det syd-

liga Norge; men vid Finmarken är den tagen både af Prof.

LovÉN, som fann den på en Pecten islandicus, och vid Spets-

bergs-expeditionen 1861, då den anträffades vid Tromsöe pä en

Sertularia från 18 famnars djup. Vid Spetsbergen är den tagen

pä NuUipora och småsten från 3 — 30 famnars djup. Prof.

Torell hemförde den från Egedesminde (Grönland).

I flera hänseenden kan den betraktas såsom en prototyp

till den öfver hela Nordens haf mera allmänt utbredda art,

hvars byggnad öfverensstämmer med de karakterer och den

figur, som BuSK i sin Catalogue lemnat för
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Escliarella Landsborovii,

om vi få antaga denna senare vara tagen efter en koloni, som

förlorat det- yttre kalklagret af sin ectocyst. Då denna koloni

äfven varit originalexemplaret för Johnstons uppställning af

denna art, har man vid användningen af namnet att rätta sig

efter Busk; dock har Ald5;r, som vi redan anmärkt, lemnat

en fullständigare beskrifning på en annan art under detta namii.

Escliarella Landsborovii (fig. 63) kommer redan i sin yttre

habitus närmast Escliarella auriculata i dennas starkare för-

kalkningar, isynnerhet då den sistnämnda har en avicularie-

uppresning i form af en rnucro; men påminner också, som vi

nedan skola se, serdeles mycket om ett ZepraZza-stadium till

Porella Icevis. Från båda är den emellertid lätt att urskilja,

derigenom att hela djurhusets framsida är försedd med sekundära

porer. Den visar sig också, i alla de exemplar \i känna, uti

ett serdeles starkt förkalkningstillstånd, i hvilket förhållande

den närmast är att jemföra med den diira-form, hvilken vi of-

van anfört vid Porina ciliata. Redan innan djurhnsen äro fär-

digbildade, har ectocysten hunnit erhålla en betydlig tjocklek.

Djurhusformen varierar oval, afskuret rhombisk (fig. 60)

eller mera rektangulär (figg. 63 och 65). Vanligen förekomma

båda dessa former inom samma koloni, och den hufvudsakliga

skillnaden dera emellan härrör af en större eller mindre utbred-

ning af djurhusets midtel-del. På många ställen synes tydligen

denna utbredning endast tillhöra förkalkniiigslagret, hvilket der

utbreder sig ända in till den närmast vid sidan varande djur-

husmynningen, så att den laterala skiljofåran med sin svaga

kalklist (figg. 60 och 61) både proximalt och distalt in mynnar i

denna, dit annars (figg. 63 och 65) den terminala skiljofåran

(mellan det äldre och yngre djurhuset i en rad) på hvar sida i

rät vinkel inmynnar. På andra ställen åter synes det efter af-

skrapning af det yttre kalklagret af ectocysten, som om det

sistnämnda förhållandet uppstått genom en starkare utveckling

af detta förkalkningslager i djurhus-ändarne. Att emellertid

dessa olikheter äfven äro primära, ser man på de ställen i ko- ,
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loniens utvecklingsrand, der endast skiljoväggarne mellan djur-

husen ännu äro utvecklade, då man vid sidan af" en afskuret-

rliombisk djurhusbegränsning kan finna en rektangulär.

Djurhusmynningen är i sin första begränsning (fig. 62)

rundadt fyrkantig med konkav proximal-rand, hvilken emeller-

tid vanligen i en vinkel afsätter sig mot proximal-ändarne af

mynningens sidoränder. I detta stadium är öfverensstämmelsen

med de unga djurhusen till Escharella auriculata lätt iögonen-

fallande. Den sekundära djurhusmynningens form är rund, proxi-

malt utdragen i en sinus (figg. 60—65), som innesluter myn-

nings-aviculariet, hvilket har samma mynnings- och mandibel-

form och motsvarande ställning, till hvad den föregående arten

visat. Sedan den sekundära mynningen på detta sätt är fär-

digbildad, ser man stundom i den primära proximal-randen en

midtel-tand (fig. 60), som visar, att djurhusmynningens för-

ändringar här hinna samma stadium, som det mest utvecklade

.vi sett på den konvexa Escharella porifera och dennas närma-

ste likar i detta hänseende, och hvilket vi här således kunna

anmärka såsom en högre utveckling från det stadium, der Escha-

rella Lanclshoi'ovii och Escharella auriculata stodo bredvid hvar-

andra. Djurhusmynningens bredd varierar omkring 0,12 mm.

eller vanligare 0,14 mm.—0,2 mm.; mynnings-aviculariets bredd

är ungefär 0,06 mm.

Ectocysten får som nämndt redan tidigt sin fulländning

med de sekundära porerna spridda i quincunx (figg. 60 och 63)

öfver hela djurhusets framsida. Dess färg vexlar än glänsande

blodröd, än blå-röd, än krit-hvit: det senare med en gul an-

strykning är det vanligaste. Det yttre lagret är knuttrigt af

små vårtor (figg. 60, 61 och 64): afskrapar man detta lager,

är det inre, liksom vi redan anmärkt vid Porina ciliata, glän-

sande slätt med fyllda porer. Proximalt om djurhusmynningen

(fig. 60) reser sig stundom ectocysten i en trubbig midtel-knöl

eller blott en rundad upphöjning.

Ovicellerna (fig. 63) äro jemnt runda, vanligen till största

delen täckta under den starka förkalkningen. På en ovicell
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(fig. 64) ser jag en list öfver ovicellens midtellinie, som i sin

distala ända delar sig och utvidgas i en rundel af 0,06 min:s

bredd, hvilken täckes af en tunn, mera glänsande, gulaktig hud

och troligen, liksom den motsvaraiide bildning vi sett på Lepra-

lia porifera, är ett avicularium, oaktadt dess läge gör det mig

omöjligt att tydligt urskilja någon mandibel. På en annan ko-

loni (fig. 65) förekommer denna bildning talrikare — ehuru inga-

lunda allmänt — ; men här är ovicellbildningen mera oregel-

bunden och mindre utvecklad, och listen saknas, hvarförutan

rundeln öfverallt är söndersliten, sä att vi icke heller här med

säkerhet kunna afgöra, huruvida den är en avicularie-mynning;

likväl förekommer en sådan som bekant i s;nnma ställning på

andra arter, och det är ingalunda omöjligt, att hela den oregel-

bundna ovicellbildning vi här sett kan få betydelse af ett avi-

cularium.

Escharella Landsborovii förekommer isynnerhet på snäckor

och stenar från de större djupen vid Bohuslän och på 30—50-

famnars djup, isynnerhet på döda Myor nch Saxicavor vid Spets-

bergen. Från Grönland förvaras den i Köpenhamns Museum.

På en Nullipora från Isfjorden vid Spetsbergen förekommer

en varietet af denna art (fig. 66), som fått ectocystens midtel-

knöl synnerligen starkt utvecklad, hög och spetsig, så att hela

djurhusets framsida har utseendet af en tagg. Endast de se-

kundära porerna närmast skiljofårorna mellan djurhusen äro

tydliga, men från dessa, hvilka dessutom sakna list, gå grunda

fåror upp mot toppen af midtelknölen. I den pi'imära djurhus-

mynningens proximal-rand (fiffg. 66 och 67) visar sig en väl

utvecklad midtel-tand, och ofvan denna har avicularie-mynnin-

gen vanligen en något sned ställning (fig. 67). Så olika' denna

varietet än förefaller mot den typiska formen, finnas dock öf-

vergångar, som visa, att den endast är en förkalknings-varietet.

Denna Escharella Landsborovii, mucronata har annars sin

närmaste like uti en form inom Discoporid-^-A,\m\iQX\, ehuru man

stundom redan på Eacharella auriculata finner en antydan till

sidoporernas förlängning i form af fåror mot midten af djur-
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husets framsida. Escharella Landsborovii sjelf liar dessutom

vanligen i sitt sällskap en till det yttre mycket liknande form,

hittills troligen obeskrifven, som emellertid i det inre af den se-

kundära mynningen visar den primära proximal-randen sinuerad,

på ett sätt som först i det följande kan få sin förklaring, då

vi icke kunna hänföra det till något liknande på Escharella

Landsborovii.

I en annan riktning vid sidan af Escharella auriculata står

den likaledes genom BusK, till hvars beskrifning och figurer vi

hänvisa, bäst bekanta

Escharella linearis,

som i detta sitt förhållande till den nyssnämnda arten påmin-

ner om förhållandet mellan Escharella Jacotini och Escharella

Legentilii.

Sådan är den vanliga avicularie-utvecklingen (fig. (j8), tvä

sido-avicularier, ett vid hvar sida, snedt proximalt om djurhus-

mynningen, med spetsen riktad inåt. De förekomma således pa

samma sätt, blott i dubbel bildning mot den' på Escharella Ja-

cotini och med en mera konstant plats än på denna, oaktadt

man äfven här kan finna rätt egendomliga variationer, såsom

då t. ex. båda sido-avicularierna stå bredvid hvarandra på

samma sida om djurhusmynningen, eller då blott ett aviculariura

förekommer, som då kan flyttas till och med in till midtel-

linien af djurhusets framsida. Sådana äro de Celleporin-lika

öfverväxningslagren, der vi funnit dem med mera konvexa djur-

hus, hvilkas avicularier dessutom fått sin spets rätt uppåt rik-

tad. Sådan är den skrofliga ectocysten, som dock häi- är ge-

nomborrad af porer öfver hela djurhusets framsida, blott i de

svagaste förkalkningarne slät mellan dessa, der den emellertid

snart reser sig på vanligt sätt till bildande af den sekundära

kancelleringen, som dock är ytterst oregelbunden, och hvars

ribbor äro knuttriga af vårtor, hvilka blifva allt större, ju

längre förkalkningen fortskrider, hvarvid dock porernas lumen

inskränkes, så att de starkaste förkalkningarne likna ectocysten
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till en Escliarella Landshorovii, blott vanligen ännu mera knutt-

riga än denna.

Knuttrigheten återfinnes äfven på den sekundära borst-

bildning från ectocysten såväl öfver djurhus som oviceller, hvil-

ken här icke är ovanlig. Dessa sekundära borst skilja sig från

de 5 till 3, hvilka tillhöra djurhusmynningens distal-rand, såväl

genom sin storlek som genom sin oftast tillplattade form och

sin af kalkvårtor som nämndt knuttriga yta. Det vanligaste är,

att man finner blott ett sådant borst straxt proximalt om djur-

husmynningens sinus, der Escliarella auriculata hade sitt avicu-

larium utveckladt, och der BUSK anmärkt en mucro på Esclia-

rella Jacotini såsom - ersättning för aviculariet pä Escliarella

Legentilii. Emellertid kunna äfven tvenne borst uppstå på

detta ställe, och sido-avicularierna på Escliarella linearis kunna

likaledes ersättas hvart af ett sådant borst, liksom ett eller två

dylika kunna utvecklas från toppen af ovicellen, der vi på före-

gående former trott oss finna avicularie-utveckling. Det synes

således fullt antagligt, att detta är samma slags ersättning af

avicularier genom borstbildning, som den vi funnit t. ex. på Bu-

gula murrayana och hvilken på sitt sätt kunde förklara för-

hållandet mellan Membranipora pilosa- och Memhr. lineata-

grupperna.

Escliarella linearis visar oss slutligen en högst egendomlig

aviculariebildning (fig. 69, a). Den är spridd här och der öfver

djurhusen i en koloni, hviken Prof. Loven tagit på ett Sabella-

rör vid Bohuslän. Med ovicellernas form eger den en halfcirkel-

lormig mynning, nästan dubbelt så stor som djurhusmynnin-

garne, täckt af ett lock af samma form, i hvilket vi se kontu-

rer, som fullständigt motsvara de vanliga märkena till de starka

slutmusklernas fäste på avicularie-mandiblarne. Dylika öfver-

taliga, stora avicularier skola vi finna ännu vanligare på Celle-

porinerna, och som vi sett kan man i åtskilligt annat på Escli.

linearis liksom på Esch. Jacotini spåra en tendens mot Celle-

porin-typen. Vi tyda dessa bildningar derföre såsom avicula-

rier. Mest påminna de emellertid om de "fertile cells", hvilka
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BUSK i Crag Polyzoa beskrifvit på Eschara monilifera; men

den betydelse, som leinnats de sistnämnda, kunna de ifrågava-

rande bildningarne på Escharella linearis sannolikt ej ega, då

denna art har tydliga oviceller äfven i den koloni, som visat

dessa organer, och att de skulle tjena för spermatozoid-bildning,

derför ega vi för det första ingen motsvarande observation på

någon annan art, och det är dessutom föga troligt, då de äro

försedda med ett rörligt lock, hvars starka muskelfästen snarast

tyda på avicularie-verksamhet.

De vanliga sido-avicularierna variera betydligt till sin stor-

lek. Vid den spetsiga mandibelns ledgång hafva vi uppmätt

deras bredd till 0,036 mm. och 0,06 mm.

Slutligen vilja vi blott anmärka måtten på tvenne djurhus-

mynningar för att visa, hvilka variationer i detta hänseende

förekomma:

djurhusmynningens bredd 0,12 mm. 0,14 mm.
mynningsbredden af sinus 0,046 » 0,044 »

djurhusmynningens längd från mynnin-

gen af sinus till midten af distal-

randen 0,1 » 0,13 »

Escharella linearis följer vid Skandinavien Escharella Le-

gentilii i sin utbredning. På Ascidior och alger finna vi den

redan vid 10—20 famnars djup, ofta i rätt väl utvecklad He-

meschara-växt. Allmännare synes den emellertid vara på de

större djupens Modiolor, Oculinor och Gorgonior. Baron UGGLA

har insändt den till Riks-Museum pä en Oculina från 200—300

famnars djup utanför Norge. Vid Bohuslän är den först tagen

af Prof. LovÉN, som redan 1835 urskiljt densamma under nam-

net Cellepora lateralis. Vid Grip (Norge) är den tagen af Prof.

LiLLJEBORG. Från Finmarken känna vi den ej i det stadium,

som vi nu' beskrifvit; men i de arktiska regionerna förekomma

tvenne former, som stå så nära intill Escharella linearis, att

man svårligen kan skilja dem från densamma såsom egna arter,

då de båda visa stadier, som häntyda på ett gemensamt ur-

sprung med denna art. Men det egendomliga i deras utseende
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och sjelfständigheten i deras förekomst må väl berättiga åt dem

sina egna namn, sedan vi blott påmint, livad vi skola visa, att

de rättast äro att betrakta såsom förändringar från Escharella

linem'is såsom typ.

Den ena af dessa förändringar, hvilken vi i sina utveck-

lingsränder finna fullt öfverensstämmande med BUSKS (sp.)

Escharella biaperta,

ehuru den vanligen har ett helt annat, ojemnt och knuttrigt ut-

seende (fig. 71), beror hufvudsakligen på en synnerligen stor

utveckling af de vårtor öfver ectocysten, dem vi redan anmärkt

för den typiska Escharella linearis. Här tillslutas då vanligen

alla sekundära porer, ectocysten är redan på de yngsta djur-

husen, som ännu icke fått sin mynning färdig, stark och tjock,

vanligen (fig. 73) blott med svaga märken efter sekundära po-

rer längs djurhusens skiljolinier, oaktadt dessa porer på somliga

kolonier (fig. 70) varit rätt tydliga; och de äldre delarne af ko-

lonierna visa vanligen ej mera någon gräns mellan djurhusen

(fig. 71), blott uppsvällda, knuttriga mellanrum mellan de djupt

insjunkna djurhusmynningarne (fig. 72). hvilkas form man nu

mera har ytterst svårt att urskilja, der de visa sig blott såsom

oregelbundna, mörka hål i den gula kolonial-massan. Ännu

mera framträder detta förhållande i öfverväxningslagren. Men

på ett eller annat af de yngre djurhusen (fig. 70) finna vi myn-

ningens form öfverensstämmande med typen för Escharella line-

aris. Dock blifver den snart ännu mera kort i förhållande till

•sin bredd (fig. 73), och, hvad ännu mera är, proximal-randen

närmar sig allt mer och mer till att blifva rät (fig. 72) och

tvärt afsatt mot sido-ränderna, hvarförutom sinus blifver allt

smalare men alltid, såvidt vi sett, bibehållande sin halfcirkelform.

Afven avicularierna undergå betydliga förändringar, från att

man stundom finner dem i typisk ställning och form, oaktadt

åtminstone den sistnämnda redan från början tycks vara tem-

ligen obestämd, då man stundom finner mandibeln på hela ko-

lonien rundad, stundom (fig. 73) finner det ena aviculariet med
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spetsig, det andra med rundad mandibel. I de första förkalk-

ningsstadierna är det den vanligaste afvikelsen frkn Escharella

linearis, att de vrida sig ur sin typiska ställning, så att deras

spets riktas proxiraalt, mot koloniens centrum. De stå då (fig.

70) på vårtlika upphöjningar på den ännu släta ectocysten, så-

dan West i Busks Crag Polyzoa aftecknat denna form, vanli-

gen med spetsen högt uppåt-riktad. I de starkare förkalknin-

garne förvrides aviculariernas ställning ännu mer, uppskjutna

som de äro af det förtjocknande kalklagret. Då ligga de spridda

utan ordning på det nät af rundade, knuttriga åsar, som bilda

koloniens yta i mellanrummen mellan 'djurhusmynningarne, utan

att man med säkerhet kan påvisa det djurhus, till hvilket hvart

af dem hörer.

Till ett ytterligare bevis på öfverensstämmelse med Escha-

rella linearis finner man här stundom spridda, ovicell-lika avicu-

larier, sådana vi anmärkt dem för den sistnämnda formen: allt

häntyder på, att Escharella hiaperta är en arktisk och tertiär

form af denna typ.

Vi känna Escharella hiaperta i nutidens fauna från Spets-

bergen och Grönland, dock' icke synnerligen allmän, på stenar

och döda Myor. På en af dessa senare ser jag en koloni hafva

bleknat: här och der har den kalkfärg med ett något hyalint

utseende. I utvecklingsränderna visar den en byggnad, som för-

enar densamma med den andra formförändringen, som på detta

sätt låter sammanbinda sig med Escharella linearis, och hvilken

vi benämnt

Escharella secundaria.

Denna står till sitt yttre utseende i sina vanligen starka

förkalkning^ar synnerligen nära Escharella Landshorovii — vi

hafva ofvan talat derom — och visar sig också, trots sina egen-

domhgheter, vara en motsvarande form i sitt förhållande till

Escharella linearis, mot hvad Esch. Landshorovii är till Esch.

auriculata.

7
Ofvers. af K. Vet.-Ahad. Förh. Arcj. 24. Bihang. '
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Ectocystens beskaffenhet gifver nemligeii åt kolonierna i så

hård förkalkning det mest karakteristiska i deras utseende. Och

häruti är Escliarella secundaria stundom helt och hållet öfver-

ensstämmande med Esch. Landshorovii i motsvarande förkalk-

ningsstadium. Ectocysten är nemligen äfven på den förra (figg.

74 och 77) liksom på den senare finknuttrig med temligen stora

och tydliga sekundära porer längs kalklisterna i skiljofårorna

mellan djurhusen och blott med små, glest spridda sådana po-

rer på den öfriga delen af djurhusets framsida, eller ock —
hvad emellertid snarare var det vanligaste på sistnämnda art —
äro dessa porer mera jemnstora och jemnt fördelade öfver djur-

husytan; men då ser man också vanligen här, att på de ställen,

som motsvara sidoaviculariernas plats hos Esch. Imearis och på

ovicellernas toppar reser sig ectocysten i mwcro-form. Det är

dessutom i utvecklingsranden till kolonier af detta stadium vi

sett Escliarella secundaria öfvergå i formen för Esch. hiaperta,

då de båda till sin djurhus- och djurhusmynnings-form öfver-

ensstämma med teckningen af Lepralia biaperta i BUSKS Crag

Polyzoa, blott att Escharella secundaria är genomborrad af sina

porer öfver hela djurhusets framsida. Men slutligen förekom-

mer den senare äfven med en gulaktig färg, då porerna förblifva

större och täckas af en gul hinna (fig. 75). Ribborna dem

emellan, som då äro smalare, bilda således ett nät af jemnstora

maskor öfver hela djurhusets framsida.

Den djurhusmynning, som på denna form oftast är den enda

synliga (figg. 74, 75 och 77), är den sekundära, hvilken med
temlig regelbundenhet (fig. 77, a) har en cirkelsectors form, med
uppresta kanter, hvilka i den proximala spetsen utringas till en

sinus. Den primära djurhusmynningen, hvilken man oftast blott

på utvecklingsrandens unga djurhus kan studera, har den för

Escharella linearis typiska formen, eller får den (figg. 75, a och

76, a) — hvad vi redan för Escharella b'iaperta anmärkt —
en mera tvärrät proximal-rand med halfcirkelformig sinus. Eller

kan den senare till och med utjeranas och den primära proxi-

mal-randen är då rät eller blott föga konkav. I sluttningen
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från den sekundära sinus till midten af den primära proximal-

randen går vanligen en fåra; men äfven denna kan utjemnas.

Alla dessa olikheter finner man ofta på samma koloni, och de

yttra sig stundom redan i den första anläggningen af djurhus-

mynningen, då man till exempel kan finna denna med formen af

en halfellips och med rät proximal-rand.

Djurhusmynningarnes liksom djurhusens storlek (fig. 74)

följa den allmänna regeln för tillökning med koloniens tillväxt.

De variationer, dem man i detta hänseende finner på hvarje

koloni, kunna emellertid, som ofta är fallet, på den ena kolo-

nien blifva mera konstanta i ett stadium, på den andra i ett

annat: så uppmäta vi de medelstora mynningarne på en koloni

till 0,15 mms bredd, på en annan till 0,25 mms bredd. De

äldsta djurhusen i kolonierna (fig. 74) äro vanligen tillslutna:

först täckes mynningen af en tunn kalkhinna, som sedermera

öfverlagras af en ectocyst lik den öfriga framsidans af djurhuset.

Oviceller (fig. 75) hafva vi blott sett utvecklade på kolo-

nier med nätlikt byggd ectocyst. Der äro de jemnt runda, jemnt

knuttriga af täta, runda vårtor, sådana man också finner, stun-

dom lika stora, på ribborna mellan djurhusens sekundära porer.

De för Escharella linearis vanliga sido-aviculaiierna saknas

här alltid, såvidt vi känna denna form, och vanligen är ingen

sådan bildning här att finna; men stundom ser man i sluttnin-

gen från den sekundära sinus till den primära ett ytterst litet

avicularium med rundad mandibel. Denna form — som så i

allt annat sluter sig intill Escharella biaperta, hvilken åter i som-

liga stadier, efter hvilken norm som heldst för artbegreppet,

svårligen skall kunna skiljas från Escharella linearis — har så-

ledes i detta avicularium en antydan till samma byggnad som

Escharella auriculata. Aviculariet i och för sig sjelft har vis-

serligen ringa betydelse, då dessa organers utveckling är så yt-

terst varierande, och heldst då detta organ här är så obetyd-

ligt, med sin mynning helt i plan med ectocysten i den nämnda

sluttningen; men Escharella secundaria och Esch. Landshorovii,

den senare i sitt samband med Esch. auriculata, äro äfven i
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öfrigt så motsvarande livarandra, att vi sammanställa denna

likhet dem emellan med vårt yttrande om förhållandet mellan

Esch. Jacotini och Escli. Legentilii och erindi-a, att. former,

utgångna på skiljda vägar från samma typ, kunna möta hvar-

andra. Här må man således ytterligare finna bekräftadt vårt

omdöme om förhållandet mellan Escli. linearis och Esch. aion-

culata.

Escliarella secundaria är åtminstone icke sällsynt vid Spets-

bergen och Grönland och förekommer äfven vid Finmarken.

Den är vanligen 'i sällskap med sin like, Escliarella LanclshorovH,

och antager ofta liksom denna en blå eller röd färg. Möjligen

kan den derföre i de stadier, då den nånxidiV &\g Escliarella hia-

perta, eller den senare sjelf, som också vanligen har en röd

(annars gul) färg, förekomma på de större djupen vid Shetlands-

öarne, derifrån Norman nyligen beskrifvit Busks Lepralia

cruenta såsom egen art, om hvilken vi för öfrigt utan original-

exemplar hafva svårt att fälla något omdöme, dock att den åt-

minstone tyckes stå Escliarella secundaria ganska nära.

På de föregående formerna hafva vi nu sett, att djurhus-

mynningen från att vara cirkelformig med proximal-utbugtning

till en sinus öfvergår till halfcirkelform med sinus i midten af

den räta proximal-randen: denna formförändring framträder emel-

lertid ännu starkare och blifver mera konstant inom en grupp,

hvars typ är

Mollia vidgaris.

Denna formgrupp har det mest karakteristiska af sin bygg-

nad redan uttryckt i Molls beskrifning af sin Escliara vulgaris.

Sedermera har isynnerhet Johnston försökt att hufvudsakligen

efter ectocystens beskaffenhet och BUSK att efter aviculariernas

form och ställning söndra densamma. Det är också förhållan-

det, att de olikheter, som skilja formerna inom denna grupp —
af hvilka man redan uppställt åtminstone 7, måhända 8 arter — här

liksom på så många andra ställen ega en viss sjelfständighet i

sitt uppträdande, så att stundom hela kolonier alltigenom visa
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en eller annan serskilt karakter konstant. Men om man följer

tillväxt- och förkalknings-föräudringarne och ihågkommer —
hvarom vanligen hvarje koloni åtminstone i någon grad påmin-

ner —- att de sekundära kolonial-organerna både kunna felslå

och ernå en större utveckling inom gränserna för samma art,

och att serskilt sido-avicularierna såsom de mest tillfälliga af

alla dessa organer äfven äro de mest vexlande till sin plats,

skall man finna, att de anmärkta olikheterna snarare utmärka

varietets- än arts-förhållande, eller att man konseqvent efter

de uppställda arterna nödgas för de flesta kolonier bilda nya

namn.

Den form, för hvilken BusK bibehållit Molls artnamn, till-

hör Medelhafvet och Madeira-trakten, der den är utmärkt ge-

nom aviculariereas utveckling i vibracularie-form, sådan vi här

i Norden känna denna förändring på Porina ciliata.

Vid Bohuslän förekommer deremot, ehuru som det tyckes

temligen sällsynt, på alger och corallinor från 10—20 famnars

djup, den form, som af Johnston fått sitt artnamn,

Mollia spinifera,

dock, att döma efter Johnstons och Busks beskrifningar, af

en mera tillplattad djurhusform (fig. 78) och mera konstant med

en rät proximal-rand. Såsom anmärkta variationer vilja vi

erindra, att borstantalet i djurhusmynningens distal-rand stun-

dom kan vara sex, och att den mucro, här med horngult, spet-

sigt borst, till hvilken ectocysten proximalt om djurhusmynnin-

gens sinus liksom på Escliarella linearis vanligen reser sig, kan

stundom liksom på nämnda art vara dubbel. Den vanligen jemnt

halfcirkelformiga djurhusmynningens bredd hafva vi uppmätt

varierande till 0,18 mm. och 0,19 mm. Det spetsiga sido-avi-

culariet har — som i hela denna formgrupp — spetsen utåt-

riktad och sitter stundom vid det rhombiska djurhusets sido-

hörn, stundom närmare djurhusmynningen, åtminstone i jemn-

bredd med den ofvannämnda mucro.
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Den äkta Mollia unicornis känna vi ej från Skandinavien

eller de arktiska regionerna. Enligt de exemplar, dem Köpen-

hamns Museum eger från Medelhafvet, är den blott ett starkare

förkalkningsstadium med en mera fyrkantig djurhusform, med

bibehållande af porerna i djurhusens ectocyst från spinifera-

stadiet. Dess mucro saknar det horngula borstet och är van-

ligen mera trubbig. Dess avicularium, eller båda dessa organer,

då två äro utvecklade på hvart djurhus, flyttas mera konstant

längre fram mot djurhusmynningen. Mellan dennas proximal-

rand och mucro synes ofta en intryckt, triangulär area, dock

blott som en grund fördjupning i förkalkuingen, hvilken emeller-

tid synes sätta det utom allt tvifvel, att BusKS Lepralia Woo-
diana endast är ett ännu starkare förkalkningsstadium med denna

triangulära fördjupning mera markerad.

I de arktiska regionerna är deremot en form, som kommer

synnerligen nära Mollia unicornis, neraligen

Mollia ansata,

ganska vanlig, isynnerhet talrikt funnen af Prof. LovÉN på ste-

nar från Finmarken vid 40—60 famnars djup. Från Spetsber-

gen eger Riks-Museum den blott från Isfjorden, der den tagits

af Doktor Malmgren. I enlighet med de arktiska formernas

vanliga utbredning träffas den också på de större djupen i de

boreala trakterna, der Doktor A. Boeck tagit den på en Astarte

vid Karraön (Norge), Baron Uggla på en Gorgonia i Nordsjön

och Prof. LovÉN på en Oculina vid Bohuslän.

Den utbreder sig både i Lepralia- (figg. 79 och 80) och

Hippothoa-y'åxt (fig. 81). I den förra skiljer den sig föga (fig.

80) från Mollia unicornis men förlorar vanligen genom tilltäpp-

ning uti de hårdare förkalkningsstadierna sina porer i ectocysten

öfver djurhusets hela framsida. 1 de svagare förkalkningssta-

dierna saknas de dock icke (fig. 79) med sin vanliga quincunx-

ställning till hvarandra. 1 detta stadium liknar denna form

serdeles mycket Busks teckning af Lepralia areolata (Brit.

Mus. Cat, pl. 83, figg. 3 och 4) från Magellhaens Sund, blott
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att djurhusmynningens kant ej är uppsvälld, och att ectocystens

porer äro ännu mindre. Djurhusmynningens form är emellertid

den typiska, men- simis är grund och bred som på Escliarella

linearis och Escliarella auriculata. Ovicellerna visa också svaga

ribbor, sådana vi sett dem redan på Escliarella porifera, ehuru

här långt mindre utvecklade och mera irreguliera. Det är också

förhållandet, att vid en så ringa utveckling af formen har man

svårt att bestämma, till hvilken art sådana kolonier (som fig. 79)

äro att hänföra, då den ena arten i sin utveckling genomgår

stadier, som motsvara den andras mera konstanta form. Se-

dermera blir emellertid ectocysten jemnt knuttrig (fig. 80) af

fina runda vårtor, och ofta ser man åtminstone spår till sekun-

dära ribbor, vinkelräta mot kalklisterna i djurhusens skiljolinier.

Af största intresse äro dock djurhusmynningens förändrin-

gar inom mera utvuxna kolonier af Mollia ansata, der man steg

för steg kan följa dessa från den första linearis- eller auriculata-

formen med nästan rund mynning, blott utdragen i en proximal

sinus, till den typiska spinifera-formen (fig. 82), med rät proxi-

mal-rand och i dennas midt en halfcirkel-formig sinus, — hvar-

förutan man äfven på denna form kan finna fem borst i djur-

husmynningens rand —, eller till och med ännu kortare än denna

med bibehållande af samma bredd, ungefär i det stadium, i hvil-

ket BUSK låtit afteckna sin Lepralia ansata.

Ovicellerna äro jemnt runda (figg. 79 och 82) eller från

mynningen något tillplattade, med lika jemnknuttrig ectocyst

som djurhusens och i de svagare förkalkningarne (fig. 79) lik-

som de sistnämndas genomborrad af porer, ehuru dessa vanligen

äro mindre. Stundom finner man emellertid (fig. 82) längs de-

ras basalrand antydan till bildning af sekundära ribbor, sådana

dessa annars utmärka ovicellerna till den typiska Mollia spinifera.

Avicularierna (fig. 80) äro blott mera uppresta och vex-

lande i sin plats närmare djurhusmynningen än på den sist-

nämnda formen och vanligen längre inskjutna mot midtellinien

af djurhusets framsida: annars bibehålla de med ungefär samma
" storlek samma form som på denna.
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Hippotlioa-y'AxiQw (fig. 81), livilken enligt BusKS genus-

uppställning vore en Alysidota och, enligt typ-exemplar från

Shetland meddelade af Norman, äfven till arten sammanfaller

med Alysidota Alderi, utmärker sig — oafsedt kolonial-formen,

hvilken dessutom kan medföra en förlängd djurhusform — ge-

nom vanligen betydligt mindre avicularier, som dessutom kmma
få sin plats ända fram i jemnbredd med midten af djurhusmyn-

ningen. På ett djurhus, hvars mynning var 0,156 mm. bred och

0,125 mm. lång från mynningen af sinus till distalranden, upp-

mätte vi ett af dess aviculariers mynning till 0,03 mms bredd

och 0,08 mms längd.

Vanligen saknar Mollia ansata någon mucro proximalt om

djurhusmynningen; men i de hårda förkalkningarne kan denna

uppträda, isynnerhet på i/zppo^Aoa-kolonierna. Utvecklingen af

denna knöl, ofta dubbel, är det mest karakteristiska för

Mollia p a p i 1 1 a t a

,

till hvilken vi kunna hänföra en koloni, som Prof. LovÉN tagit

på en sten i Green-Harbour vid Spetsbergen.

Knölarne utvecklas emellertid icke blott proximalt om djur-

husmynningen utan äfven i toppen af ovicellen — der de emel-

lertid saknas på åtskilliga djurhus — liksom vi sett detta kunna

inträifa med de sekundära borsten öfver ectocysten på Escha-

rella linearis; men härtill kunde man redan på föregående form

finna en antydan, vanligen så att ovicellen tilltrycktes från myn-

ningen, hvarvid ock dess topp blef något spetsig.

På de svagare förkalkade djurhusen inom denna koloni af

Mollia papillata utmärker sig dessutom ectocysten genom skarpa

och tydliga tvärribbor, stundom helt öfver djurhusen, stundom

oregelbundna, hvilka i de starkare förkalkningarne mer och mer

utjemnas. Äfven dessa hade emellertid stundom sin antydan

redan på föregående form. För öfrigt är ectocysten i de sva-

gare förkalkningarne öfver hela djurhusets framsida genomborrad

af temligen stora porer. Dessa försvinna först på framsidans
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midtelparti; men straxt derefter försvinna äfven de på sido-

delarne; alla lemna de dock en tid märken efter sig.

En ung, nyss färdig djurhusmynning var 0,15 mm. bred;

dess proximala sinus var 0,048 mra. bred.

Slutligen finna vi i de arktiska regionerna ett mera jemn-

formigt utseende pä en förändring af denna typ, hvilken vi tro

oss kunna identifiera med Stimpsons

Mollia Candida,

som emellertid liksom Mollia papillata tyckes vara temligen

sällsynt.

Den har konstant, i alla de kolonier vi träffat af densamma,

på alla djurhus, de yngre såväl som de äldre, en kortare djur-

husmynning (fig. 83), vid 0,15 mms bredd med en längd af blott

0,07 mm. från proximal- till distal-randen, till formen ungefär

en halfellips efter ellipsens längddiameter, tvärställd mot djur-

husens längdriktning. Eller kan denna djurhusmynning genom

proximal-randens konvexa inväxning få en antydan till njur-

forra, på samma gång dess sinus derigenom förlänges, så att

denna får sina sidoränder räta och parallela.

Djurhusen äro breda och tillplattade, mera jemnt rhombiska

(fig. 83), blott med de oregelbundenheter, som förorsakas af

djurhus-radernas fördubbling eller koloniens tillväxt öfver ojemn-

heter.

Ectocysten bibehåller konstant sina stora porer i regulier

quincunx. Mellan dem ser man i de svagare förkalkningarne

betydligt mindre dylika, som i ectocysten tyckas motsvara de

cellbildningar vi beskrifvit i den underliggande manteln ^). Om-

kring dessa småporer höjer sig randen emellertid snart: en vårta

uppstår för hvar af dem, som utvidgas i rundad form; och när

så småporerna äro tillslutna (fig. 83) har ectocysten sitt jemn-

knuttriga utseende mellan de större porerna.

Oviceller och avicularier tyckas saknas.

1) Öfversigt af Vet. Akad. Förh., 1865, p. 16, Tafl. II, figg. 3 och 4.
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Koloniens färg är vanligen gul, och mot denna framträda

porerna med sina hvita kanter desto tydligare.

Mollia Candida förekommer i sällskap med awsa^a-formen,

på samma stenar och Modiolor som den, ehuru långt mindre

allmän. Om detta kan häntyda på något könsförhållande eller

annat närmare samband, är en af de många frågor ur Bryo-

zoernas lif, för hvilkas besvarande man ännu ej eger någon sä-

ker observation.

Till denna formgrupp hör vidare BuSKS Lepralia Bower-

hankiana, försedd med mucro men utan avicularier och i en hård

förkalkning. Måhända är äfven JoHNSTONS Lepralia Hynd-

manni att räkna hit, huru egendomlig den än förekommer med

sin uppsvällda distalrand; men vi känna denna form endast ef-

ter beskrifningarne och isynnerhet BusKS figurer, hvilka dock '

ej lemna någon bild af utvecklingsförändringarue, under hvilket

förhållande omdömet om en form alltid blifver osäkert. Det-

samma gäller om BuSKS Alysidota Alderi, hvilken åtminstone

står här i närheten.

På den form af Mollia vulgaris, för hvilken BUSK bibe-

hållit detta artnamn, anmärker han på sin figur en början till

tillslutning af sinus genorti proximal-randens sammanväxning

framför densamma. Om vi tänka oss denna process afslutad,

har JloZ/m-gruppen öfvergått på Porinidornas område; och

inom dessa står också, såsom redan Moll på sitt sätt anmärkt,

då han ansåg Porina ciliata vara en varietet af Mollia vulgaris,

den nämnda arten så nära intill u^«/^am-gruppen och är så

parallel med densamma i sina förkalknings-förändringar — blott

att dessa i «iwra-formen gå ännu längre — och i sina variatio-

ner i afseende på aviculariernas förekomst (två, ett eller intet

på hvart djurhus), form (egentliga avicularier eller vibracularier)

och ställning (utåtriktad spets, i jemnbredd med midten af djur-

huset eller närmare dess distal-ända), att man tydligen finner

Escharin typen i båda dessa arter stå på motsvarande stadium.

Ringa är deras formskillnad, då man ser midtelporen på Porina

ciliata motsvara sinus på Mollia vulgaris. Detta hindrar dock
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icke jemföreisen mellan den förstnämnda och Escharipora inno-

minata, emedan både sinus och midtelporen på alla dessa for-

mer äro qvarstoder af den membranösa djurhusväggen efter den

fortskridande förkalkningen till förstärkning för djurhusmynnin-

gens tillslutning, sådan denna utgör det mest karakteristiska

för Escharinernas utveckling. Och användningen af midtelporen

på Änm-thropora monodon var oss nödvändig att fasthålla för

att förstå den morphologiska betydelsen af midtel-aviculariet,

som visat sig så allmänt förekommande på Eschariner,

Paralleliseringen mellan Escharin-typens utveckling åt ömse

håll från Porina ciliata och Mollia vulgaons kan emellertid ut-

sträckas ännu längre än till de anförda punkterna. Så ser man

redan på Porina Malusii — en form, hvars förhållande till Po-

rina ciliata i många hänseenden påminner om förhållandet mel-

lan Mollia spinifei'a och den typiska Mollia vulgaris — en an-

tydan till samma bildning af ribbor öfver ovicellernas ectocyst

som på Mollia spinifera. Den större varieteten af Anay^thro-

pora monodon har vidare i sin djurhusform med dess ectocyst-

byggnad och sin hopklämda djurhusmynning ett förhållande

till den mindre varieteten, som tydligen påminner om förhällan-

det med Mollia Candida och den typiska Mollia vulgaris. Lik-

heten i färg mellan den nämnda större Anarthropora monodon

och Mollia Candida gör denna öfverensstämmelse i förhållandet

till de resp. nämnda formerna ännu mera påfallande. Men den

sekundära bildningen af ribbor öfver ectocysten på den först-

nämnda förekom inom ilfo//m-gruppen på M. papillata.

Inom Porinid-familjen, vid sidan af Porina ciliata, synes

vidare stå en formserie : Porina granifera — Porina pyriformis,

af hvilka jag dock endast varit i tillfälle att undersöka den

förstnämnda, hvilken serie inom denna familj har sin motsva-

righet uti den redan länge välbekanta

Mollia liyalina

i alla de formförändringar som denna art kan undergå.
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Afven här har man uppställt flera arter, hvilka med samma

rätt som de inom föregående formgrupp kunna försvaras. Lik-

väl hafva redan Johnston och Busk varit uppmärksamma på

den stora föränderlighet, som här är rådande, och återförenat,

hvad isynnerhet Hassall ansett sig böra skilja. Emellertid

har ännu ingen låtit koloniformen förlora sin betydelse som art-

skillnad, och vid sidan af Membranipora catenularia har man

derföre uti slägtet Hippotlioa bibehållit en hithörande form.

Dock hafva vi redan inom föregående formgrupp sett Hippothoa-

växten utvecklas utan någon väsendtlig skillnad i djurhusfor-

men, blott att denna alltid i sådant tillfälle blifver något för-

längd, och samma förhållande inträffar äfven här, ehuru med

den skillnad, att Mollia Jiyalina redan i sin LepraUa-väixt är

så varierande till sin djurhusform, att HipiJotJwa-yäxten så att

säga haft lättare att frambringa en ännu större olikhet. Att

den gjort detta i förening med sjelfständighet i förekomst och

— liksom vi sett det på Membranipora pilosa — med en viss»

egendomlighet i grenbildning, har i och för sig sjelf intet att

betyda såsom artskillnad.

För att förstå Mollia liyalina i dess förhållande till Mollia

vulgaris påminna vi ånyo om den tendens till utveckling mot

6e/Zepomi-typen, som på flera ställen visar sig rådande för

Escharinerna. Så äfven här: djurhusmynningens form på en

Mollia hyalina och en Mollia vulgaris är i det väsendtliga den-

samma, och trots den vanliga olikheten i djurhusform som just

utmärker den förstnämnda såsom mera Celleporin-lik, finner

man dock, att den i vissa stadier kan öfverensstämma med
Mollia vulgaris. I enlighet med den nämnda tendensen till lik-

het med Celleporin-typen står också den böjlighet i formen, som

utmärker Mollia liyalina.

Så visar den typiska formen af denna art — hvad redan

Johnston anmärkt — stundom runda, jemna kolonier, som med

de spolformiga eller nästan cylindriska djurhusen i radierande

ställning visa en rätt stor likhet med Cyclostomerna. Eller

träffas den — och detta är lika vanligt — med öfverväxnings-
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lager och dessas alla oregelbundenheter äfven i djurhusens form

och storlek. Ät andra hållet gå dess koloni-förändringar till

upplösning i MoUia-wäxt eller slutligen till Hippothoa-iovm.

I de vanligaste fall gör den skäl för sitt namn, glänsande

hyalin; men man träffar den ock, isynnerhet i de arktiska re-

gionerna och på större djup, med en fastare ectocyst af opak,

krithvit färg. Ectocysten vexlar dessutom både slät och skrynklig

af tvärveck (fig. 84), det senare i sin starkare utveckling tro-

ligen den variation, som legat till grund för Fabricii Cellepora

nitida. Båda dessa variationer äro redan af Johnston an-

märkta. BusK har dessutom anmärkt, hvad äfven på Nordiska

exemplar kan observeras, såväl den varierande utvecklingen af

en mucro proximalt om mynningen som variationerna i djur-

husens mer eller mindre tilltryckta form.

Ser man djurhusen från deras fästsida, visa de, åtminstone

i Xepya/m-stadiet, antingen märken efter ilib//m-växtens sam-

manbindnings-processer mellan djurbusen eller antydan till dessa

(fig. 85) i form af zig-zag gående böjningar af skiljoväggarne.

Från Mollia-YdiXiQw går öfvergången till HippotJwa-v'åxten, och

det är isynnerhet kolonier med tillplattad djurhusform på snäc-

kor och stenar från de arktiska regionerna, hvilka visat, att

äfven den sistnämnda koloniforraen endast är en tillväxt-va-

riation.

Djurhusmynningens förändringar vidröra som vanligt huf-

vudsakligen dess proximalrand. Den typiska formen för djur-

husmynningen är nästan rund, ungefär 0,11 mm. i diameter,

dock med en rät proximal-del, i hvilken den halfcirkel-formiga

sinus är urnupen. Men ofta förblifver äfven proximal-randen

böjd i jeran fortsättning med sidoränderna af mynningen, och

lika ofta, isynnerhet och nästan alltid vid ovicellens utveckling,

blifver den rät, utan sinus. De djurhus, vid hvilka oviceller

utvecklas, äro dessutom mindre än de öfriga.

Motsvarigheten till största delen af dessa variationer finner

man också på
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Mollia divaricata.

Hos D'Orbigny bär den arktiska formen af denna art nam-

net Hippoihoa horealis. BusK har visserligen samtidigt med

D'Orbigny uppställt en art, Hippothoa patagonica, hvilken åt-

minstone sådan han sedan aftecknat den från Cragen är fullt

öfverensstäramande med vår arktiska form; men dels kan må-

hända den geografiska skillnaden gifva grund till tvifvel på art-

identiteten mellan de lefvande formerna, dels har äfven BuSK

känt denna arktiska form (utan att gifva den något namn) men

bestämdt uttalat sig mot dess förening med Crag-fossiliet. Den

skillnad, på hvilken han härvid stödt sig, saknaden af sinus i

mynningen på den arktiska formen, uppträdde dock redan på den

typiska Mollia liyalina utan den ringaste betydelse såsom art-

skillnad och förhåller sig på samma sätt för Mollia divaricata.

Denna senare (fig. 87) har emellertid en så egendomlig

form och är så sj elfständig i sin förekomst, att den väl kan

förtjena sitt egna namn, ehuru den lätt får sin förklaring genom

jemförelse med de elongata-former, hvilka man finner såsom va-

rieteter af många andra Bryozoer. Och hvad' denna form be-

träff"ar, må man erindra sig de variationer, som förekomma i

den utdraget tillplattade formen för djurhusen, då dessa (fig. 86)

kunna sakna den utdragna proximal-delen, hvarigenom de blifva

öfverensstämmande med den tillplattade formen af den typiska

Mollia hyalina eller, der förkalkningen är starkare, med ansata-

formen af Mollia vulgaris, blott att djurhusmynningen är be-

tydligt mindre. Dertill kommer, att kolonierna af Mollia di-

varicata äfven delvis kunna vara sammansatta i Lepralia-form.

Ett dylikt förhållande, ehuru lösare än hvad Mollia divaricata

kan visa, finnes ock uttryckt i BusKS teckning af Hippothoa

abstersa, hvilken troligen också tillhör Mollia Ä?/a/ma-gruppen,

oaktadt vi icke sett denna art så långt kölad öfver framsidan

af sina djurhus i Nordiska exemplar. Detsamma inträffar emel-

lertid på den sydliga form, som enligt BusK är den typiska

Hippothoa divaricata, hvilken på denna grund väl kunde vara

berättigad till sitt egna namn, dock snarare såsom varietet än
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såsom art. Ty de så starkt markerade tvärvecken öfver djur-

husen, hvilka dernäst gifva denna form sitt egendomliga ut-

seende, äro stundoni så väl anlagda både på Mollia hyalina och

Mollia divaricata, borealis (fig. 86), att de icke kunna begrunda

någon artskillnad.

Mera konstant för Mollia divaricata uti Hippothoa-koio-

nierna är en egendomlighet i ovicellernas form. De sakna nem-

ligen der de på Mollia hyalina vanligen så tydliga porerna. I

detta afseende ser man emellertid olikheterna gå i fortsättning

allt från Mollia vulgaris, då äfven denna vexlar i afseende på

porernas utveckling. På den typiska Mollia hyalina hafva nu

djurhusen konstant förlorat men ovicellerna bibehållit ectocystens

porer, dessa senare dock med betydliga variation3r i förekom-

sten, stundom blott få och glesa, eller också små och obetyd-

liga. På Mollia divaricata försvinna nu äfven dessa: deremot

visar denna form stundom på sina oviceller (fig. 87) en ribba

öfver deras nlidtel-linie från mynnings-randen, sådan den lika-

ledes kunde finnas eller saknas på ovicellerna till Escharella

Landshorovii , dock utan dennas utvidgning eller avicularie-

utveckling, hvilken emellertid finnes på den måhända hit- (må-

hända till Eschariporidorna, i grannskapet af Porina pyrifor-

mis (?)) hörande Leprcdia Brogniartii. Dessutom äro äfven här

de djurhus, vid hvilka ovicellerna utvecklas, förkrympta, hvilket

här (fig. 87) blifver ännu mera tydligt, då djurhusen äro så fritt

åtskiljda. Förkrympnings-förhållandet påminner för öfrigt om

IIiNCKS's Scruparia clavata. Huruvida det eger någon serskilt

physiologisk betydelse, måhända att äfven det förkrympta djurhu-

set helt och hållet tillhör fortplantningen, derom veta vi ännu intet.

Märkvärdig är vidare den likhet, som denna art visar med

Huxleya fragilis (DYSTER: Quart. Journ. Micr. Se, vol. Vl^ p.

260, Zoopth., pl. XXI, fig. 1). Det tyckes nästan, som om från

detta Escharin-stadium en uppresning till fria stammar skulle

kunna försiggå, motsvarande Catenicellornas, hvilka bland våra

nordiska Bryozoer hafva sin närmaste anförvandt i Mollia vul-

garis, trots den olika koloniformen.
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Den typiska MoUia hyalina är en bland Spetsbergens och

Grönlands allmännaste Bryozoer. Den letVer der liksom i de

boreala och sydliga trakterna (enligt BUSK utbredd ätVen till

Californien, Go(ia-Hopps-udden, Falklands-öarne) på alger och

snäckor, isynnerhet på Littorinor och Tritonier, i tidvattnets

och de mindre djupens (ända till 30 famnars) regioner. Af

dess öfvergång i Mollia-v'eiXt har Prof. Loven tagit ett vackert

exemplar på en Astarte från Finmarken. Dess upplösning i^

Hippothoa-Y'axt (= Hipjjothoa Rohertina, D'Orb.) ser man dels

på stenar, dels på döda Myor. Från de sistnämnda lokalerna

på de större djupen, på Ascidior, på Astarte och Saxicava,

öfverallt der man finner Membranipora catenularia, der lefver

också MoUia divaricata. Det är en arktisk form, som återfin-

nes i de boreala, trakternas stora djup.

Närmast med sp^w^ygra-formen inom J/oWifl-gruppen kunna

vi jemföra en form i Lepralia-yäxt, hvilken vi benämna

Myriozouni crustaceum,

tillsvidare blott med den anmärkningen, att den till sin djur-

husbyggnad synes fullkomligt öfverensstämma med den Escliara-

växt, som under namn af Eschara incisa blifvit beskrifven af

Milne-Edwards och Busk från den äldre Crag-perioden. Så-

som Eschara med den af dessa författare beskrifna kolonifor-

men känna vi den emellertid icke lefvande; såsom Leptolia

är den deremot ganska allmän i nutidens fauna vid Spetsber-

gen, Grönland och Finmarken. Vid Spetsbergen är den funnen

på de mest vexlande djup, från 10 ända till 80 famnar, växande

på Laminarior, Ascidior, snäckor — isynnerhet Mya, Saxicava

och Tritonium — och skiffersten. Vid Finmarken har Prof.

LovÉN funnit den på Ascidia och Modiola.

Den är en af de få Lepralior, hvilka man redan med obe-

väpnadt öga kan igenkänna, åtminstone i dess mera utvuxna

kolonier, vanligen af en gul färg och cirkelrund koloni-form med

jemn yta, i sina hårda förkalkningar en äkta Discopora, så

som M. Edwards velat bestämma detta slägte i sin anmärk-
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ning till Lamarck. Emellertid rubbas denna regelbundenhet

i utseendet, dock på ett lika karakteristiskt sätt, genom de

platta, runda öfverväxningslagren, som på denna art i Lepralia-

stadiet äro ytterst vanliga och ofta lägga sig fler-dubbla.

Djurhusen, hvilkas form man endast i deras ungdom kan

urskilja, äro platta och ovala eller rhombiska till sin begräns-

ning. Deras ectocyst är då byggd i den närmaste likhet med

den kancellerade på Escliarella forifera. Häruti skulle således

en skillnad förekomma mot Eschara incisa, då MiLNE-Edwards
blott aftecknat mindre, spridda porer; men samma skillnad fö-

rekom inom Escliarella porifera-gvw^^Qn liksom på många andra

s. k. Lepralior, der kancellerade former tydligen visa sig vara

blott variationer af dem med en enklare ectocyst;- och att

Escliara-\'Å'sXQi\ medfört en sådan skillnad, kan måhända för-

klaras, derigenom att den tidigare får sin ectocyst starkare för-

kalkad, såsom vanligt för Escharorna, och utan föregående kan-

cellering. Ty äfven på Xe/^ra/m-kolonierna är denna endast ett

öfvergående stadium, då ribborna (ligg. 88 och 89) mer och

mer förtjockas (fig. 90), till dess maskorna dem emellan in-

krympas (fig. 91) till obetydliga små porer i det tjocka och

fasta kalklagret eller till och med försvinna. I de båda sista

stadierna har kolonien en förvillande likhet med Escliarella

biaperta, så rundadt uppsvälld som ectocysten är mellan de

djupt insjunkna djurhusmynningarne. Dessa senare lemna emel-

lertid då som vanligt ett säkert kännetecken i sin något ut-

dragna halfcirkelform — så att de proximala delarne af sido-

ränderna gå parallelt med hvarandra — med rät proximal-rand,

hvars bredd — som på detta sätt blifver lika med djurhusmyn-

ningens största bredd — är ungefär 0,14 mm., och i hvars midt

den proximala sinus har en ännu mera utdragen form. Dock

kan denna sinus i sin ungdom vara nästan cirkellik, då den är

proximalt (bakåt) utvidgad från sin mynning, hvilken tidigare

fått sin vidd bestämd^). I denna karakter från djurhus-myn-

') Jfr. ofvanstående hänvisning till sinus pä BusKS Lepralia vulgaris!

Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. Arg. 24. Bihang. ^
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ningens form öfverensstäramer detta arktiska Myriozoum bättre

med Milne-Edwards's än med Wests figurer.

Ovicellerna (figg- 88 och 89) äro jemnt runda; i motsvarig-

het till djurhusraynningens form äro de något utdraget qvart-

spheriska. Deras ectocyst (fig. 89) är streckad af upphöjda,

radierande ribbor, motsvarande dem på Mollia spinifera. 1 de

hårdare förkalkningarne blifva de till god del inhöljda.

Avicularierna (figg. 88—91) hafva en elliptisk mynnings-

form, med rundad mandibel, riktad snedt åt sidorna eller proxi-

malt i riktning från deras plats i jemnbredd med djurhusmyn-

ningens proximal-rand (figg. 88—90) eller något mera distalt

(fig. 91) ända till i jemnbredd med djurhusmynningens niidt.

I de svaga förkalkningarne (figg. 88 och 89) ligger deras myn-

ning i jemnhöjd med ectocystens kancellering; i de hårdare för-

kalkningarne, då kancelleringen sammansmält (fig. 91), stå avi-

cularierna såsom trinda vårtor med sin mynningsspets mera

uppåt-riktad.

Närmast intill Myriozoum crustaceum och — såvidt den är

skiljd derifrån — Eschara incisa står DoNATiS, Ehrenbergs

och D'Orbigny's slägte Myriozoum^ sådant det äfven förekom-

mer i Nordens haf. Den art, som först utgjort typen för detta

slägte, de södra hafvens Myriozoum truncatum, står emellertid

i ett förhållande till våra Nordiska former, hvilket motsvarar

de utvecklingsförhållanden, dem vi redan känna allt ifrån Escha-

rella porifera. På Myriozoum truncatum äro nemligen de unga

djurhusmynningarne helt runda; men de proximala inväxningarne

från sidorna vid mynningslockets ledgång bilda sedermera en

bred sinus, hvilken liksom den öfriga delen af djurhusmynnin-

gen är halfcirkel-formig och är föga smalare än denna senare.

Sådana äro djurhusmynningarne åtminstone på exemplar från

Medelhafvet, hvilka jag fått undersöka på Köpenhamns Museum;

och sådana synas de ock i teckningarne hos Solander och

Blainville, hvaremot de ej öfverensstämma med figuren öfver

denna art hos D'Orbigny: dock må man väl ej i detta hän-

^I'x^ \'^^. '-'im
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seende lägga någon synnerlig vigt vid den ene eller andre af

dessa figurer.

Våra Nordiska former hafva sin djurhusmynnings form nä-

stan fullkomligt öfverensstämmande med den på Myriozoum cru-

staceum; men åtminstone den ena, Mi/riozoum coarctattcm, yisa,r

ett utvecklingsstadium, då djurhusmynningarnes form öfverens-

stämmer med den på den nyssnämnda M. truncatum. Samma /

utvecklingslag är således rådande här; och Myriozoum trunca-

tum — såvidt den är oss bekant — har stadnat på ett lägre

utvecklingsstadium.

Efter den bekanta, runda stamformen för kolonierna har

äfven djurhusforraen modificerats: deras radierande ställning

(fig. 92) gör dem aflångt kilformiga, en förändring från den ty-

piska Escharin-formen, som fullkomligt motsvarar Salicorna-

riornas djurhusform i dess förändring från Flustrin-typen. Men
Salicornariornas ledringar motsvaras här af till utseendet helt

olika förändringar af den en gång jemnt sammanhängande stam-

men. Dessa förändringar synas tillgå på tvenne sätt, dels ge-

nom tillslutning af djurhusmynningarne i en tvärring öfver stam-

men, hvarefter denna på detta ställe ej vidare förtjockas —
måhända till och med inknipes, hvilket man dock svårligen kan

afgöra utan direkta observationer på lefvande exemplar — ; dels

derigenom att stammen delvis förskjutes, hvarvid smalare tvär-

ringar uppkomma. Båda dessa processer uppträda ' på Myrio-

zoum suhgracile. Den första bevisas hafva varit rådande på

de ställen, der de åtminstone skenbara inknipningarne ännu ej

hunnit långt i sin utveckling, då man ser djurhusmynningar i

quincunxställningen på den ena sidan af stammen tillslutna,

medan de midt emot ännu äro öppna på den andra sidan, och

då dessutom quincunxställningen för öfrigt är orubbad på det

förstnämnda stället, blott att en tvärrad af djurhusmynningar

försvunnit. Den andra bevisas äfven på denna form, då man

ser quincunxställningen för djurhusmynningarne ofvan inknip-

ningen tydligen vara en fortsättning af quincunxställningen nedom

denna, och då uti inknipningen inga märken synas efter obli-
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tererade djurhusmynningar eller der en& finnes plats för dylika.

Anmärkas bör dock, att det exemplar af denna form, på hvil-

ket jag sett denna sistnämnda process, hade tätare inknipnin-

gar och åtminstone mot topparne mera uppsvällda mellanrum

mellan dessa, än hvad vanligt är, likasom det äfven i avicu-

lariernas variationer närmade sig den andia af våra hithörande

former, Myriozoimi coarctatum. På denna är stammens för-

skjutning lättare att observera, då aviculariemynningen — som

dessutom är föga mindre än djurhusraynningen, vanligen af 0,11

ram:s—0,12 mm:s bredd — uti orubbad ställning har sin plats

straxt distalt om djurhusmynningen men vid bildningen af stam-

mens inknipningar rubbas ur denna ställning, så att den djur-

husraynning, vid hvars distala ända det annars haft sin plats

ligger under inknipningen, medan aviculariemynningen är fram-

skjuten ofvan densamma. Myriozo-\'éi^iQ.n med sina inknipnin-

gar på de Nordiska formerna, hvilka saknas på den sydliga —
såvidt denna är bekant — lemnar således ett nytt bevis, att

dylika stamformernas olikheter icke må bestämma Bryozoernas

slägtskap. Den physiologiska betydelsen af inknipningarne känna

vi ej: deras morphologiska motsvarighet se vi såväl på de

egentliga ledade Bryozoerna, isynnerhet på Salicornariorna och

Tubucellariorna, som på Escharella palmata.

Från de arktiska trakterna känna vi, som nämndt, tvenne

hithörande former, hvilka båda kunna vara lika berättigade till

Fabricii Millepora truncata såsom synonym. Den ena är se-

dermera, om ock helt knapphändigt, beskrifven af D'Orbigny

och Packard under namn af Myriozoum subgracile, den andra

är utförligare afhandlad af Särs under namnet Leiescliara co-

arctata.

Båda dessa hafva ectocysten byggd på samma sätt som

den på MyriozoiLm criistaceum, hvilken vi förut anfört, blott

att de aldrig så hårdt förkalkas utan bibehålla kancelleringen

tydlig, ehuru ectocysten blifver ännu tjockare, så att dess ma-

skor visa sig (fig. 92) som rör i stammens tvärsnitt, medan de

utåt blott täckas af en tunn, gul hud.
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Den hufvudsakliga skillnaden mellan de båda formerna lig-

ger i aviculariernas utveckling och plats. I detta hänseende är

Myriozoum suhgracile,

hvars stammar dessutom utmärka sig genom glesare och mera

grunda inknipningar, stundom helt öfverensstämmande med My-
riozoum crustaceum, och då man nu äfven på Myriozoum suh-

gracile kan finna djurhusmynningarne djupt insjunkna och mel-

lanrummen mellan dem rundadt uppsvällda, se vi ingen skillnad

mellan dessa båda arter; men ännu känna vi inga rotutbred-

ningar från den uppresta Myriozo-Yåsiien, som skulle kunna

afgöra denna fråga — alla de exemplar vi haft att undersöka

hafva varit lösryckta från sitt fäste — och det skorplika My-
riozoum har icke visat någon benägenhet att resa sig till stam-

form. Dessutom återstår att visa, huruvida någon skillnad fin-

nes mellan den tertiära Eschara incisa och dessa lefvande for-

mer: finnes ingen sådan, måste dennas artnamn såsom äldst

gälla för dem alla, och vi sage då det intressanta förhållande,

att en art kunde lefva uti olika form under skiljda geologiska

perioder.

Avicularierna på Myriozoum suhgracile, som visa en myn-

ningsbredd af ungefär 0,05 mm., förblifva emellertid alltid uti

plan med ectocystens kancellering, liksom denna senare alltid

qvarstår. Till sin plats deremot variera de mera än på My-
riozoum crustaceum, då de stundom rycka ända upp till jemn-

bredd med djurhusmynningens distalända. Härtill kommer, att

de ofta kunna felslå, ett eller båda vid ett djurhus. I förra

fallet står Myriozoum suhgracile på öfvergång till likhet med

Myriozoum coarctatum,

som blott har ett avicularium, men detta betydligt större, vid

hvarje djurhus, distalt i längslinie med detta eller något sned-

stäldt, och med mynningen rakt eller snedt proximalt (nedåt-)

riktad. Att skillnaden mot Myriozoum suhgracile — dennas

variationer dessutom att minnas — i sjelfva verket icke är så
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synnerligen stor, ser man i stammens tvärsnitt (fig. 92), der

avicularie-kaviteten visar sig äfven på denna art inkilad i ecto-

cyst-lagret emellan de delar af stammens periferi, hvilka till-

höra djurhusen. Avicularierna på denna form, hvilkas upp-

komst vi icke känna genom direkt observation, hafva således

efter all sannolikhet uppkommit på motsvarande plats till den

på M. suhgracile. Vid de djurhus, der ovicellerna utvecklas,

saknas avicularierna. De förra blifva snart inhöljda af det

tjocka ectocystlagret: vi hafva blott sett dera såsom låga upp-

svallningar, öfver hvilka ectocysten fortsatt sin kancellering.

Myriozoum coarctatum, för hvars yttre beskrifning vi för

öfrigt hänvisa till Sars, visar dessutom stundom en rätt egen-

domlig grenbildning. Man finner nemligen grenar, som stå i rät

vinkel ut från den äldre delen, ofta två midt emot hvarandra,

så att de bilda ett kors, och vid undersökning af stammens

inre finner man icke något närmare samband mellan den nya

och äldre grenen, den förras djurhus utspringa ej direkte från

den senares, hvilkas ectocyst-lager med sina rörformiga porer

dessutom är oförändradt, och man skulle således snarast kunna

tro, att korsbildningarne uppstått såsom helt ny kolonial-bild-

ning genom embryoner. Men härför talar ej det förhållande,

då man finner de äldsta orgarierna i korsbildningarne vara avi-

cularier, ehuru med mynningar stundom större än djurhusens.

Antagligast torde således vara att betrakta dem såsom knopp-

ningar, närmast motsvarande de så ofta färekommande öfver-

växningslagren på andra Bryozoer. D'Orbigny har ställt My-
riozoerna inom den afdelning, som hos honom motsvarar Cyclo-

stomerna: enligt senare tiders betraktelsesätt, mera konseqvent

grundadt på djurhusformen, är det endast sekundära förändrin-

gar i följd med stamformen, som förorsakat denna likhet: den

är dock ett eget uttryck för Escharinernas utvecklingstendens,

så som vi ofta finna, att likhet med Celleporinerna medför lik-

het med Cyclostomerna, hvilken senare här synes hafva fram-

trädt mera omedelbart, tydlig redan i de reguhera öfverväx-

ningslagren på Myriozoum crustaceum.
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Utom i avicularieutvecklingen finner man ingen skillnad

mellan Myriozoum subgracile och Myriozoum coarctatiim, och

när — hvad ofta kan hända — avicularierna felslå, kan jag ej

med säkerhet skilja dem, då äfven djurhusmynningens form,

som annars brukar lemna säkra karakterer, öfverensstämmer

för båda (vanligen med en bredd af 0,16 mm.—0,18 mm.), och

stamformen, med de för Myriozoum coarctatum vanligen tätare

och djupare inknipningarne, visar mångfaldiga öfvergångar. Man
må nu antaga deras förhällande till hvarandra hurudant som

heldst; mycket återstår att söka, t. ex. köns- eller generations-

skillnad, då vi ännu icke känna oviceller på Myriozoum sub-

gracile och kunna tillägga det till utseendet märkvärdiga förhål-

lande, att vi synnerligen ofta funnit Myriozoum crustaceuon

växande på Myriozouin coarctatum men ännu icke med säkerhet

kunna anföra den funnen växande på Myriozoimi siibgracile.

I sin förekomst öfverensstämma annars de sistnämnda båda

Myriozoerna med hvarandra, der de vid Spetsbergen äro funna,

ofta tillsamman i bottenskrapan, från stenig lerbotten vid 19

till 80 famnars djup. Vid Grönland förekomma de likaledes

båda enligt exemplar från Prof. Torell och Insp. Möller,

Dock synes det, som om Myriozoum subgracile på båda dessa

ställen vore allmännare, hvaremot den säkerligen åtminstone är

sällsyntare, om den der förekommer, vid det nordliga Skandi-

navien, der deremot Myriozoum coarctatum af Prof. Loven

tagits i talrika exemplar vid Loppen och sedermera af Prof.

Sars blifvit funnen vid Hammerfest och i Komagfjord, liksom

det väl troligen är denna form, hvilken Fabricius i sina ma-

nuscript under namnet Millepora truncata uppgifver sig hafva

erhållit från Sundmöer.

På detta sätt låter således T^j/Wo^^o-växten i formserier

och utvecklings-förändringar återföra sig till den äkta Escharin-

typen. Vi se äfven här, att djurhusens byggnad måste ingå

bland de vigtigaste faktorerna vid våra beräkningar af Bryo-

zoernas naturliga frändskap, der denna endast kan bedömas ef-

ter karakterernas relativa vigt, i de fall då utvecklingshistorien
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ej leranar medel dertill. Härvid får isynnerhet djurhusmynnin-

gens form den största vigt, och denna karakter lemnar i de

flesta fall den säkraste ledning för Escharinernas systematik;

men äfven den kan blifva ytterst svår att använda och förlorar

i högre grad sitt värde såsom konstant, ju närmare formerna

komma intill Cellepprin-typen. Vi hafva redan sett ett sådant

förhållande i äkta Eschariners öfverväxningslager, t. ex. pä

Escliarella JacotinL Det framträder äfven i en serie af former,

som låta sammanställa sig omkring en serskilt familj -typ, hvil-

ken vi upptaga under benämningen

Escliaridoe,

emedan den innesluter de arter, som hos de flesta författare

varit typer för slägtet JEschara.

Familjens hufvudsakligaste karakter ligger i djurhusmyn-

ningens förändringar genom sidorändernas sekundära uppresning

från en form, som mer eller mindre öfverensstämmer med den

på Porina Malusii, till en fot-form eller omvänd' lyr-form.

Härtill kommer det serdeles konstanta midtel-aviculariet proxi-

malt intill djurhusmynningen, hvilket motsvarar Porinidornas

midtelpor jemte den proximalt om denna vanliga uppresningen

i form af mucro. Liksom vi der ofvan anmärkt, får den ena

af dessa karakterer ersätta den andra, der förkalkningen eller

oregelbundenheten göra någon af dem otydlig. Dessutom kunna

äfven här sido-avicularier utvecklas, som till sin ställning på

djurhuset motsvara, dem vi sett på former af föregående fa-

miljer; men i dessa aviculariers förekomst äro Escharidorna

ännu mera oregelbundna.

Koloniformen vexlar äfven här. Den är skorplik eller upp-

rest i runda, tillplattade eller till och med bladformiga, förgre-

nade stammar.

Främst ställa vi några former, hvilkas utvecklingsförändrin-

gar i djurhusformen äro alltför obetydliga för att gifva oss nå-

gon säker antydan om deras närmaste slägtskap; men just för

sin jemnhet i detta hänseende kunna de stå' såsom typer för
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äkta Eschariner med hel proximal-rand till sin djurhusmynning.
Den första bland dessa former,

Lepralia pallasiana,

är en bland de största och vanligaste Lepralior på Skandina-
viens Alger och andra de mindre djupens föremål. Ofta finner
man den hafya fästat sig på kölen och botten af båtar. Stun-
dom reser den sig något ffemeschara-likt, men dess vanligaste
stamform är Lepralia-Yåxi.

Ofta ser man visserligen ett eller flera yngre lager ofvan
en äldre koloni i), men dessa bibehålla sin reguliera Lepralia-
byggnad till skillnad från de Celleporin-lika öfverväxningslager,
vi ofvan anmärkt, och stundom äro de tydligen uppkomna ge-
nom koloniens öfverväxning öfver sig sjelf, t. ex. när den vuxit
rundt om en trådformig alg och den ena sidans utvecklingsrand
tagit försteget framför den andras, utan att kolonien reser sig
Hemeschara-MU; stundom åter synas de uppkomma genom
embryonal-utveckling till skillnad från de egentliga öfverväx-
ningslagrens uppkomst genom knoppning.

Djurhusens längd är vanligen 0,75 mm. De hästskoformiga
djurhusmynningarne (rundadt fyrkantiga (fig. 93), med en in-
kniptiing från sidorna vid operklets ledgång, eller snarare med
en proximal utvidgning från en annars temligen regulier cirkel-
del något större än halfcirkeln) kunna variera mer eller mindre
aflånga — Doktor Boeck har en teckning af denna art från
Norge, enligt hvilken djurhusmynningarne i allmänhet äro li
gånger så långa som deras största bredd - men såsom vanli-
gen gällande mått kunna vi uppgifva: längden 0,23 mm., den
distala mynningsdelens största bredd 0,18 mm., den proximala
ändans bredd 0,2 mm., då mynningsformen också har trogna af-
bilder i figurerna till Busks Catalogue.

Djurhusens förkalkningssätt hafva vi redan på annat ställe ^j
•

anmärkt^edan de primära porerna och mynningens ränder äro

') Jfr. Molls beskrifning af Eschara Borniana.
') Ofvers. Vet. Akad. Förh., 1865, p. 7.
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tydligt afsatta, uppstå de första anlagen till förkalknings-ribbor

temligen regelbundet mellan dessa; vid sidorna af djurhusmyn-

ningen och isynnerhet proximalt om densamma bildar sig en för-

kalknings-area, från hvilken somliga ribbor synas utgå (beroende

derpå att de tidigare sammansmälta med denna area), under

det andra ribbor på vanligt sätt synas utgå från djurhusens

sidolinier, der de äro starkast utvecklade; och sluthgen samman-

smälta ribborna nätlikt, så att ectocysten (fig. 93) visar stora

fördjupningar, i hvilkas botten de primära porerna äro belägna.

Genom ribbornas förtjockning inskränkas fördjupningarne, till

dess de få ett tydligare utseende af sekundära porer: vid hård

förkalkning ser man någon gång — såsom på exemplar tagna
\

vid Norge af Marklin — en kalklist uppstå i skiljofårorna

mellan djurhusen, och understundom reser sig ectocysten i de

vinklar, der ribborna sammanstött, till tornelika processer, så-

dan ännu vanligare förkalknings-arean proximalt om djurhus-

mynningen utbildar sig till en 77iucro, hvilken åter — såsom på

en varietet från England, beskrifven af Busk - till djurhusets

försvar kan ersättas af ett avicularium.

Den sedan gammalt så benämnda hästskoformen på djur-

husmynningen till denna art återfinna vi, ehuru något olika, på

en Lepralia-form från de arktiska regionerna, hvilken likaledes

till följe af sina obetydliga utvecklingsförändringar står temligen

isolerad. Då vi ej känna den vara förut beskrifven, benämna

vi den

Lepralia spatJmlifera,

för att påminna om en rätt egendomlig borstbildning på den-

samma.

Af Prof. LovÉN är den tagen på en sten vid Finmarken.

Från Spetsbergen är den hemförd både af Prof. Torell och

af de senare Svenska expeditionerna, tagen på döda Myor och

Saxicavor, på Rhynchonella, Ascidior, maskrör och på sten,|

isynnerhet från berg- och lerbotten vid 20—30 famnars Sjup
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Hvad först kan väcka uppmärksamheten på denna form,

är dess ringa storlek, med en djurhuslängd varierande omkring

0,35 mm., som dock någon gäng — men då af tillfälliga orsa-

ker, såsom på det äldsta djurhuset — kan stiga till 0,5 mm.

Djurhusen (figg. 94—98) äro ovala eller, såsom typiska

Eschariner, afskuret rhombiska, sexkantiga, med jemnt konvex

framsida. Djurhusmynningen öfverensstämmer till sin form, som

nämndt, i det väsendtligaste med den föregående arten; men

dess proxiraala ända är ännu bredare i förhållande till den half-

runda distal-delen, ,och proximal-randen är vanligen ännu mera

konkavt böjd. Måtten på mynningen nå ungefär till hälften af

de motsvarande på föregående artens djurhus. Så uppmättes

på en af dessa mynningar proximal-ändans bredd till 0,16 mm.,

distal-delens bredd till 0,12 mm. och mynningslängden till 0,15

mm. En annan mynning hade till det första af dessa mått 0,14

mm., till det andra 0,1 mm. och till det tredje 0,13 mm. Dessa

mått kunna tjena såsom uttryck för den vanliga formen; emel-

lertid kan mynningen här liksom på föregående art variera ännu

smalare, isynnerhet i den distala delen. Vid de distala myn-

nings-hörnen stå vanligen två par af borst (figg. 95 och 96),

men mot vanligheten på afstånd från mynnings-randen, hvilket

tyckes bevisa, att denna icke är den primära randen, oaktadt

vi icke se något märke efter den sistnämnda. Det distala pa-

ret af dessa borst äi: rakt och jemnt cylindriskt, det andra pa-

ret deremot har en bredare bas och påminner i sin form om
den svängning vi redan anmärkt för detta borstpar på Bugula-

och 3Iembranipora-former. Vid midten af proximal-randen (figg.

94—96), men likaledes på afstånd från denna står ett ensamt

borst, spadformigt eller trubbigt lancettlikt, med cylindriskt,

horngult skaft, synbarligen ledadt, som böjer sig. fram öfver

djurhusmynningen och gemensamt med de distala borsten bildar

liksom en spetsgård, inom hvilken tentakelkransen har att resa

sig. Till dess betydelse skulle man kunna jemföra denna spets-

gård med den cylindriska förlängningen af mynningsranden på

åtskilliga af Porinidorna, en jemförelse, till hvilken man äfven kan
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lägga likheten i ställning för de sistnämndas midtelpor och det

lilla avicularium, som på Lepralia spatliulifera (figg. 95 och 96)

stundom utvecklas proximalt vid det skedformiga borstets bas.

Detta avicularium har en spetsig, med spetsen proximalt riktad

mandibel, ,vid hvars ledgång aviculariebredden är ungefär 0,02

mm., och är således ett bland de minsta avicularier vi känna.

Vid sidan om djurhusraynningen, i jemnbredd med dess distal-

rand (figg. 95—97) utvecklar sig stundom, ett på livar sida eller

blott på den ena sidan, ett obetydligt större avicularium med

spetsen riktad ut öfver djurhusets sidorand.

Ovicellerna (figg. 94-^96) till denna art äro jemnt runda,

ovanligt frittstående, hvilket synes förklaras, derigenom att de

utvecklats först sedan såväl det äldre som det yngre djurhuset

blifvit helt färdigt. Deras mynning är halfcirkeiförmig eller van-

ligare en mindre cirkeldel, med den nedre randen konkav, och

står höjd öfver djurhusraynningen, hvars ränder vid ovicellens

utveckling redan äro rundadt uppsvällda.

Ectocysten visar i miniatur-bild det håliga utseende, som

redan loupen upptäcker på Lepralia pallasiana. Här äro hå-

lorna ytterst små och grunda, ungefär vid 75 ggrs förstoring

först tydligt urskiljbara såsom sådana, och sitta tätt som för-

djupningarne i stålet på en fingerborg. I sina svagare förkalk-

ningsstadier har ectocysten en hyalin glans, hvitare uti fördjup-

ningarne, som då ännu vid 50 ggrs förstoring snarare hafva ut-

seendet af upphöjningar. I de hårdare förkalkningsstadierna

blifver ectocysten hvitglänsande, slutligen krithvit, och fördjup-

ningarne äro då lättare att igenkänna.

En koloni af denna art (fig. 98) bär i sitt centrum märke

efter sitt utvecklingssätt, som ännu tydligare, än hvad vi hittils

kunnat visa, uttrycker dessa Eschariners förhållande till de öf-

riga Bryozogrupperna. Det äldsta djurhuset är neraligen Tata-

formigt, blott med en mera utvecklad proximaldel, i förhållande

till den rundadt fyrkantiga mynningsarean ungefär så stor som

proximal-delen på djurhusen i en utvecklad Memhranipora pi-

losa. I mynningsranden, hvilken emellertid på grund- af djur-
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husets insänkta läge är svår att undersöka, synas inga säkra

märken efter borst utom en knuta i midten af proximal-randen.

Att denna knuta kan hafva sin motsvarighet i det skedformiga

borstet, redan utveckladt på de närmast yngre djurhusen, som

dessutom redan ega artens typiska form, visar sig, trots olik-

heten i plats, ganska troligt vid jemförelse med den nyssnämnda

Membraniporan, ty äfven der har det stora midtelborstet sin

plats som en tand i mynnings-areans kant, så länge ännu ecto-

cysten icke är färdigbildad och stundom fortfarande på mindre

typiskt utvecklade kolonier. Midtelborstet på Lepralia spathit-

lifera skulle således hafva undergått en motsvarande förflytt-

ning mot den, hvarigenom de distala borsten fått sin plats på

afstånd från mynnings-randen, hvilken förflyttning, som nämndt,

troligen beror på en inskränkning af den ursprungliga mynnings-

arean.

Detta koloni-centrum gifver oss dessutom ett bevis på det

vanliga förhållandet, att djurhusen tilltaga i storlek med kolo-

niens tillväxt, då de äldsta djurhusen äfven här äro mindre än

de yngre. Så har visserligen det äldsta djurhuset sin raynnings-

area 0,12 mm. bred och 0,13 mm. lång;" men af de närmast

yngre djurhusen hade det ena till mått pä sin mynning: proxi-

maldelens bredd = 0,12 mm., distaldelens bredd — 0,09 mm.

och mynnings-längden = 0,12 mm. En annan af dessa äldre

djurhusmynningar hade distaldelen 0,078 mm. bred och var 0,11

mm. lång. En jemförelse mellan dessa mått och de ofvan upp-

gifna, hvilka tillhöra yngre djurhus i denna koloni, visar dimen-

sionernas tillökning.

Af förut beskrifna Bryozoer kommer BusKS Lepralia de-

pressa från Egeiska hafvet så till storlek som mynningsform

temligen nära Lepralia spathulifera, och i den arktiska faunan

finna vi en annan Lepralia-hrm,

Lepralia hippopus,

som likaledes genom sina hästskoformiga djurhusmynningar vi-

sar naturligt slägtskap med Lepralia pallasiana.
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I sin förekomst liknar den Lepralia spatliulifera. Vid Fin-

marken är den tagen af Prof. LovÉN, der den varit utbredd på

en Rhynchonella; i Sörje-Bay och Walter-Thymens-Strait vid

Spetsbergen är den af de Svenska Expeditionerna funnen i säll-

skap med den nyssnämnda arten.

Den är en af dessa fasta, jemna skorpor — Discopora,

M. Edw. — vanligen runda och reguliera i sin utbredning. Dess

djurhusform (figg. 99—101) är densamma som den föregåendes.

Djurhusmynningen (figg. 102—105) är mera typiskt och kon-

stant hästskoformig: d. v. s.- proximal-ändan är vanligen sma-

lare än den största bredden på distal-delen. I detta hänseende

närmar sig således Lepralia pallasiana mera till Lepralia hip-

popus, hvilket äfven visar sig i djurhusmynningens mått på

denna senare, som i de utvuxna kolonierna vanligen har sin

största mynningsbredd 0,15 mm.

Den vigtigaste sekundära förändring vi sett på djurhus-

mynningar af Lepralia hi-ppopus är en ännu ytterligare inskränk-

ning af proximal-ändan genom förkalkningen, så att mynningen

närmar sig till nyckelhåls-formen, blott att sidoränderna med en

S-formig sväng och 'i en nästan rät vinkel skjuta upp på den

endast föga konkava proximal-randen, dock utan att mötas eller

omsluta midtel-aviculariet. Den i detta fall synliga proximal-

bredden af djurhusmynningen (den sekundära proximalbredden)

är stundom ej större än 0,05 mm.

Förkalknings- och tillväxt-förändringarne gå för öfrigt i

jemnbredd med dem vi redan känna. De yngre djurhusen i den

tillväxande koloni-randen (fig. 105) äro nemligen ovala, mera

konvexa och väl skiljda af djupa skiljofåror. På de yngre ko-

lonierna finner man här vanligen fyra, på de äldre finner man

stundom två, någon gång ett men oftast intet borst vid djur-

husmynningens distal-rand: det är en regel, som vi redan ofta

anmärkt, att mynningsborsten med koloniens tillväxt förminskas

till sitt antal. Vid den tid, då djurhusmynningen nyss är fär-

dig till sin form, har ectocysten en hyalin glans, knuttrig af

oregelbundna, i vågor ställda, runda vårtor; och från djurhusets
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sidor mot dess midt inskjuta svaga förkalkningsribbor, en anty-

dan till livad så starkt är markeradt pä Lepralia adpressa,

sådan denna först är af BUSK beskrifven i). På Lepralia Up-
popus deremot försvinna snart dessa ribbor under ectocystens

förtjockning; men vid deras utgång uppstår, på samma sätt som
vi redan béskrifvit vid vanlig förkalkningsprocess, en rad af se-

kundära porer, hvilka slutligen (figg. 102 och 103) äro de enda

yttre märkena, till djurhusens begränsning. I denna byggnad,

hvitglänsande till sitt utseende, med ectocystén oregelbundet

punkterad af små-fördjupningar och med sekundära porer äfven

distalt om djurhusmynningarne, öfverensstämmer den arktiska

Lepralia hippopus med Milne-Edwards's tertiära Eschara
Deshayesii; men den förra kan dessförinnan erhålla organer,

som för den senare ej äro anmärkta. Proximalt om djurhus-

mynningen uppstår nemligen ofta under förkalkningen, liksom på
Lepralia pallasiana, en miicro (fig. 99), som stundom borstlikt

kan förlängas. I stället för denna mucro se vi på andra djur-

hus (figg. 101 och 103) ett avicularium med rundad mandibel

och en bredd af ungefär 0,05 mm., likaledes i samma ställning

som på den nyssnämnda arten. Dessutom kunna äfven sido-

avicularier bildas, såväl större (fig. 101), med en bredd af un-

gefär 0,09 mm., hvilka hafva sin plats på den proximala delen

af djurhuset, som ock mindre (fig. 99), ungefär af midtelavicu-

lariets bredd, hvilka äro ställda vid sidan af djurhusmynningen,

vanligen i jemnbredd med dennas midt, således i föga skillnad

mot sidoavicularierna på föregående art, men i motsatt riktning

mot dessa, då den rundade aviculariespetsen riktas in mot djur-

husmynningen. Dessa avicularier sammanhänga till -sin bildning,

såsom vi tydligare skola se på Eschara paténs, med den sekun-

') Pä grund af dessa ribbor och djurhusmynningens, såsom det synes, mera
distala inknipning väga vi ej sammanföra denna form med den arktiska,
ehuru BusK sedermera anmärkt en Lejjralia adjjressa från Mazatlan, hvil-

ken snarare tyckes öfverensstämma med Lejn-alia hippopus, blott att Hincks
1 sin beskrifning af densamma från England omtalar tvenne processer -vid

djurhusmynningens proximal-hörn, hvilka vi ej pä den arktiska formen kun-
nat observera. Jfr. dock i sistnämnda hänseende förhällandet med Esclia-
rella linearis.
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därå förkalkningsprocessen. Att bildningen af de sistnämnda

bland dem direkte utgår från en sekundär por, skall snart här

nedan vid jemförelse med en annan art visa sig vara ytterst

troligt, om vi ock ej direkte kunnat följa denna utveckling.

Ovicellerna (fig. 101) äro jemnt runda, öfver mynningen

konkavt intryckta, glänsande och knuttriga som djurhusen. Der

de utvecklas, är djurhusmynningen mer än vänligt insänkt, och

öfver dennas distala del hvälfver sig ovicell-mynningens rand.

Afven denna art har i några kolonier från Storfjorden

(Spbgn.) visat sitt utvecklingssätt från ett Ta^a-formigt ursprungs-

hus. I en koloni är detta helt och hållet ringformigt, utan för-

längd proximal-del, med den runda, borstlösa mynnings-arean

0,15 mm. i diameter. Närmast yngre djurhuset visar en myn-

ningsbredd af 0,08 mm. i proximal-ändan. Ett af de ännu yn-

gre djurhusen har detta mått = 0,1 mm. och mynningslängden

:= 0,12 mm., så att man äfven här ser dimensionerna ökas, se-

dan djurhusmynningen fått sin typiska form. En annan koloni

på samma Saxicava visade deremot en antydan, att dess Tata-

formiga ursprungshus haft proximal-delen något förlängd och tyd-

lig, innan det ännu kringvuxits af de yngre djurhusen. Ursprungs-

husets mynnings-diameter var dessutom endast 0,11 mm., och

de yngre djurhusen hade straxt typiskt stora mynningar. Afven

här möter oss således — hvad vi redan anmärkt vid Membrani-

pororna — svårigheten att i det enstaka ursprungshuset finna

en artkarakter, och vi se, att utvecklingsphaserna ej alltid äro

likformiga.

Till färgen vexlar Lepralia hippojnis efter förkalknings-

graden och troligen äfven efter rent yttre omständigheter. I

sin svagare förkalkning har den en blåaktig glans; i sin star-

kare förkalkning och isynnerhet på stenar är den krithvit.

Helt nära Lepralia kippopus står den ofvannämnda, af

Milne-Edwards beskrifna Uschara Deshayesii; till och med

så nära, att man, efter hvad ännu om den sistnämnda är be-

kant, svårligen skall kunna på säkra grunder skilja dem från

hvarandra. Eschara-Y'AxiQu är för deras förening intet hinder.
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och vi känna redan med ledning af BUSKS arbete rätt många

Escharin-former gemensamma för tertiär-formationen och den

arktiska faunan. Men enligt Köpenhamns Museum lefver i nu-

tiden (lokalen ej angifven) en Hemeschara-lionn, som likaledes

sluter sig synnerligen nära intill Lepralia hippopics, dock utan

att vi anse oss kunna förena dem med hvarandra. Denna se-

nare har vuxit omkring ett rundt föremål (en Spongia?) och

från detta höjt sig i flera strutforräiga, vridna uppresningar.

Dess äldre djurhus äro på flera ställen af kolonien tillslutna

med början till Celleporinlika öfverväxningslager. De i åldern

närmaste djurhusen — och sådan är största delen af kolonien

— öfverensstämma med Milne-Edwards's figurer af Escliara

Deshayesii: mynningsbredden är äfven här 0,15 mm.—0,16 mm.

Men på Hemeschara-^ormen finns ett midtel-avicularium proxi-

malt om djurhusmynningen ungefär af samma storlek och med

samma form som det på Lepralia liippopus, men af en något

olika ställning, beroende deraf att djurhusmynningen är ännu

mera insänkt och aviculariet indragits i den sekundära mynnin-

gen, så att dess mynnings-area står nästan vertikalt mot kolo-

niens tillväxtplan. Dessutom visa,r sig djurhusens ectocyst gro-

pig af grunda fördjupningar, skiljda genom rader af småknuttror.

De yngsta färdigbildade djurhusen i koloniens utvecklings-rand

hafva den distala djurhusdelen uppsvälld omkring mynningen,

på hvilken uppsvallning äfven aviculariet har sin plats. Den

hufvudsakliga skillnaden mot Lepralia hippop>us — och hvilken

ensam synes mig ett hinder för artföreningen — är en olikhet,

om också ringa, uti djurhus mynningens form. Mynningens in-

knipning från sidorna har nemligen skarpare kant och är mera,

om ock ej mycket, aflägsen från proximal-randen, och denna

rand är på de yngre djurhusen (i den primära mynningen) kon-

vext böjd. Den sekundära mynningen åter, som äfven inneslu-

ter aviculariet, får konkavt böjd proximal-rand, hvilket äfven

visar sig på Milne-Edwards's figurer till Escliara Deshayesii.

Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. Arg. 24. Bihang. ^
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Så nära dessa former än stå till hvarandra, tvingas man

dock till försigtighet, innan man kan förena dem, åtminstone så

länge någon skillnad kan uppvisas, som strider mot de hittills

bekanta utvecklingsförändringarne för Le])ralia Jnppopus, ty vi

skola se, att från olika utgångspunkter inom denna grupp före-

komma flera utvecklingsstadier, som stå hvarandra så nära, att

de finaste skillnader måste respekteras. Den uppsvallning om-

kring djurhusmynningen, hvilken vi anmärkt för de yngre djur-

husen i Hemeschara-fonmen, häntyder nemligen på en likhet

äfven med följande arter, hvilka dessutom typiskt utmärka sig

genom sina djurhusmynningars tillväxtförändringar från en half-

cirkel- eller rundadt fyrkantig form till formen af en cirkelsector

eller, der ovicellen är utvecklad, af en omvänd triangel, som i

sin proximal-spets innesluter aviculariet. Emellertid kunna de

i ett eller annat utvecklings- eller förkalknings-stadium närma

sig de föregående, så att vi äfven här finna såväl en nyckelhåls-

form som en hästskoform på djurhusmynningen.

Den form vi ställa främst,

Porella acutirostris,

undergår i dessa som i andra hänseenden, såvidt vi hittills känna

densamma, de minsta förändringarne.

Djurhusen äro ovala eller nära fyrkantiga, det senare isynner-

het tydligt på koloniens baksida, der man finner denna art i

svag Hemeschara-växt. Deras mynningsform (fig. 106) är half-

rund eller en större cirkeldel, med konvext böjd proximal-rand

och med en bredd af 0,16 mm. —0,18 mm.

Midtel-aviculariet (figg. 106—108) utvecklas såsom en ring-

förmig uppsvallning proximalt om djurhusmynningen, liksom vi

sett det på de första formerna inom föregående familj, och med
tydlig proximalgräns i en båge tvärs öfver djurhusets framsida.

Aviculariets mandibel är triangulär — vi begagna detta för-

hållande för att gifva arten ett namn — : bredden vid dennes

ledgång är 0,04 mm. I sin ungdom ligger aviculariets mynning

i plan med uppsvallningens vägg; sedermera höjer sig avicularie-
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spetsen, och från de proximala hörnen af djurhusmynningen ut-

bildar sig en sekundär kant, som från hvar sida träffar randen

af aviculariets mynning vid dennas spets eller vid mandibelns

ledgång, hvarefter de båda ränderna åtföljas till aviculariespet-

sen, så att proxiraalt om djurhusmynningen uppstår på avicu-

larie-uppsvällningen en triangulär area inneslutande aviculariets

mynning. Den triangulära areans kant förblifver vanligen svagt

markerad; men djurhusmynningens rand reser sig sekundärt,

hvarvid sido-ränderna — fortsättningar från den triangulära

areans kant — så långt avicularie-uppsvällningen räcker åt si-

dorna afsätta sig starkare än distal-randen, så att vid den se-

kundära mynningens fulländning synes en nedåtgående rand uti

distal-hörnen.

Ovicellerna (figg. 107 och 108) äro jemnt runda eller till-

plattade. Deras mynningsdel höljer distal-delen af djurhus-

mynningen, hvars primära proximal-rand fortfarande är oför-

ändrad och vanligen till hela sin längd synlig, så att den gemen-

samma mynningen vid genomfallande ljus har utseendet af en

på tvären ställd ellips eller, till följd af proximal-randens kon-

vexitet, svag njurform, sådan vi äfven sägo den på mimiscula-

formen af Escliarella porifera; men stundom, då den sekundära

mynningsranden starkare framträdt och den ofvannämnda tri-

angulära areans kant likaledes är starkt markerad — hvilket

vi blott sett vid ovicellernas utveckling och icke ens alltid då

— framträder denna tydligare såsom den gemensamma mynnin-

gens proximala begränsning, då denna mynning också har for-

men af en cirkelsector med aviculariespetsen i centrum, hvarvid

sidodelarne af den primära mynningens proximal-rand ej längre

äro synliga ofvanifrån.

Vi känna denna art endast i svag förkalkning. Ectocysten

är då genomlysande, genomborrad af porer ställda i quincunx;

och mellan dessa gå vid genomfallande ljus fina, mörka strim-

mor i djurhusets längdriktning. På ovicellerna äro dessa porer

tätare och större, så att ectocysten der har utseendet af stålet

på en fingerborg. Stundom (fig. 108) finner man på djurhusen,
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eu början till sekundär por-bildning i form af ribbor såväl i

skiljofårorna mellan djurhusen — och, der ovicellerna äro ut-

vecklade, längs dessas basalrand — som ock i radierande ställ-

ning härifrån mot midten af djurliusets framsida.

Porella acutirostris är hemförd från Spetsbergen fästad vid

alger, Ascidior och Cellularior från 16 till 40 famnars djup.

Från Grönland har Prof. Torell hemfört den jemte Cellepoi-aria

incrassata fästad vid en Hornera lichenoides. Från Skandina-

vien känna vi den ej.

Till sin byggnad står denna art synnerligen nära åtskilliga

andra, men närmast kommer den intill Lepralia-sidiåiet af den

i nyare tider genom Särs och Adler så väl bekanta

Porella Icevis.

- Genom Spetsbergs-Expeditionens samlingar och de exem-

plar, hvilka Baron Uggla insändt till Riks-Museum fastade vid

Oculina från 200—300 famnars djup i Nordsjön, hafva vi kun-

nat följa denna art från dess första djurhus till de grenade

stammarnes ännu i utveckling stadda toppar och de tilislutna

djurhusen i dessa stammars äldre delar.

Afven här visa oss de Ja^a-formiga ursprungshusen i kolo-

nierne och de djurhus, som närmast följa efter dem, att utveck-

lingen för en art icke alltid är sig lik: så vexla. dessa ursprungs-

hus så till tormen som storleken af sina delar. Det var isyn-

nerhet inom Memhra7ii]p07'-fMrå\iQn en vanlig företeelse, att djur-

husens proximal-del varierade till graden af sin utveckling; och

i de djurhus, der Echarinerna ännu ega ett drag af Membrani-

por-typen såsom utvecklings-stadium, återkommer denna varia-

tion. Dessutom se vi på denna art, att Tata-fovmen redan i

det första djurhuset kan vexla med ett tydligt drag af den ut-

vecklade Membranipora-formen. Så uppträda stundom (fig. 109)

nästan ringformiga ursprungshus med spridda borst af ett vex-

lande antal (7—9, sällan likformigt ställda) i kanten af den

.-ar-S4?d4L helt öppna mynnings-arean. Stundom (fig. 110) äro ur-

vj,i|prttn^^!i^sen mera utdragna, proximal-delen större; mynnings-
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arean har då en mera elliptisk form och är proximalt inskränkt

af en konkav täcklamell. Stundom åter (fig. 111) försvinner

mynnings-areans kant i dennas proximala ända, och täcklamellen

öfvergår der uti framsidan af djurhusets proximal-del. Ej min-

dre äro storleksvariationerna: så var en elliptisk mynniugs-area

på ett ursprungshus 0,25 mm. lång och 0,2 mm. bred, och en

proximalt öppen area på ett annat sådant hus var 0,18 mm.
bred. Sammanställa vi vidare de olikheter, som förekomma i

det till åldern andra djurhusets byggnad, finna vi dessa ega

samma betydelse. Så (fig. 109) der det första djurhuset är

typiskt Tata-formigt, der har det andra djurhuset ett tydligt

minne af Memhranipora-typen uti randen till en ursprunglig

mynnings-area, som upptagit hela djurhusets framsida. Men
denna senares täcklamell är konvex i likhet med framsidan af

Escharinernas djurhus och lemnar i djurhusets distal-ända en

mynning ^) nästan typisk för denna art med endast fyra borst

vid dess distal-rand och med en antydan till den proximala an-

svällning, som sedan utbildas till avicularium. Mynningens proxi-

inal-rand är här konvext inskjutande i form af en trubbig tand:

mynnings-areans längd är 0,3 mm., mynningens längd 0,08 mm.

och mynningens bredd 0,1 mm. I ursprunget till den andra

koloni vi här (fig. 110) afbilda — bland variationerna har jag

endast valt de mest upplysande — der det första djurhuset med

sin elliptiska mynnings-area redan har tydligare prägel af den

mera utvecklade MemhranijDora-ty^QW, der försvinner denna se-

nare helt och hållet i det till åldern andra djurhuset, då randen

efter en uxsprunglig mynnings-area är borta och den escharina,

half-elliptiska mynningens rand är starkare utvecklad, liksom i

föregående exempel med en tand i proximal-randen och fyra

borst uti distal-delen. Längden på detta djurhus är 0,43 mm.;

dess mynnings längd och bredd äro ungefär 0,14 mm. Vid si-

dorna af detta och det första djurhuset synas lister -till skiljo-

ränder mellan de yngre djurhus, som varit i uppkomst. Ännu

') Änni.: Här finner man lätt orsaken, hvarföre vi i tal om Escharinerna an-

vända ordet mynning och icke mynnings-area.
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ett exempel (fig. 111): och vi se, att der redan i det första

djurhuset Membranipora-tj])ens minnen börja försvinna, der har

det till åldern andra djurhuset en byggnad nästan typisk för

arten, blott i ett stadium, då den står närmare intill Porella

acutirostris. Avicularie-uppsvällningen är nästan färdigbildad,

oaktadt dess mynning på detta exemplar är sönderrifven. Djur-

husmynningen är halfcirkel-fofmig med rundade proximal-hörn.

Såsom exempel på oregelbundenheten i variationerna har detta

djurhus fem mynningsborst; dess dimensioner äro också mindre

än i föregående exempel. Djurhuslängden är 0,3 mm., dess

mynningslängd 0,08 mm. och dess mynningsbredd 0,11 mm. Vi

se nu äfven här, att framsidan af dessa Eschariners djurhus

ersätter Membraniporornas täcklamell till mynnings-areans in-

skränkning, med försvinnande af denna areas gränskant.

I det stadium, dit vi nu följt denna art, lefver den både

såsom Lepralia och Eschara, för att tala efter JoHNSTONS sätt.

I det förstnämnda växtsättet är den redan af BUSK beskrifven

under namnet Lepralia concinna, om man ock vid betraktandet

af hans figurer finner olikheter isynnerhet i aviculariets form.

Af BOECK är den anmärkt från Norge och beskrifven under

namn af Lepralia aperta. Enligt hans ypperliga manuscript-

figurer kunna vi nemligen med säkerhet igenkänna densamma.

Denna Porella \ Lepralia-stdiåmm är af Prof. LovÉN tagen

vid Bohuslän på en Retepora beaniana och vid Finmarken pa

en Pecten islandicus ; den förekommer pä en Lschara af denna

art från Norge, hvilken Prof. Särs öfverlemnat till Köpenhamns

Musenm; från Grönland är den hemförd af Prof. Torell på

en Hornera lichenoides tagen vid Godhavn; frän Spetsbergen

känna vi den ännu talrikare på Pecten, Mya, Saxicava, Rhyn-

chonella och stenar från 20—30 famnars djup.

Då vi sett koloniens uppkomstsätt, följa vi djurhusens vi-

dare förändringar lättast i motsatt riktning från de mera ut-

vuxna koloniernas utvecklingsrand till deras äldre delar. De

yngre djurhusen kunna der (figg. 112 och 114) ännu visa den

byggnad vi sett på det till åldern andra djurhuset i kolonien.
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Deras form är oval eller afskuret rhombisk. Deras mynning är

stundom rund, med rät eller något konkav proximal-rand, stun-

dom half-elliptisk, stundom med antydan till hästskoformen.

Med avicularie-uppsvällningens utveckling förändras emellertid

denna form: proximalhörnen försvinna uti djurliusmynningens

uppresning, och denna får formen af en cirkelsector, vanligen

med en nedåtgående afsatsrand i distal-hörnen, sådan vi redan

anmärkte denna på den föregående arten, och den är här liksom

der ofta mindre tydlig. I denna byggnad med sin förlängda

djurhusmynningskant, har Porella Icevis ett drag af Celleporin-

typen, som ofta allt igenom kan utmärka äldre kolonier; men

Escharin-typen tager vanligen äfven på dessa djurhus sin rätt

igen med den starkare förkalkningen. Dessutom saknas ofta

djurliusmynningens uppresning (figg. 117 och 118), utom att

avicularie-uppsvällningen proximalt och på sidorna höjer sig öfver

densamma med en skarp kant, som proximalt afbrytes på livar

sida om avicularie-mynningen, hvilken likaledes varierar till sin

höjd, så att den stundom är rörformigt uppskjutande. I alla

dessa variationer finner man stundom på de äldre djurhusen en

mynningstand i midten af den primära proximal-randen: dock

är denna tand föga konstant, och de närstående djurhusen sakna

den ofta. A andra sidan ställer sig en variation, då avicularie-

mynningen är i plan med dess uppsvallnings vägg (fig. 118) och

den sekundära djurhusmynningen mera bibehåller den primära

mynningens form. 1 detta fall, sådan vi vanligen finna arten

pä platta, kalkhaltiga föremål, kommer Porella Icevis serdeles

nära Lepralia liippopus, isynnerhet som djurhusen dä äro bredare

än i det Celleporin-lika stadiet och ovicellerna slutligen öfver-

höljas, på samma sätt som Milne-Edwards beskrifvit för

Eschara Desliayesii '); men den skiljes lätt derifrån genom avi-

cularie-uppsvällningen, så länge denna art ännu icke iklädt sig

sina hårdaste förkalkningar. Dessa medföra nemligen ett ut-

') Pä denna Eschara Desliayesii beskrifver Milne-Edwards tvä bucklor pä livarje

djurhus. Vi finna lätt, att den ena bucklan, säsom han riktigt antagit, mot-

svarar ovicellen, den andra motsvarar avicularie-uppsvällningen.



138 ÖFVEBSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR, 1867.

seende, som skulle göra Porella Icevis knappast igenkänlig, om

vi ej steg för steg kunde följa förändringarne. De yngre djur-

husen hafva nemligen som vanligt ectocysten tunn, glest genom-

borrad af små, primära porer. Men nya lager lägga sig utanpå

detta: ectocystens yta blifver grynig af små-vårtor (fig. 117).

Härunder uppstå på vanligt sätt förkalknings-ribbor till anlägg-

ning af sekundära porer vid skiljofårorna mellan djurhusen och

* någon gång äfven vid avicularie-uppsvällningens proximala be-

gränsning. På sistnämnda stället, om de der finnas, försvinna

emellertid dessa porer tidigast, och afsatsen mellan avicularie-

uppsvällningen och djurhusets framsida utjemnas, uppfylld ge-

nom kalk-afsättningen. I detta stadium har ånyo en skillnad

mot Leprcdia hippopus försvunnit, och med minnet af dennas

förändringar känna vi då ej annan karakter att använda än de

sekundära porerna, som på den sistnämnda äfven förekomma

distalt om djurhusmynningen. Men Porella Icevis får med den

stigande förkalkningen slutligen andra organer, som ännu ytter-

ligare ställa den vid sidan af den nämnda arten. Denna för-

ändring har jag visserligen icke sett på Skandinaviska e?;emplar;

men bland D'Orbigny's samlingar finnes denna art på en Pecten

från New-Foundland under etiketten: Cellepora coccinea, och

der ser man (fig. 116) alla de sekundära porerna försvinna, se-

dan först en list, utmärkande djurhusens skiljolinier, uppstått

mellan det ena och det andra djurhusets por-rad. När detta

är skedt, uppträda spridda avicularier, liksom de öfriga avicu-

larierna och liksom deras motsvarighet på Lepralia hippopus,

med halfcirkelformig mandibel, hvilkas uppkomst man naturligt-

vis icke direkte kan följa på döda kolonier, men som alltid sy-

nas till sin plats fastade intill sidan af en skiljo-list och derföre

antagligen äro en utveckling från de sekundära porerna. Från

Lepralia hippopus är emellertid Porella Icevis i detta stadium

lätt att urskilja genom sina sekundära djurhusmynningars cirkel-

form med proximal sinus, som innesluter midtel-aviculariet.

Till färgen vexlar Porella Icevis under sitt Lepralia-st&.åmvL\

på samma sätt som Lepralia hippopus. Till dimensionerna
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vexlar den ännu mera. Den ofvannämnda Celleporin-lika, varie-

teten (Lepralia aperta, BoECK) är i allmänhet, störst: dess

midtel-avicularium har en mynningsbredd mellan 0,07 mm. och

0,09 mm., och dess djurhusmynningars bredd hafva vi uppmätt

till 0,18 mm. —0,2 mm.. Af de mera typiskt escharina for-

merna kan man urskilja två storleks-variationer: på den ena

mäta vi midtel-aviculariernas mynningsbredd till 0,04 mm. och

djurhusmynningarnes bredd i distala ändan till 0,12 mm. —0,13

ram.; på den större varieteten finna vi midtel-avicularier med

mynningen af 0,06 mm:s —0,07 mm:s bredd, och djurhusmyn-

ningarnes bredd varierar omkring 0,17 mm. Alla dessa olik-

heter öfvergå emellertid i hvarandra genom otaliga mellanstadier.

Den typiskt escharina Porella Icevis i Lepralia-yäxt åter-

finnes i rotutbredningarne till den uppresta stammen af denna

art, der dessa ännu bestå af öppna djurhus. Och blott i all-

mänhet mera förlängd visar sig samma djurhusform i grenarnes

uti utveckling stadda toppar. I sitt första stadium, nyss färdig-

bildade, hafva djurhusen sin ectocyst genomborrad af fina porer,

senare blifver den fint knottrig af små-vårtor. Djurhusmynnin-

garne äro emellertid efter sin första begränsning mera hästsko-

formiga, hvarigenom denna art i sina uppresta stammar kommer

ännu närmare Lepralia hippopus; men mynningskanten (fig. 120)

reser sig snart skarp, isynnerhet på sidorna vid de båda proxi-

mala hörnen. Detta står i samband med avicularie-uppsvällnin-

gens utveckling, så som vi redan beskrifvit den, hvilken på Le-

pralia hipp)opus saknas. Allt efter som djarhusen åldras, ut-

jemnas avicularie-uppsvällningen med djurhusets öfriga plan, och

porerna vid den förras gräns försvinna. I de yngre stadierna

saknas list i skiljofärorna mellan djurhusen: senare uppträder

en sådan, men blifver alltid föga utvecklad. Slutligen utjemnas

också djiirhusens skiljofårör, och stammens runda yta är då jemn;

dess ectocyst är hvitglänsande, i kanterna genomlysande. De ännu

qvarvarande sekundära porerna, hvilkas lumen med en mera

matt glans genomlyser ectocystens yttre lager, täckas vid samma

tid af en tunn kalkhinna, som vid påfallande ljus har en står-
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käre glans än den öfriga ectocysten, hvilken skillnad dock en

gång försvinner, och stammens yta eger då endast djurhusmyn-

ningarne qvar såsom porer. På den ena sidan af stammen till-

slutas emellertid äfven dessa, till och med förr än de sekundära

porerna; djurhusen äro också der mera utdragna och oregel-

bundet vridna. De på andra sidan qvarstående djurhusmynnin-

garne genomgå förkalknings-förändringar, som från den mera

inknipna och aflånga hästskoformen med skarpa kanter öfvergå

till en bredare med rundt svällda kanter, och i dessa öfver-

gängsstadier likna djurhusmynningarne såväl dem till Lepralia

hijypopus som dem vi skola se på Eschara elegantula, men

stammens runda form och måttet på avicularie-mynningens bredd

(ungefär 0,07 mm.) äro tillräckliga kännetecken för Porella Icevis.

Och om ock resultatet (fig. 121) är temligen lika, skiljer sig

dock förkalkningssättet, deri att Porella Icevis får distal-delen

af djurhuset uppsvälld, och detta så att man stundom ser djur-

husmynningens uppsvällda sido-ränder knöl-likt, ehuru låga,

framskjuta i jemnbredd med mynningens distal-ända, en svag

antydan till likhet med hvad vi anmärkt vid dura-iovmQU

till Porina ciliata och hvad Milne-Edwards ^) beskrifvit om
Eschara incrassata. Den sista formen på djurhusmynningen

(fig. 121), innan den tillslutes, är rundadt fyrkantig. Såsom

medelmått för djurhusmynningens bredd i distal-ändan kan man
för ^sc/ia?'a-formen af denna art antaga 0,17 mm.

Ovicellerna äro som bekant jemnt runda (fig. 122), och

deras mynningsrand växer omkring djurhusmynningen och- fort-

sätter sig åt andra hållet i en sekundär uppresning såsom en

halfmånformig list öfver ovicellens framsida, så att den gemen-

samma ovicell- och djurhusmynningen är gärdad af en rund be-

gränsning, hvarinom man ser den konkava eller stundom räta

ovicellmynnings-randen jnotsatt djurhusets midtel-avicularium och

vanligen emellan dem de inbpjda sidokanterna af djurhusmyn-

ningen, der icke dennas form redan öfvergått till fyrkantig.

') 1. c, p. 43 (sep.), p]. 5, üg. 1 b.
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Ovicellens mynningsform återfinna vi visserligen iclie på Lepralia-

stadiet (figg. 113, 114 och 118); men der fortskrider icke lieller

förkalkningen så långt, hvarföre vi ej våga uti denna olikhet se

någon artskillnad.

Särs uppgifver denna art uti i^scAara-stadiet vara tem-

ligen allmän vid Norges hela Vest- och Nordkust; Riks-Musei

samlingar visa den icke sådan. Vid Bohuslän är den ännu icke

tagen; utanför Noige erhöll Baron Uggla den fästad på Oculina

pi'olifera Iran 200—300 famnars djup. Vid Spetsbergen är den

icke funnen. Köpenhamns Museum eger den deremot från Grön-

land.

Ännu ega vi visserligen icke någon direkt observation om
den uppresta stammens fullständiga utveckling allt från dess

början. Mellan Lepralia- och jEsc/tara-stadierna af en art in-

träffar äfven här det förhållandet, att de förekomma sjelfstän-

digt mot hvarandra. Enligt hittills gällande principer för Bry-

ozoeruas artbegränsning kan man utan svårighet skilja dem frän

hvarandra; men vi sammanföra dem som nämndt för djurhus-

formens skuld. Och om vi också icke känna någon Lepralia, som

rest sig till denna Escliara, se vi dock stundom Lepralia-de\a,r

utveckla sig från denna senare. Utom stammens rotutbredning

vid dess fäste kunna dylika utvecklas äfven högre upp. Så

t. ex. hade en Serjmla fästat sig på den öfre delen utaf en stam

af denna art, och öfver en del af Serpulan hade Escliaran bil-

dat en Lepralia-'iOYm\g utbredning (fig. 123).

Vi hafva för öfrigt påpekat vissa skiljaktigheter mellan

Porella kevis såsom Lepralia och såsom Escliara; men motsva-

rande skola vi ock se mellan de motsvarande växtformerna af

Escliara cervicornis: analogien stöder vårt påstående. Stam-

formen är ick'fe tillräcklig för artskillnad, om den ock medför

modifikationer af djurhusformen, oaktadt denna är Bryozoernas

vigtigaste karakter. De följande formerna, samlade omkring de

gamla arterna Lepralia verrucosa och Escliara cervicornis, hvilka

man dock svårligen skall kunna aflägsna från Escharidornas fa-

milj, visa dessutom andra modifikationer af djurhusformen, hvilka
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vi förklara efter en Escharinernas ofta anförda utvecklingsten-

dens mot Celleporin-typen, som medför både böjlighet och oregel-

bundenhet i kolonial-delarnes form och ställning.

Yi upptaga

Escliara verrucosa

sådan denna först af BUSK är med säkerhet bestämd och be-

skrifven, ty Espers och Blainville's art af detta namn är

troligen en annan form, om den också, att döma efter djurhus-

formen i deras figurer, tydligen är nära hithörande.

Den form, som hos BuSK bär detta artnamn, känna vi emel-

lertid endast från Spetsbergen.

Dess byggnad (fig. 135) står utan tvifvel närmast den mi-

nuscula-form vi ofvan beskrifvit till Escharella porifera: mQw

djurhusen äro snarare celleporina, med mera distal och rund

mynning. Ectocysten öfver djurhusens framsida saknar den

nämnda formens porer. Ovicellerna sakna list-bildningen, och

hvad deras ectocyst beträffar, skiljer sig den arktiska formen

från BUSKS, derigenom att äfven den saknar porer. Likaledes

tyckes den arktiska formen betydligt afvika från den sydliga

genom storleken: djurhusmynningen varierar nemligen omkring

0,13 mm.—0,17 mm., och mynnings-aviculariets bredd vid man-

dibelns ledgång omkring 0,03 mm. För öfrigt visar denna avi-

cularie-raynning samma formvariationer som inom por^y"(g?'«-grup-

pen, dä mandibeln än är halfcirkel-formig, än med antydan till

tillspetsning. Hvad dock mest utmärker denna form till skill-

nad från den nämnda gruppen, oaktadt vi redan sett en antydan

dertill på flera föregående former, är utvecklingen af ribbor öf-

ver djurhusens ectocyst inåt frän dessas skilj ofåror. Ribborna

uppträda här nästan lika starka som inom följande form-grup-

per och nå ända fram till avicularie-uppsvällningens rand.

Med ledning af djurhusformen kunna vi följa veromcosa-

gruppen i åtskilliga förändringar, som trots den mera Celleporina

byggnaden, hvilken alltid uttrycker sig åtminstone i den primära

djurhusmynningens sluttande ställning, föra denna grupp till den
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närmaste öfverensstämmelse med cle äkta Escharinerna. Så

unna vi här en form, hvilken vi benämna

Eschåra paténs,

en bland de större Escharin-formerna, som redan tor det obe-

väpnade ögat låter djurhusens mynnings-form rätt tydligt ur-

skiljas.

Den växer dels hårdt fastvuxen som skorpa, dels mera fri,

Hemeschara-lik, med en starkare ectocyst, glest genomborrad af

porer, på koloniens baksida, hvarest den då, såsom vanligt i

Heineschara- stdidiet, visar djurhusens omkrets fyrkantig, medan

denna på koloniens framsida (figg. 124 och 125) synes oval eller

afskuret rhombisk. För öfrigt påminner detta mindre utveck-

lade i/emescAara-stadium om Forma Malusii, derigenom att

ectocysten på koloniens baksida utväxer i tornar eller processer

af oregelbunden form. hvilkas motsvarighet på den sistnämnda

arten vi ofvan citerat efter BuSK.

Djurhusmynningen på Escliara paténs är half-elliptisk eller

rundadt fyrkantig; dess proximalrand är rät eller något konvex.

Mynningsbredden når ända till 0,3 mm. De yngsta djurhusen

hafva mynningen nästan horizontal eller blott föga distalt slut-

tande (i riktning mot koloniens periferi); men med åldern höjer

sig mynningen proximalt, så att sluttningen kan ökas till om-

kring 30 grader, hvarigenom djurhusen få en likhet med Celle-

porin-typen, sådan vi redan anmärkt den för JEscharipora nitido-

punctata. Detta står i samband med utvecklingen af midtel-

aviculariet, hvars spets är högsta punkten på djurhusets fram-

sida, som derifrån är jerant sluttande mot sidorna och distal-

ändan. Blott på de djurhus, som nyss fått aviculariet färdig-

bildadt, är dettas basal-rand ännu tydlig; och mot djurhusmyn-

ningen är då vid sidorna af aviculariets bas en konkav afsats.

Avicularie-mandibeln är halfcirkel-formig, med en bredd af un-

gefär 0,15 mm.; sjelfva aviculariets topp är deremot tillspetsad.

Ovicellen är slät, från mynningen tillplattad, sä att den

största konvexiteten följer längs dess sidor. Redan i de första
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förkalkningsstadierna är dess ectocyst genomborrad af temligen

stora porer, hvilka spetsigt utdragna äro riktade mot ovicellens

pol. Dess mynnings-rand är konkavt böjd, med en afsats vid

sidorna, så att midteldelen af randen (fig. 124) skjuter fram

som en låg list eller en bred mynnings-tand.

En mindre utvecklad koloni visar ej andra bildningar; men

i en mera utvecklad koloni se vi (fig. 124) sido-avicularier upp-

träda. Dessförinnan har emellertid koloniens framsida erhållit

ett nytt utseende. 1 början var nemligen ectocysten slät och

glänsande livit eller svagt skrubbig af spridda, små porer, hvar

och en på en liten upphöjning, detta senare isynnerhet på avi-

culariets ' ectocyst. Men dessa upphöjningar tilltaga i storlek,

synliga redan vid 50 ggrs förstoring, och man ser dem då ord-

nade i oregelbundna, anastomoserande rader. Från skilj olinierna

mellan djurhusen, der hittils endast varit en enkel fåra, sam-

manfalla de större bland de nyssnämnda raderna med förtjock-

ningar i ectocysten, hvilkas ställning motsvarar djurhusribborna,

sådana vi sett dem redan inom Eschariporidornas familj, och

som i sin utbredning inåt öfver djurhusets framsida äfven sträcka

sig upp i midtel-aviculariets ectocyst. Efter dessa ribbor, och

medan ännu ectocysten dem emellan är glänsande, blott med

glesa, små, primära porer, höjer sig en list uti skiljofårorna

mellan djurhusen: ribborna stöta intill denna; båda dessa bild-

ningar höja sig mer och mer: så äro de stora sekundära po-

rerna anlagda. Afven längs basalranden af ovicellerna reser sig

en sådan list — hvars motsvarighet på Porina Malusii ofvan

är anmärkt — och utbreder sig öfver dem såsom ett sekundärt

hölje (figg. 124 och 125). På sidodelen af ett och annat djur-

hus, eller stundom mera proximalt på djurhuset och närmare

midtellinien af dess framsida, vanligen tätt upptill ovicellen från

närmast äldre sidogranne (fig. 124) uppstår under utvecklingen

af denna list och ribb-bildning en blåslik uppsvallning i den-

samma, hvilken sedermera visar sig blifva ett avicularium af

lika form med midtel-aviculariet och med spetsen upprest och

vänd inåt mot midten af djurhusets framsida. Den proximala
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delen af aviculariernas mynnings-area — för att med dessa ord

påminna om motsvarigheten mellan djm-husens och avicularier-

nas delar — är således på sido-avicularierna sluttande ned mot-

djurhusets sidorand liksom midtel-aviculariet med denna del

sluttar ned mot djurhusmynningen. De båda avicularierna visa

för öfrigt i sin utveckling vanligen ett omvändt förhållande mot

hvarandra: der det ena är svagt, är det andra starkare utveck-

ladt än vanligt, ett bevis, att man rättast på teleologisk väg

har att förklara variationerna i dessa organers förekomst: der

ett avicularium behöfves, der utvecklas det på former, som

hafva förmåga till denna utveckling; der det är obehöfligt, kan

det försvinna, så att man svårligen endast från deras förekomst

eller frånvaro kan hemta någon naturlig karakter.

Liksom sido-avicularierna bildades, så kunna ock de se-

kundära porerna täckas af en ectocyst, så som vi först sågo

detta tillgå på DiscoporeUa-a.vteYn& och senare anmärkt det

äfven för Eschariner; och öfver djurhusens skiljofåror och sido-

delar är då bildadt ett sammanhängande sekundärt täcklager,

som äfven utbreder sig längs basen af ovicellerna och i form af

en skarp kant bildar sidodelarne af randen till den för ovicel-

lerna och djurhusen gemensamma mynningen. När dessa sekun-

dära bildningar, som under hela tiden haft en mera grynig yta,

äro färdiga, har också förkall>.ningen fortskridit i hårdhet, så

att hela kolonien ifrån att i början hafva haft ett nästan hya-

lint utseende numera är krithvit och opak. Först börjar detta

visa sig på ovicellerna, der porernas ränder blifva krithvitt upp-

svällda och förhårdningen sedermera utbreder sig vidare. Der-

efter undergår äfven djurhusens, aviculariernas och det sekun-

dära lagrets, ectocyst en motsvarande förändring.

Vi känna denna form endast från tvenne lokaler vid Spets-

bergen, men i väl utvecklade kolonier, tagne af Doktor Malm-
gren på Mya och Balanus från 30 famnars djup.

I sin byggnad påminner den rätt betydligt om Porina Malusii,

såsom man lätt kan se vid att sammanställa den enas midtel-

avicularium med den andras midtel-por. Och från en annan
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fauna är en art beskrifven, som till utseendet står Eschara pa-

téns ganska nära, neraligen Crag-fossiliet Lepralia megastoma

(Busk). Hårdt förkalkade djurhus af den förra, utan avicularier

eller oviceller, men med en trubbig mucro i stället för midtel-

aviculariet, skulle i det närmaste öfverensstämma med den senare.

Den likhet vi ofvan påpekat mellan Lepralia megastoma och

Porina Mahtsii, öfverensstämmer äfven med den jemförelse vi

nyss anställt med den senare och Eschara paténs.

Starkare framträder Celleporin-typen inom verrucosa-gxwj^-

,

pen i en form den vi dock benämna

Eschara propinqua

för att påminna om den ringa skillnad, som åtskiljer den från

föregående.

Koloniens form är äfven här Lepralia- eller svagt utveck-

lad Hemescliao-a-YÅxi, i senare fallet med något tätare granule-

ring af porer på koloniens baksida (fig. 129). Djurhusen hafva

en mera aflång och äfven från framsidan sedt (figg. 126 och

131) mera jemnbred form. Deras mynning, med en bredd af

ungefär 0,24 mm., har en form, som i det väsendtligaste mot-

svarar den på Eschara paténs; men proximal-delen h(')jer sig

aldrig så högt, och dess proximal-rand är mera konkav (fig. 127),

med en afsats vid sidorna, så att midteldelen får det utseende

af en låg men bred mynningstand, hvilket vi sett på ovicell-

mynningarne till Eschara paténs. Midtel-aviculariet har lika-

ledes motsvarande form och ställning; men dess topp blifver ej

tillspetsad, och det är betydligt mindre, vanligen blott hälften

eller ungefär 0,07 mm. bredt. Vid sidan af dettas mynning,

och slutligen proximalt omslutande densamma, höja sig djurhus-

mynningens sidoränder, hvar med en S-forniigt böjd kant, lik-

som en uppstående krage, som med sin distala ända uppskjuter

på ovicellens framsida, liksom vi redan sett det t. ex. på Escha-

rella palmata och Porella Icevis. Der ovicell icke utbildats, bö-

jer sig den distala ändan af denna krage i en sväng ned till

skiljofåran mot närmast yngre djurhus. Ovicellerna äro mera
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jemnt runda eller qvart-spheriska men genomborrade af ungefär

lika stora och lika ställda porer som de på ovicellerna till Escliara

paténs. Afven här utvecklas sido-avicularier (fig. 128) men,

sävidt vi hittills känna formerna, långt mera sällsynt och af en

helt olika mynningsforra, ehuru de bibehålla samma ställning

som de på Eschara paténs. Här äro de neräligen sked-formiga

("spathulate") i sin raynningsarea, d. v. s. mandibeln är betydligt

större än den, proximala delen af denna area och skedlikt ut-

vidgad mot sin fria, runda ähda, en avicularieform, som ännu

mera karakteristisk uppträder pä vissa Celleporiner. Af bygg-

naden till Eschara 'patens saknas deremot här större delen af

det sekundära täcklagret, ty visserligen kan man finna en mot-

svarighet dertill 'uti mynnings-randens sekundära uppresning,

men djurhusens ectocyst förblifver bar och glänsande, ehuru

tätprickig af de primära porerna, och i skilj ofårorna mellan

djurhusen utvecklar sig blott en svag list. Den härdaste för-

kalkningen tillkommer äfven här ovicellerna; åtminstone visa

våra exemplar ovicellernas ectocyst krithvit, medan djurhusens

ännu är blåhvit eller grå. Sådan känna vi denna form typisk

endast från Spetsbergen, der äfven den är ett af Doktor Malm-
grens fynd. I olikhet mot Escliara patens — hvilket måhända

kan förklara olikheten i förkalkningen — växer den på Ser-

tularior.

Från Grönland har Prof. Torell hemfört en hithörande

form, som likaledes vuxit på Sertularior och i några kolonier

varit fästad på B^igula murrayana. Här visar den emellertid

en förändring, som på ett nytt sätt sammanbinder Escharin-

typen med vissa bland Celleporinerna. De skedformiga sido-

avicularierna återfinnas nemligeh ej på något djurhus inom dessa

kolonier; men också är mynnings-aviculariet större, omkring

0,1 mm, bredt, eller ock utvecklas derjemte ett avicularium på

insidan af den ene utaf djurhusmynnings-randens sekundära upp-

resningar, som i detta fall blifver uppsvälld till ett avicularie-

rum, dock med bibehållande af sin skarpa kant med dess S-

formiga böjning.

Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. Arg. 24. Bihang. 10
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Afven på en Sertularia från lerbotten vid 60 famnars djup

vid Waygats-öarne (Spbgn., Doktor Malmgren) och på Flustra

från Finmarken (Prof. Loven) eger Riks-Museum denna varietet

(fig. 130). Här är den dessutom utmärkt genom midtel-avicu-

lariets uppresning likt en nmcro, böjd upp öfver djurhusmyn-

ningen; och midt emot det sido-avicularium vi anmärkt, ut-

vecklar sig på ett och annat djurhus ett motsvarande avicu-

larium i andra sidoranden af den sekundära djurhusmynningen.

Waygats-exemplaren äro svagt förkalkade: ectocysten är ännu

tunn och genomlysande, med spridda primära porer. Men på

några djurhus synas antydningar till de starkare förkalkade

formernas sidoribbor, sådana de också förekomma på Finmarks-

exemplaret (lig. 134).

I en sådan högre förkalkning tog dessutom Prof. LovÉN lika-

ledes på en Flustra vid Finmarken en Hemeschara (auctt), eller

med nästan lika rätt SemicellejDoraria-koloni {auctt.) af denna

form, som visar ännu märkvärdigare förändringar. Blott i randen

af kolonien, som varit stadd i tillväxt, hafva djurhusen ännu en

typisk Escharin-form (fig. 131). Längre in äro de uppresta,

oregelbundna till sitt utseende och till god del dolda af de se-

kundära porbildningarne eller interstitial-rummen. Stundom bi-

behåller djurhusmynningen en mera regelbunden hästskoform

(fig. 132); stundom är niidtel-aviculariet indraget i denna och

en sekundär mucro bildad proximalt derom; stundom förblifver

midtel-aviculariet fritt, till och med rätt uppskjutande med sin

mynning i toppen, och genom såväl dettas som sido-avicularier-

nas — hvilka äfven kunna vara två — vridniog och oregel-

bundna utveckling får djurhusmynningen en mångfaldigt vexlande

form (fig. 133). De shedformiga avicularierna hafva här en

mera jemnt elliptisk mynnings-area, af hvilken ungefär tre fjerde-

delar upptagas af mandibeln. Slutligen öfvergår kolonien nä-

stan helt och hållet till Celleporin-byggnad, då ett nytt djur-

huslager på några ställen börjar bilda sig ofvan det första ge-

nom en sekundär knoppning, hvars början har formen af en

uppsvallning såsom samknopp.
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I dessa öfverväxningslager kommer Eschara propinqua emel-

lertid äfven till storleken öfverens med den form, hvilken vi

här i Norden antagit såsom den typiska Eschara verrucosa, då

djurhusmynniiigarnes bredd vanligen visar sig 0,13 mm. Den

starka utvecklingen af den sekundära mynnings-randen på den

förstnämnda, skillnaderna i storleken, hvilka isynnerhet fram-

träda, då man jemför midtel-aviculariernas mynningsbredd på

den ena med den på den andra, och ovicellernas porer på

Eschara propinqua göra dessa former i sina typiska stadier väl

åtskiljda från hvarandra; men på åtskilliga ställen försvinna

dessa karakterer till likhet mellan formerna, så som då vi t. ex.

vilja bestämma de små men djupt kancellerade Finmarksexem-

plaren (tig. 134), hvilka i sitt Hemeschara-&tdiå\\m\ såväl sam-

manhänga med de Waygats-exemplar, som blott i midtel-avi-

culariets rostrum och utvecklingen af sido-avicularier i den se-

kundära mynningsranden skilja sig från den typiska Eschara

propinqua, som ock endast genom det större midtel-aviculariet

och dettas starkare tillspetsning skilja sig från Eschara verru-

cosa, sådan vi antagit denna typisk. Genom sin likhet med

Eschara propinqua visar sig Eschara paténs tydligen höra hit:

ett uttryck för deras olikhet finna vi äfven uti midtel-avicula-

riets basal-förlängning proximalt öfver djurhusets framsida.

Denna olikhet påminner om andra Bryozoers elongata-hriwqx i

deras förhållande till de typiska formerna. I hård förkalkning

och med föga uppresta sekundära sidoränder till djurhusmyn-

ningen är deremot Eschara propinqua synnerligen lik Lepralia-

stadiet till

Eschara cervicornis,

sådan nemligen denna kan förekomma både i krypande och

upprest koloniform. Med olikheterna i koloniformen följa emel-

lertid äfven olikheter i djurhusformen, stundom rätt betydliga,

och härtill kommer ytterligare en sjelfständighet i förekomsten,,

sådan, vi redan för många former anmärkt den och som gifvei-

at dessa variationer ett sken af art-sjelfständighet, sådan denno.

af de flesta uppfattas.
* *
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Lepralia-stsiåiet känna vi genom Prof. Torell från Grön-

land,' der det äfven enligt Köpenhamns Musei samlingar är tem-

ligen allmänt förekommande. Från Spetsbergen är det hem-

fördt 1861, taget af Doktor GoÉs i Isfjorden och Röde-Bay

på stenig lerbotten från 19—35 famnars djup, i den bäst ut-

vecklade koloni utbredd öfver ett Serpula-rör och till en del

Hemeschara-likt upprest från detta.

Djurhusens omkrets (ligg. 136 och 137) är här fyrkantig

såväl på koloniens framsida som på dess baksida, blott som

vanligt tillspetsad i den distala ändan, när en djurhus-rad för-

dubblar sig. Den i ungdomen tunna, af de primära porerna glest

genomborrade ectocysten, hvars utseende dä är hyalint, öfver-

drager sig snart med radierande tvärribbor, som sammanstöta

med den likaledes tidigt bildade listen i djurhusens skiljofåror.

Dessa bildningar antaga snart en gulaktig färg, som gifver hela

kolonien ett horngult, glänsande utseende. De fylla sidofårorna

i jemnhöjd med konvexiteten af djurhusens framsida, som i

midten ännu bibehåller ett elliptiskt fält proximalt om mynnin-

gen, öfver hvilket ribborna ej framträngt.

Djurhusmynningen är i de första stadierna halfcirkelformig,

med rät proximal-rand; men under sin starkare förhärdning fort-

bildar denna sig med en afsats vid sidorna, så att äfven denna

art är försedd med en bred men låg mynningstand. Då denna

är anlagd, bildar sig mynnings-aviculariet som en blåslik knopp-

ning i samma form och ställning, som livad de föregående ar-

terna visat. - Nu höja sig ock mynnings-ränderna men hufvud-

sakligen endast i de proximala hörnen, derifrån de slutligen

växa rundt aviculariet proximalt om detta men tätt upptill

dess mynningskant, så att sjelfva avicularie-rummet qvarstar

(lig. 136) som en uppsvallning utanför djurhusets sekundära

mynningskant men avicularie-mynningen med sin halfcirkelfor-

miga mandibel af ungefär 0,1 mm:s bredd indrages i den se-

kundära djurhusmynningen, som har en nästan rund form (fig.

137) med en tvärdiameter af 0,25 mm.—0,29 mm.

^V» N.A*^d>
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Ovicellen är jemnt rund (fig. 136), liksom djarhusen för-

sedd med radierande ribbor och omgifven af sekundära porer.

Dess mynnings-rand är konkavt böjd, och med denna samman-

stöter på hvar sida den då i tydligare S-torin böjda sidokanten

af den sekundära djurhusmynningen.

Redan i detta stadium kan emellertid Eschara cervicoimis

variera, isynnerhet i de sekun.lara porernas utveckling. A ena

sidan kunna de nemligen förökas till flera rader (tig. 137) ge-

nom förenings-ribbor mellan de först framträdande: detta in-

träffar först och mest på den proximala ändan af djurhuset.

A andra sidan kunna de stadna i sin utveckling på ett eller

annat djurhus, hvars ectocyst då mera jemnt förtjockas. När

detta intiäffar mera allmänt på en koloni, isynnerhet i förening

med den likaledes vanliga variationen, att gränsen för avicu-

iariet pä djurhusets framsida blifver mindre tydlig eller alldeles

försvinner, har Eschara cervicornis redan i Lep^rdia-st'ddiet

det släta utseende,- som annai^s mera utmärker den uppresta

Escharan. '

Denna senare åter tillhör äfven de boreala delarne af Skan-

dinaviens kuster, der Lepralia-stsiåiet tyckes saknas, åtminstone

i den utveckling, hvilken det når vid Spetsbergen och Grönland,

ty om det ock vid Skandinavien återfinnes såsom basal-utbred-

ning af den uppresta formen — hvilket dock redan är sällsynt,

då denna utbredning vanligen är hårdt förkalkad med alla djur-

husspår försvunna — eller såsom det första anlaget till denna

— hvilket visserligen är troligt, dock ännu icke observeradt —

,

sä synes det efter hittills gjorda undersökningar snarast vara

att betrakta såsom en rent arktisk form. Härtill kommer ock,

att den uppresta Eacliara cervicornis i de arktiska hafven har

ett egendomligt utseende och mera öfverensstämmer med Le-

pmZia-stadiet, än hvad den gör det i de sydligare hafven. Från

de förstnämnda lokalerna är den nemligen i allmänhet mei'a

bredbladig, stundom laf-formig — sådan Eschara foUacea van-

ligen uppträder i södern — och låter djurhusförändringarne från

de i tillväxt stadda stamtopparne följas, huru de gå i jemna
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steg med dem på Lejyralia-sta-åiet, till dess stambyggnaden i sin

ännu hårdare förkalkning medför egendomligheter, hvilka i Xe-

pralia-stSiåiet blott träffats såsom antydningar. Den hufvud-

sakligaste bland dessa är en fortsättning af utvecklings-för-

äudringarne i den distala djurhusändan, ty äfven denna reser

sig, och sekundära porer uppstå äfven distalt om densamma.

Samtidigt härmed inväxa djurhusmynningens kanter mot hvar-

andra på sidorna om aviculariet och straxt distalt om detta,

så att den sekundära djurhusraynningen med aviculariet numera

har en omvänd lyr-form eller en nyckelhåls-form. De sekundära

porerna täckas nu vanligen af en i början tunn kalkmembran,

inskränkas genom ribbornas förtjookning och oblitereras stundom

helt och hållet eller blifva blott synliga såsom fina porer i ecto-

cysten vid behandling med kali. På detta sätt har stammens

yta blifvit slät och glänsande jemn, ty endast svaga skiljofåror

utvisa gränserna mellan djurhusen. Djurhusmynningarne, som

nu flyttats tillbaka på afständ från den distala skiljofåran, ligga

jemnt i niveau med den öfriga stamytan; men i sin förtjookning

har ectocysten vuxit öfver aviculariet, som helt och hållet dra-

gits in i den sekundära djurhusmynningen och ligger doldt i den

proxiraala mynnings-ändan. Sådant är det vanliga förloppet af

Escharans djurhusförändringar: en afvikelse förekommer visser-

ligen vid ovicellens utveckling; men dels är den senare säll-

synt, dels blifver resultatet af den fullständiga förkalkningen

detsamma, ty ovicellen öfverhöljes slutligen helt och hållet af

förkalkningslagret, och djurhusmynningen antager sedermera äf-

ven i detta fall sin nyckelhålsform, och den distala skiljofåran

får samma plats i förhållande till djurhusmynningen.

I de sydligare delarne af Skandinaviens haf, der Eschara

cervicornis, om ock ej sällsynt, dock synes förekomma mindre

allmänt än i de arktiska regionerna, der visar den sig under en

vanligen smalare stamform, och det är blott der, vi sett den

öfverdraga sig (fig. 139) med de Celleporin-Iika öfverväxnings-

iager, som slutligen göra stammarne helt runda i genomsnitt.

Dessa öfverväxningslager uppstå som • nämndt genom en senare
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knoppning, hvars förlopp vi ej känna, men som synes utgå från

de sekundära porerna, liksom avicularier bildades t. ex. på

Porella Iwvis i Lepralia-vÅxt, ty sådan var ställningen för de

nyss färdigbildade första djurhusen i ett af dessa lager. Artens

karakterer bibehållas uti djurhusmynningens och aviculariets

fmn och i utvecklingen af de sekundära porerna; men sjelfva

djurhusformen förändras till blåslik, och djurhusställningen blif-

ver irregulier,
. den ena djurhusmynningen riktas hit, den andra

dit, hvarjemte dessa mynningars proximala ända blifver mera

upprest, så att avicularie-spetsen är djurhusets högsta punkt

och aviculariet förblifver mera fritt under den stigande för-

kalkningen.

För öfrigt visar stundom denna sydligare form — så som

vi teckna det (fig. 138) från ett exemplar taget af Prof. Lillje-

BORG vid Christianssund (Norge) — en förändring af djurhus-

mynningens primära proximal-rand, då denna kan variera från

öfverensstämmelse med Lepralia-sta.diet, i hvilket den nästan

hel och hållen bildade en låg mynningstand, till att få denna

tand betydligt smalare, åtminstone till lika bredd med avicu-

lariet. En sådan variation visar sambandet med den Medelhafs-

form, hvilken varit typ för Milne-Edwards's Escliara cervi-

cornis, som har ännu smalare stamform, vanligen mera utdra-

gen djurhusform och smalare men något längre inskjutande

mynningstand. Efter dessa karakterer kan man visserligen ^

allmänhet lätt igenkänna den sistnämnda formen; men någon

artskillnad kunna de svårligen begrunda. Formöfvergångarne

ga i jemnbredd med den geografiska skillnaden, och om man

väljer en af de smalare, ännu ej af sekundära lager öfvervuxna

topparne af vår Nordiska form, skall man vid en jemförelse

lätt kunna finna öfverensstämmelsen med Medelhafs-formen. I

jemnbredd med dessa formöfvergångar gå också olikheterna i

dimensioner. Så mäta vi avicularie-mynningens bredd i en stam

af denna art från Grönland på ett ungt djurhus till 0,1 mm.,

på ett äldre till 0,09 mm. Ett ännu äldre djurhus i denna

stam bar den nyckelhåls-lika mynningsformen (d. v. s. rundad,
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i den proximala ändan utbugtad i en sinus), aviculariet är doldt,

så att vi mäta blott den sekundära djurhusmynningen, hvars

större, distala rundel, ungefär lika i längd och bredd, är 0,19

mm. i diameter, och hvars sinus är 0,068 mm. bred och unge-

fär lika djup, sä att hela mynningens längd är 0,25 mm. På

en stam från Norge var i första lagret en djurhusmynnings

största bredd 0,144 mm.; i öfverväxningslagret var ett mot-

svarande mått 0,156 mm. På en stam från Medelhafvet var

en djurhusmynning af medelstorlek 0,14 ram. i sin största bredd

och 0,22 mm. lång; dess avicularium, hvars mynning jemnt upp-

fyllde mynningen af sinas, hade denna 0,07 mm. bred.

Vid Nya Zeeland förekommer enligt BUSK en Lepralia-

form, af honom hänförd till Lepralia reticulata, som emellertid

tydligen har den närmaste likhet med vår nordiska Eschara

cervicoriiis, blott att den eger en ännu starkare, rundadt ur-

nupen (två-spetsig) mynningstand. Efter ett så enstaka fynd,

hvilket blott efter BuSKS figur är bekant, kan formens bety-

delse svårligen bestämmas; men den gör det åtminstone troligt,

att man i dessa sydliga haf kan vänta att finna en motsvarig-

het till vår nyssnämnda nordiska Eschai^a-foxm.

I sällskap med denna lefver den i de arktiska regionerna

lika allmänna

Eschara elegantula^),'

hvars stamform stundom är sä öfverensstämmande med den

föregåendes i denna region, att blotta ögat svårligen kan åtskilja

dem frän hvarandra, liksom den också — hvilket vi isynnerhet

finna vid betraktandet af D'Orbbigny's sraalgreniga stammar

från New-Fo andland — i detta hänseende är underkastad samma

föränderlighet, åtföljd af motsvarande förändringar i djurhus-

formen.

Escharidornas hufvudsakligaste karakterer återfinnas vis-

serligen äfven här, men med en förändring i djurhusformen.

') Anm. Original-exemplar i D'Orbigny's samling visa, att Busk's Eschara

saccata är deuna af D'Orbigny först beskrifna art. Den finnes dock der

äfven under etiketten: Eschara fascialis, New-Eoundland.
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soin blott i vissa stadier gör dem fullt igenkänliga. Djurhusen

äro nemligen i sin ungdom (fig, 140) nästan cylindriska, och

genom proximal-randens uppresning får deras mynning nästan

utseendet af att vara toppställd liksom på Celleporin-typen.

Den sluttande mynningens form är emellertid den half-elliptiska

eller rundadt fyrkantiga, närmast lik den på Eschara propinqua.

Likaledes öfverensstämmer aviculariet i uppkomst, ställning och

mynnings-form, med hvad de föregående arterna visat; men
avicularie-rummet är betydligt större och ligger, såsom BuSK
riktigt beskrifvit det, liksom en säck (figg. 140 och 141) öfver

största delen af djurhusets framsida. När aviculariet nyss är

färdigbildadt (fig. 140), ligger dess halfcirkelformiga mynning

jemnt i plan med djurhusmynningen, båda sluttande mot stam-

mens axel-plan. Sedermera (figg. 14] och 143) reser sig avi-

cularie-mynningen något mera fri, dock vanligen helt kort; men

från Waygats-Oarne' vid Spetsbergen hemförde Doktor Malm-
GREX en varietet med aviculariet snedt uppåt utskjutande som

en mucro öfver djurhusmynningen. Avicuiarie-mynningens bredd

öfverensstämmer med djurhusmynningens proximal-bredd, och

den senare mynningens sidoränder gå med en sväng öfver i avi-

cularie-rum diets yttre sidobegränsning längs djurhussidorna. Här-

vid har emellertid djurhusmynningens form förändrats, då dess

proximala sidodelar under tillväxten något inknipits (fig. 141),

en antydan till det förhållande, som starkare framträdt på de

båda föregående arterna.

Ectocysten är i detta stadium såväl pä djurhus som avi-

cularium glatt, gul-glänsande. Djurhusets framsida är cylindiiskt

konvex, så långt aviculariet räcker; men proximalt om detta

tillplattas det genom sidodelarnes uppsvallning (figg. 140 och

143) och blifver der snart konkavt. Denna konkavitet är upp-

fylld af basen till 'den jemnt runda och glatta ovicellen (figg.

140 och 141), der denna utvecklats öfver det närmast äldre

djurhuset i samma rad.

Från detta stadium, då ännu stammens alla organer äro

tydligt markerade från hvarandra, och då man ännu finner en
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rätt betydlig likhet med yngre stadier af Eschara cervicornis'^),

tillhöra de vidare förändringarne den fortskridande förkalknin-

gen. Härvid (figg. 142 och 143) har den proximala delen af

hvarje djurhus försteget, och i vanligaste fall är det sidodelarne

af denna, som svälla upp till jemnhöjd med ränderna af sido-

grannarnes djurhusmynningar, hvarvid dock äfven midteldelen

af proximal-ändan höjes, så att hvarje djurhusmynning får sin

sekundära begränsning bildad genom de tillstötande djurhusens

förkalkningslager, som nu bilda ett mera jemnt plan, dock med

bibehållande af avicularierna såsom upphöjningar (fig. 142).

Eller kan ock förkalkningen fortskrida från djurhusens skiljo-

fåror, som då redan tidigt fyllas, hvarvid ännu hastigare en

slät stamyta uppstår, med tillägg att äfven avicularierna in-

dragas i det stigande förkalknings-lagret och liksom på Eschara

ce7'vicorms gömmas i den sekundära djurhusniynningen (fig. 144).

I bådadera fallen öfverhöljas äfven ovicellerna, och djurhus-

mynningen har nu den lättast iögonenfallande skillnaden frän

Eschara cervicornis, typiskt (fig. 145) en hästskoform med in-

bugtning af dess båda sidor straxt intill den räta eller något

konvexa proximal-randen, Sålänge denna mynning fortfarande

inskränkes under kalklagrets förtjockning, vexlar emellertid dess

form med en mängd oregelbundenheter: esomoftast är den

rundadt fyrkantig.

Ectocysten är nu finprickig af småvårtor, stundom krit-

hvit, och visar dessutom esomoftast större, spridda porer, ore-

gelbundet fördelade öfver djurhusytan (fig. 144). Dessa porer

utgå dock här icke från djurhusens utan från aviculariernas

ränder (fig. 143) och bildas vid dessa under förkalkningen så-

som fördjupningar, hvilka i tillspetsad rännform löpa upp mot

avicularie-mynningen. Sedermera utjemnas emellertid rännan,

till dess den återstår blott helt liten och försvinnande i distal

riktning från basen af fördjupningen, som nu blifvit en por.

Med en ännu mera stegrad förkalkning (fig. 144) tilltäppas

djurhusmynningarne, och härvid uppstår ännu en olikhet mot

') Jfr. BuSK, Caialogue, pl. CXIX, fig. 1.
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den föregående arten, da stammens yta öfverdrages med ett nät

af kalklister (vibices, Busk), som korsa livarandra öfver djur-

liusmynningarne, till och med innan dessa äro täckta af något

kalklager (fig. 142) och stundom medan ännu ovicellerna ej äro

täckta. Listerna, som såväl synas uppstå i aviculariernas gräns-

linier som i skiljolinierna mellan djurhusen, intränga i djurhus-

raynningarne och ovicellerna, då dessa äro öppna, men löpa vid

sidan af avicuiarierna och dessas mynningar.

Till sina dimensioner öfverensstämmer denna art i det när-

maste med den föregående. Djurhusmynningarnes största bredd

är uppmätt varierande mellan 0,13 ram. och 0,18 mm. Avicu-

larie-mynningens bredd är vanligen omkring 0,12 mm., men den

kan vexla ännu mera än djurhusmynningens: så t. ex. uppmätte

vi på den (fig. 146) aftecknade stammen en avicularie-mynning

till 0,13 mm. och en annan till 0,28 mm.; dock är detta senare

mått en ovanlighet.

Vid Spetsbergen är denna art en bland de allmännare till

sin förekomst, der den liksom föregående art isynnerhet är att

träfla vid 30—60 famnars djup på stenig lerbotten och berg-

botten; blott vid Fosters-öarne togs den på sandbotten vid 40

famnars djup. Enligt Prof. Torells samlingar frän Grönland

synes den äfven der vara temligen vanlig och förekomma äfven

i en varietet med smal, nästan trind stamform, till det yttre

snarast påminnande om Porella Icevis eller den smalare Medel-

hafsformen af Eschara cervicornis. Vid Finmarken togs den af

Prof. LovÉN under hans resa till Spetsbergen, och Prof. Särs

säger den der vara temligen allmän på stenbotten vid 30—40

famnars djup.

Den utveckling mot Cellej^orin-ty^en, som på många ställen

visat sig vara rådande inom artens gränser, förklarar också för-

hållandet mellan de föregående och tvenne Nordiska former, der

djurhusmynningen, den annars till det yttersta säkra karak-

teren, skulle häntyda på en större skillnad, om ej utvecklings-

förändringarne gåfve närmare föreningspunkter. Den ena af dessa

former benämna vi
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Escharoides Sarsii^

då det namn, Escliara o-osacea, under hvilket Sars redan förut

beskrifvit denna art, efter all sannolikhet tillhör en annan. Tro-

ligen är den ocksä redan af Lamouroux beskrifven under namn

af Escliara lohata från New-Fouudland, och att den der icke

är sällsynt, ser man i D'Orbigny's Bryozo-samling, der dess

Lepralia-aidiåmm förvaras tillsamman med flera andra arter un-

der etiketten : Cellepora coccinea. Men från den nämnda lokalen

har Packard under detta namn beskrifvit en form, som tydli-

gen är helt olika; och då Lamouroux's beskrifning och figur

icke ensamme kunna läggas till grund för ett säkert afgörande

af frågan, låta vi Packards bestämning gälla, till dess måhända

original-exemplar kunna visa, hvilken form Lamouroux be-

skrifvit. Slutligen är att anmärka, att den troligen samman-

faller med Milne-Edwards's Escliara grandipora; men dennes

beskrifning och figurer träfi"a endast de unga djurhusen, och de

finare karaktererna äro ej anmärkta, så att osäkerhet om detta

synonym tills vidare måste qvarstå.

Den yttre djurhusformen (fig. 148) och förkalkningssättet

(fig. 149) äro här i det närmaste öfverensstämmande med dem

till Escliara cervicornis, och i sina gröfre karakterer likna dessa

arter hvarandra i en så förvillande grad, att man svårligen skall

kunna åtskilja de stympade eller hårdast förkalkade delarne af

den ena från de motsvarande af den andra, blott att Escharo-

ides Sarsii vanligen är bredare (fig. 147) och, såvidt vi känna

den, saknar öfverväxningslager. Men så länge de finare karak-

tererna ännu kunna granskas, visa sig dessa arter tydligt af-

skillda från hvarandra.

Escharoides Sarsii har sina djurhasmynningar i deras för-

sta begränsning runda, men för öfrigt af en lika så obestämd

fo-rm, som den vi visat i öfverväxningslagren på Escharella Ja-

cotini, till dess deras proximal-rand äfven här blifver mera tvär

eller till och med i midten konvex och svagt tillspetsad. Efter

detta stadium visar sig ej mera den primära djurhusmynningen,
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dåden snart ötVerväxes af den sekundära mynningsranden. Denna

-åter lemnar i den proximala mynnings-ändan en sinus, stundom

temligen djup, allt efter som randen på ömse sidor om den-

samma hunnit tillväxa. Emellertid är det blott sällan, man ser

denna sekundära raynningsrand förblifva enkel till sin byggnad.

Stundom utvecklar den sig nemligen blott på den ena sidan om

sinus (fig. 149), stundom åter (figg. 150 och 151) på båda si-

dor om denna, i form af en avicularie-uppsvällning öfver djur-

huset vid sidan om dettas mynning med en skarp kant, hvilken

senare då bildar den sekundära mynningsranden. Aviculariet

— eller båda avicularierna^ der två äro utvecklade på hvarje

djurhus — har sin mynning i sinus och den spetsiga mandibeln

riktad uppåt. Under förtjockningen af djurhusets ectocyst-lager

utjemnas äfven avicularie-uppsvällningen med den öfriga djurhus-

ytan, och avicularie-mynningarne ligga då indragna i sinus till

den sekundära djurhusmynningen (fig. 148), som på detta sätt

fått en form, hvilken ofta till det yttre öfveiensstämmer med

den på Esehara cervicornis. I detta stadium, så länge ännu de

sekundära porerna äro öppna och utmärka gränslinierna utåt

för djurhusen, igenkännes dock Escharoides Sarsii redan till det

yttre, derigenoin att djurhusens distal-del är betydligt mera ut-

vidgad. Men niir de sekundära porerna och gränserna mellan

djurhusen utåt försvinna, och då man har svårt att i de hårda

förkalkningarne upptäcka avicularie-mynningarne här liksom på

Esehara cervicornis, kan man lätt misstaga en bit af den ena

arten för att tillhöra den andra.

De jemnt runda ovicellerna (fig. 148) inhöljas snart un-der

ectocyst-förtjockningen : deras mynnings-rand går i jemn fort-

sättning med den sekundära djurhusmynningen, och efter sin

öfverhöljning lemna de derföre ej ens i den gemensamma myn-

ningens form något spår efter sig.

Sådan vi känna denna art i Eschara-vä^xt, för hvilken vi

för öfrigt hänvisa till Sars's beskrifning, har den vexlat i gul

färg med r()d anstrykning. Oftast liknar den äfven i detta hän-

.seende Esehara cervicornis.
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Den förekommer emellertid både i Lepralia-, Hemeschara-

ocli Eschara-Y'é.:x.i (auctt). Den sistnämnda är ganska allmän vid

Spetsbergen, fästad vid stenar och Celleporaria incrassata pä 20

—60 famnars djup. Likaledes synes den vara allmän vid Grönland,

der den är tagen af Prof. Torell och Inspektör Möller. Särs

har funnit den allmän vid Finmarken. I dess stora yttre lik-

het med Eschara cervicornis är det väl möjligt, hvad Sars an-

tagit, att den redan anträffats sydligare, ehuru ej anmärkt så-

som skiljd från den nämnda arten, men hvad Johnstons Celle-

pora cervicornis beträffar, skulle den efter Ålders senare un-

dersökning böra bibehålla sitt aitnamn.

Hemeschara-vsixten känna vi blott i ett exemplar på Celle-

poraria incrassata från stenig lerbotten vid 19 famnars djup

uti Adveut-Bay vid Spetsbergen. Det är en odelad, bugtig

skifva af 22 ram:s vidd. Den koncentriskt rynkade baksidan

visar djurhusens omkrets fyrkantig och ectocysten fast, utan

sekundära porer. Måhända är det denna form, som varit typen

för Fabricii beskrifning af Cellepora spongites.

Lep)ralia-v'åxtex\, som dessutom förekommer såsom rot-ut-

bredning från JEschara-yäxten, är i sin mera sjelfständiga före-

komst icke sällsynt vid Spetsbergen. Den utmärker sig emeller-

tid ofta genom en så hård förkalkning, att man har svårt att

igenkänna den- såsom hithörande. 1 detta hänseende öfverens-

stämmer den med den dura-form till Porina ciliata, hvilken vi

ofvan beskrifvit. De sekundära porerna uppträda redan på de

yngsta djurhusen (fig. 153) såsom små hål. Ectocysten visar

dessutom, liksom på nyssnämnda form och på motsvarande hård

förkalkning af Escharella Landshorovii, den egendomligheten

(fig. 154), att den hårdast sväller upp vid sidorna af djurhus-

mynningen, der den slutar i tvenne knölar, som dock mer och

mer närma sig hvarandra distalt om denna mynning, der mau
således ofta ser en grund, rännformig urhålkning ned mot myn-

ningens inre, motsvarande en liknande proximalränna (fig. 152),

som mynnar i sinus. Ofta saknas slutligen avicularierna i detta

hårda X«pra/m-stadium, och man kan då med mynningsiormens
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oregelbundenheter få svårt att skilja det från den nämnda diira-

forraen, som emellertid aldrig visat till den grad tillspetsade

djurliusmynningar; och Landsborovii-fovmen igenkännes genom

sina öfver hela djurhusets framsida utbredda sekundära porer.

En annan likhet, som isynnerhet i detta Lepralia-sta.å\um,

framträder, är den med Eschara monilifera, hvilken vi emeller-

tid icke känna från nutidens fauna, och hvars mera långsträckta

djurhusform bör göra den lätt igenkänlig, äfven om ett Lepralia-

stadium af densamma kan framvisas utan avicularier.

Om vi fasthålla likheten i djurhusformen och den unga

djurhusmynningen, står Escharoides Sarsii utan tvifvel i när-

maste slägtskap med Eschara cervicornis. Dess olikhet i avi-

cularie-bildningen, hvilken har det vigtigaste systematiska in-

teresset, kunna vi lämpligen sammanställa med dess mera direkta

närmande mot Celleporin-typen, sådan vi sett denna olikhet

framträda i avicularie-bildningen till skillnad mellan Escharella

Legentilii och Eschai^ella Jacotini. Detsamma är förhållandet

med den form, hvilken vi tro oss rätteligen kunna hänföra till

BUSKS (sp.)

Escharoides rosacea.

Denna visar nemligen i jemförelse med Porella loivis samma

likheter och olikheter, som dem Escharoides Sarsii visar mot

Eschara cervicornis.

Den förekommer både i Lepralia- och Eschara-yä,xt(auctt.), och

isynnerhet den senare visar, huru långt djurhusens modifikationer

kunna gå frän en typiskt Escharin till en mera Celieporin-lik

byggnad, som dock här åter utjemnas till en yttre likhet med

de äkta Escharorna.

De i utveckling stadda topparne (fig. 156) hafva nemligen

de unga djurhusen i sin utvecklingsrand, så länge ej avicularier

eller oviceller blifvit utvecklade, till det väsendtligaste i formen

öfverensstämmande med dem på Lepralia hippopus. De äro

ovala, jemnt konvexa, skiljda af djupa fåror, och deras hästsko-

formiga mynning med konkav proximal-rand ligger i plan med



162 ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAU, 1867.

djurhusets öfriga framsida och parallel med koloniens tillväxt-

plan. Förkalkningen försiggår emellertid här så hastigt, att vi

redan mellan de närmast äldre djurhusen se skiljofårorna ut-

jemnade. Mynningen på dessa djurhus är också helt och hållet

sekundär, af en mera inskränkt, rundad form, med upphöjd

proximal-del sluttande eller till och med nästan vertikal

mot koloniens tillväxt- (axel-) plan. Vid djurhusmynningens

proximal-ända har ett avicularium uppstått med samma myn-

nings- och mandibel- form och ungefär af samma storlek som på

Porella Icevis (dess mynning är ungefär 0,05 mm. bred), men

icke, såsom der, proximalt omslutande djurhusmynningen utan i

form af en snedställd knöl. Snedheten är dock varierande, och

på de yngre djurhusen, som nyss fått detta avicularium, har

det ofta en mynningsställning i föga olikhet med den på Porella

Icevis. Från mynningens andra sida utväxer proxim al-randen i

en vinkel, hvilken först senare får sin motsvarighet — och denna

under en god del af förkalknings-tiden mindre utvecklad — från

den del af djurhusmynningen, der avicularie-mynningens proxi-

mal-ända är ställd. Sä är nu bildad en sinus i den sekundära

djurhusmynningen; men ojemnheten i utvecklingen har vanligen

till följd, att äfven denna sinus är betydligt snedställd. Emeller-

tid fortskrider förkalkningen ännu längre, utjemnar äfven avi-

cularie-uppsvällningen (fig. 157), gör djurhusmynningarne ånyo

i plan med stammens yta och gifver dem en rund form, i hvars

djup man ser den snedställda aviculariemynningen vid sidan af

den proximala sinus.

\
Ovicellerna uppstå i de yngre förkalkningsstadierna (fig.

156); vi hafva emellertid icke sett dem färdigbildade, innan de

redan blifvit inhöljda i förkalkningslagret. Detta senare visar

slutligen på de delar af stammen (fig. 157), der djurhusen till

en del eller alla fått sin mynning tillsluten, att avicularier här

kunna uppstå vid djurhusens skiljolinier, pä det sätt vi redan

anmärkt vid Lepralia hippopus och Porella Icevis. De förekomma

oregelbundet spridda,
, hafva samma form (fig. 158) som djurhus-

mynningens avicularier, en rund mynning med den ena halfvan
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använd till mandibel, men äro mera varierande till sin storlek,

i medeltal med en mynnings-bredd af migefär 0,06 mm. Dessa

aviculariers uppkomst skulle således visa, att äfven här sekun-

dära porer förekomma, hvilka dock äro ytterst små, på stam-

mens glänsande, af småvårtor finknottriga yta ej märkbara,

ehuru i stammens tvärgenorasnitt synliga såsom smala gångar

genom kalklagret, antagligen endast fortsättningar från de pri-

mära porerna.

De exemplar vi sett af Escharoides rosacea äro små (fig.

165) — det största är 16 mm. högt och 22 mm. i grenarnes

vidd — oregelbundet klufna i platta grenar, som stå i bugtiga

plan. På ett ställe se vi en gren utveckla sig från midten af

en annan och i rät vinkel mot dennes plan. Stammens och gre-

narnes bredd är 2—3 mm.; men der de utvidgat sig, straxt in-

nan de skulle klyfvas, nä de en bredd af ända till 7 mm. Fär-

gen är hyit-glänsande, och detta är visserligen en skillnad mot

BUSKS beskrifning, men kan icke begrunda någon artskillnad.

Ijepralia-s.i?iå\Qt känna vi ej så sjelfständigt som det till

föregående art. Det kan dock fortväxa en tid, innan Eschara-

stammen utvecklas, och denna uppstår då såsom en knöl af

några uppresta djurhus, omkring hvilken igpraZia-skorpan fort-

sätter sin utveckling. Djurhusen i .Lgp?'a/m-städiet öfverens-

stämma till sin form med dem vi beskrifvit till EscJiara-Y'axten,

blott att de icke genomgå dennas sista förkalknings-förändringar,

så att de vanligen qvarstå mera Celleporin-lika. De unga djur-

husen (fig. 159) med sin tunna, hyalin-^glänsande ectocyst ut-

märka sig dessutom genom en ännu större förlängning och upp-

resning i mucro-form — sådan denna tydligare förekommer inom

Discopora cocawea-grnppen — af den del utaf mynningskanten,

som ej upptages af aviculariet och äro försedda med fyra eller

två långa, raka, tillspetsade borst. I enlighet med den allmänna

regeln för Chilostomernas utvecklings-förändringar saknas dessa

borst på Eschara-växtens djurhus.

Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. Arg. 24. Bihang. ."- • . 11



164 ÖFVERSIGT AP K. VBTENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR, 186 7.

Riks-Museum eger Escharoides rosacea från Finmarken, der

den tagits af Prof. Loven på ett skal af en död Balanus, på

Rhynclionella, på Ptilota plumosa och på skiffersten. Vid Spets-

bergen är den af Doktor Malmgren tagen på stenig sandbotten

från 20 famnars djup vid Smeerenberg.

Aviculariernas utveckling i förening med den sekundära djur-

husmynningen på Escliaroides Sarsii och Escharoides rosacea

kan tjena såsom ett bland de uttryck vi kunna använda för att

tydliggöra förhållandet mellan Escharinerna och Celleporinerna:

den är i morfologiskt hänseende intet annat än en modifikation

af den vanliga oregelbundenheten i dessa organers utveckling

hvilken ännu starkare framträder inom Celleporin-typens egent-

liga område.

Till denna närma sig emellertid Echarinerna uti ännu en

formgrupp,

' Discojjoridce,

hvilken liksom de föregående låter återföra sig till de första af

denna typs utvecklingsstadier. Denna formgrupp kan samlas

kring de gamles Lepralia (Cellepora) coccinea, huru obestämdt

än detta namn blifvit användt, snarast såsom ett kollektivnamn

för röda (d. v. s. för de flesta svagt förkalkade) Lepralior, för-

sedda med mucro proximalt om djurhusmynningen. Deil sist-

nämnda karakteren förekommer emellertid här i sin allmännaste

och största utveckling, i det den sammanfaller med den sekun-

dära djurhusmynningens form och till god del bestämmer denna,

hvars proximal-rand vanligen i jemn böjning sluttar frän mucro,

tills den vid sidorna och vanligen först i de distala hörnen af

djurhusmynningen böjer sig med den sväng ned till skiljofåran

mot närmast yngre djurhuset, hvilken vi redan för Eschara

propinqua anmärkt. Djurhusmynningens formförändringar gå här

typiskt från den runda eller half-elliptiska till den fyrkantiga

eller vanligen på tvären aflånga formen. Härtill kommer den

här mera konstanta utvecklingen af den tand i midten af den

primäraf*<3tc{-rhu5ii^Ynningens proximal-rand, hvilken vi dock redan

"-
•'M t:
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känna från föregående former, så att djurhusmynningens tillväxt

och förändringar äfven för denna formgrupp lerana den liufvud-

sakligast bestämmande karakteren.

Bland hithiirande former anföra vi först den af BuSK från

Grönland beskrifna

Discopora scutnlata^

hvilken i all sin egendomlighet visar sig till det väsendtligaste

kunna förklaras såsom en motsvarighet till de typiska formernas

första utvecklingsstadier. Vi kunna finna detta redan af de ut-

vecklingsdrag, hvilka vi känna från de föregående formerna. Här

är emellertid (fig. 160) motsvarigheten till proximal-delen af de

bekanta ursprungshusens mynnings-area konvex, genomborrad af

porer i quincunx, och proximalt om den half-elliptiska djurhus-

mynningens nästan räta eller blott obetydligt konkavt böjda

proximal-rand reser den sig i uppåt tillskärpt och tillspetsad

mucro, hvars bas följer hela djurhusmynningens bredd, hvari-

genom motsvarigheten mot Eschariporidornas byggnad tydligare

framträder, der vi på Escliaripora nitido-punctata funnit en

proximal mucro, hvars sammansättning visade den vara en del

af den ursprungliga mynnings-areans täckvägg. Den förlängda

och något tillspetsade proximal-delen af djurhuset och dettas

sidovägg slutta konvext från den nämnda arean och sakna den-

nas stora porer. Sådan är den första generationen i kolonier

af denna art, hvars ursprungshus vi emellertid icke känna. Men

liksom vanligt var på Diastoporidorna, så stadna också här ko-

lonierna i sin tillväxt vid en viss period, måhända af någon

serskilt betydelse, hvilken ännu är oss obekant. Från den äldre

kolonialdelens rand ser inan då en ring af nya djurhus utveckla

sig af betydligt mindre dimensioner, då man der kan mäta djur-

husmynningar af blott 0.079 mm:s bredd, ett mått, som vi an-

nars endast funnit på Lepralia spathuUfera, der dock dessa

ujynningar voro längre. Här åter äro de qvadratiska (fig. 160>

och 161) eller till och med ännu kortare, närmare hälften mot
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deras bredd. De« framåt synliga djurhus-delen är också föga

längre, fyrkantig, med bakåt utvidgad area. Emellertid tilltager

djurhusens storlek ånyo, om ock med åtskilliga oregelbundenhe-

ter; dock hafva vi aldrig sett dem hinna den föregående gene-

rationens djurhus i storlek. Djurhusmynningens form på denna

andra generation bestämmes helt och hållet af den uppsvällda

Sekundära mynnings-randen, och denna urvecklar sig isynnerhet

proximalt i sin muci^o liksom på den föregående generationen,

men dessutom äfven svängd rundt om djurhusmynningen på si-

dorna upp till de distala hörnen, der den slutar tvärt eller af-

smalnande låter ändarne från ömse sidor möta hvarandra i en

kalklist öfver proximaldelen af närmast yngre djurhus i raden,

hvars vägg bildar distal-randen i denna sekundära mynning. I

detta stadium, der man kan igenkänna X^zscoporct-typen, har nu

den primära, halfelliptiska djurhusmynningen blifvit öfvervuxen

och dold af en rundad eller på tvären aflång fyrkant-form. Nar

emellertid djurhusen hinna närmare intill den första generatio-,

nens storlek och mera ovala form på djurhus, får icke heller

mucro och den sekundära proximal-randen en större utveckling

än der, så att man ånyo finner djurhusmynningen öppen i half-

elliptisk form och mucro blott såsom en skarp uppresning i

bredd längs proximal-randen. Slutligen kan mucro äfven saknas.

I svag förkalkning är hela djurhusets ectocyst hyalin-glän-

sande; i stark förkalkning är framsidans area, genomborrad iif

de temligen stora porerna, krithvit; men sidodelarne af djur-

huset, som sakna porer, bibehålla en matt glans, afskiljda från

arean genom en kalklist.

Discojyora scutulata synes vara temligen sällsynt vid Spets-

bergen, der vi dock känna den från tre lokaliteter, neraligen

Sörje-Bay, Norsköarne och Bellsund. Vid Beeren-Island togs

den af Doktor Malmgren 1864. Den lefver på de mindre

djupens (8—10 famnars) alger och snäckor: på en död Cyprina

islandica från Sörje-Bay sitta tio kolonier af denna art. För

öfrigt är den hittills endast känd från Grönland och synes vara

en rent arktisk form.
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I Lepralia ringens har Alder leninat BUSK ^) en art (af

Pormo-gruppen inom Eschariporidornas familj?), som likaledes

synes stadna på ett sådant lägre utvecklingsstadium, der mär-

kena efter Flustrin-tjpen qvarstå. Ocli af Discopora coccinea-

gruppen tinner man esomoftast enstaka, Tato-formiga eller mera

Memhranipor-Wk-A, djurhus eller små koloniej-, hvilkas bestäm-

ning dock alltid blifver osäker, så länge ej coccmga-typen på

något tydligare sätt hunnit framträda. Så se vi på en sten,

den Prof. Loven hemfört från Finmarken, spridda, ovala djur-

hus (tig. 162) i 7«^rt-form, hårdt förkalkade och med grynig,

glänsande ectocyst, med den öppna, elliptiska mynnings-arean,

ungefär af 0,14 mms. bredd, rundt om i randen kransad af 11

borst eller blott med märlvon efter dessa såsom ringformiga po-

rer, och med den rundadt förlängda proxiuial-delen jemnt kon-

vext sluttande. Att till arten bestämma ett sådant djurhus,

står ännu icke i vår förmåga. Men vi återfinna dess form här

på stenen i en liten koloni af tre djurhus (fig. 163), der det

äldsta bland dessa fullkomligt liknar de nyssnämnda djurhusen,

blott att ungefär de tre proximala femtedelarne af mynnings-

arean, fram i jemnbredd med tredje paret af de distala rand-

borsten, äro täckta af en konkav kalklamell på Membraniporor-

nas sätt. De båda yngre djurhusen hafva deremot förlorat allt

spår efter den proximala delen af mynnings-arean: ectocysten

hvälfver sig der i jemn konvexitet, och med tvär-rak rand qvar-

lemnar den i den distala djurhusändan en nästan halfcirkelfor-

raig ellips-del öppen såsom djurhus-mynning, livilken bibehåller

de sex randborsten i samma ställning som pä det äldre djur-

huset -). Ectocysten är dock på dessa yngre djurhus tydligen

') (iuavt. .Journ. Micr. Se, vol. IV, p. 308, Zoopli.: pl. IX, figg. 3—5.

^) Vi äterlcomma liar till den fråga, som ofvan framkastades angående den

morfologiska motsvarigheten mellan Membraniporornas och Escharinernas

djurhus-delar. Det är klart, att den primära djurhusmyuningen på Eschari-

nerna har sin direkta motsvarighet uti distal-delen af Memhraniporornas

mynnings-area. Den hvälfda framsidan af de förras djurhus proximalt om
mynningen visar deremot icke alltid en direkt motsvarighet till de senares

täcklamell, men väl ett teleologiskt ersättningsförhällande i utvecklingen.
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genomborrad af fina jemntfördelade porer: det är, såsom vi skola

finna, ett tidigare förkalkningsstadium äfven inom Discopora

comwea-gruppen. Den ovala eller halfellipsoidiska, jemna djur-

husformen återkommer också i sin renaste utveckling inom denna

grupp, och sex jemnstora och jemntfördelade borst i djurhus-

mynningens rand uppträda äfven der såsom det typiskt största

antalet, sedan denna mynning först fått sin primära Escharin-

forra bestämd. Detta är orsaken, hvarföre vi hänföra de nämnda

kolonierna till coccmga- gruppen, der vi dock (fig. 167) känna

ännu öppna ursprungshus af en något olika form och en utveck-

ling af kolonien utan motsvarighet till de yngre af de nyss be-

skrifna djurhusen. Huru ringa betydelse ett sådant förhållande

emellertid eger, känna vi efter de variationer i detta hänseende,

hvilka vi redan för föregående former anmärkt.

Af den egentliga coccw^ga-gruppens former känna vi från

de boreala och arktiska regionerna en icke mindre rikedom, än

hvad de Brittiska hafven lemnat ät Englands zoologer att ur-

skilja i ett temiigen stort antal arter. Och det gäller här i

ännu högre grad, hvad vi redan yttrat om Mollia vulgaris-gruTp-

pen. Det är utan tvifvel dessa författares förtjenst att hafva

urskiljt formerna; men för att finna reda i dessas förhållande

till hvarandra, har man snarare att fästa sig vid deras förän-

derlighet än vid enstaka karakterer och den mindre eller större

grad af olikhet, de visa den ena mot den andra.

Lagarne för föi'änderligheten känna vi till största delen re-

dan från det föregående. Den visar här sitt inflytande på de

hvilket vi kunna förklara oss genom att iliågkomma, att det icke är det en-

skilta djurtusets delar, som undergå de ifrågavarande förändringarne, utan

djurliusformen uppträder redan vid sin första anläggning olika inom samma
koloni: den ena arten, sä att säga, arbetar sig fram i generationer genom
lägre arters former. I det ofvan anförda exemplet, liksom på Porella Icevig

etc., är denna ersättning åtföljd af randens ocli randborstens förlust, och

den direkta motsvarigheten mellan täcklamellen och det senare ectocyst-

hvalfvet är således bevisad. Att ersättningen kan ske äfven genom meta-

morfosering af mynnings-areans proximala borst, då utvecklingen af täck-

lamellen uteblifs'er, visa sädana former som Memhraniijora nitida, Eschari-

pora nitido-punctata och Discopora scutulata.



SMITT, KRITISK FÖRTECKN. ÖFVER SKAND. HAFS-BRYOZOER. 169

snart sagdt mest typiska Escharin-formerna.: så ren som

denna typ här uppträder, så vexlande är den ock. Den ovala

eller afskuret rhombiska djurhusformen har sina vanliga tillväxt-

förändringar i tilltagande storlek och förlängning. Djurhusrayn-

ningens form, hvilken man vanligen endast kan studera sekun-

där, har sina förändringar, sådana vi redan sett dem på Disao-

pora scutulata. Till dessa kommer utvecklingen af tanden i

proximal-randen, hvilken ^ för de flesta af dessa former är kon-

stant, vanligen starkare i de starkare förkalkningarne. Myn-

uingsrandens borst aftaga i antal enligt regeln efter koloniens

tillväxt. Utvecklingen af mucro är den mest varierande, på

mänga kolonier trubbig och låg i vexling med stark uppresning.

Härtill kommer såsom variation en uppresning af den distala

djurhösdelen omkring mynningen, hvilken förändring dock huf-

vudsakligen endast är en längre fortsatt utveckling af de se-

kundära mynningsförändringarne, som uppträda starkare i de

yngre delarne af kolonierna och i förening med hård förkalkning,

ju längre kolonien hinner tillväxa. Ectocystens förändringar gå

i öfvereusstämmelse med dem vi känna för ardra arter: enligt

regeln sker dess förtjockning först efter bildningen af kalklister

i djurhusens skiljofåror och ribbor vinkelräta mot eller (i sin

riktning mot midten af cljurhusets framsida) sneda mot dessa,

och förtjockningen af dessa sekundära bildningar åstadkommer

de sekundära porerna på vanligt sätt. Men såsom vi ofta sett

på (iwra-former, kan ectocystens förtjockning fortgå både hasti-

gare och mera jemnt, så att de sekundära porerna allt ifrån

början hafva sin runda form. Ovicellerna visa motsvarande för-

ändringar, hvilka likaledes uppträda såsom variationer: än strec-

kade vid basal-randen af ribbor liksom djurhusen, än glatta öfver

hela sin yta; och liksom de vanligen äro svagare förkalkade än

djurhusen, är utvecklingen af ribbor här sällsyntare. Deras form

är i allmänhet konstant jeran-rund; men i de starkare förkalk-

ningarne blifva de till en del insänkta.

När nu — hvad icke mera är något nytt om Bryozoerna —
en eller annan af dessa förändringar uppträder konstant för en
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q|ler annan koloni eller till och med får en större sjelfständig-

het i sin förekomst, då man på vissa lokaler endast finner ko-

lonier af den ena eller andra formen, saknar man visserligen

icke skäl att gifva sådana former serskilta namn; men de ut-

vecklingsförhållanden, i hvilka de stå till hvarandra, göra alla

de antagna karaktererna vacklande. Blott såsom exempel, till

hvilka orimligheter denna artskillnad ledt, vilja vi påpeka den

ringa skillnad, som redan i BUSKS figurer finnes mellan Lepralia

Peachii och Lepralia variolosa ') liksöm mellan den förstnämnda

och Lepralia ventricosa -). BusKS åsigter utgöra dock hufvud-

suraman af hvad hittills är vunnet för vetenskapen, och de art-

namn han bibehållit eller uppställt kunna till största delen godt

användas såsom benämningar för de-vigtigaste formskillnaderna

inom denna grupp. Vi sammanställa dem i den ordning, i hvil-

ken utvecklingsgången visar dem sin plats.

På de mindre djupens alger och snäckor här vid Skandina-

vien finner man synnerligen allmänt den form,

Discopora Peachii,

som typiskt och längst är försedd med största antalet (6) borst

i djurhusmynningens rand och vanligen visar den svagaste för-

kalkningen, dock med väl utvecklade ribbor öfver sidorna af

djurhuset. Den föreställer således, typiskt betraktad, de första

utvecklingsstadierna.

De unga djurhusen (fig. 164, a) i utvecklings-randen visa

den primära djurhusmynningen rund eller rundadt fyrkantig;

den senare utvecklade formen på denna mynning är genom de

flesta stadier (fig. 164, b, c) en halfcirkel, som dock slutligen

tillplattas (figg. 165 och 166) och blifver kortare i förhållande

') Jfr. t. ex. Brit. Mus. Cat., pl. XCVII, flg. 3 med pl. LXXV, fig. 1.

2) Jfr., s. ställe, pl. LXXXII, fig. 4 med fig. 6, eller jfr., s. ställe, pl. XCVII,
fig. 1 med pl. LXXXIII. fig. 5; den senare figuren jemföres vidare med pl.

V, figg. 6—8 i Crag Pohjzoa, hvarefter man ser, att endast borstantalet varit

det bestämmande. Ocli med skäl kan då frågas, bvarföre icke pl. VI, fig.

3 i Crag Pohjzoa blifvit hänförd till Lepralia Peachii, då den visar två par

af randborst vid ovicellens utveckling.
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till sin bredd. Ectocysten är i sina första förkalkningsstadier

(tig. 164, a, b) genomborrad af ytterst fina porer öfver hela

djurhusets framsida; men längs framsidans ränder qvarlemnar

förkalkningen en rad af större porer. Öfver dessas mellanrum

höja sig kalkribborna. Ovicellerna äro jemnt runda, släta och

höga. Ser man djurhusen från deras fästsida, visa de skiljo-

väggarne areolerade ^), sådana vi redan sett dem på flera före-

gående former, ett minne från Memhranipororna. Djurhusens

storlek är betydligt varierande, hvad redan BusKS figurer visa^

tilltagande som vanligt för de yngre delarne af kolonien: de

vanligaste måtten för de yngre djurhusen i väl utvecklade kolo-

nier äro 0,6 mm. i längd och 0,4 mm. i bredd, från fästsidan

uppmätta. Likaledes varierar djui husmynningen: man kan mäta

den från 0,09 mms. till 0,17 mms. bredd.

I detta stadium är ectocysten hyalin; men ribborna och

vanligen äfven toppen af nmcro få tidigt en krithvit färg. Så-

dan kan Discopora Peachii träff"as åtminstone vid Bohuslän på

de större djupens snäckor, isynnerhet döda Modiolor.

Emellertid finner man redan på de mindre djupen — Prof.

LovÉN har tagit en sådan koloni på Chondrus crispus — en

högre grad af förkalkning (fig. 165j, då ectocysten öfver större

delen af djurhusets framsida till en början blifvei' nätlik genom

en fortsatt utveckling af ribbor och tvärribbor och derefter snart

får maskorna i detta nät isynnerhet på djurhusens proximal-del

och längs dess ränder inskränkta till form af porer. Med alla

de oregelbundenheter, hvilka denna förkalkning visar, har den

dock hufvudsakligen till följd, att tvenne rader af sekundära

porer uppstå. Och samma kancellering öfverdrager äfven ovi-

cellerna, hvilka således i denna variation blifvit insänkta.

I en hårdare förkalkning träff'as Discopora Peachii ännu

med sina första karakterer på de största djupen i de lioreala

trakterna. Så har Baron Uggla till Riks- Museum insändt denna

form på Oculina från 200 till 300 famnars djup i Nordsjön,

') Öfvers. af Vet. Akcad. Förh., 1865, Tafl. 111, tig. 9.
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der den med ren, blå färg, svaga ribbor och för öfrig't slät men

temligen tjock ectocyst, vid de upphöjda ovicellerna till och med
visat 7 borst i djurhusmynningens rand.

Afven på Finmarkens Modiolor se vi Discopora Peachii,

sådan den vore att bestämma efter djurhusmynningens halfcir-

kel-form, mynningsborstens antal och djurhusens storlek, men
alltid här i hård förkalkning, i utvecklings-randen motsvarande

det stadium vi nyss anmärkt på Oculinor, men i koloniens äldre

delar öfverdragen med ett krithvitt, af runda vårtor grynigt,

yttre lager (jfr. fig. 166) af ectocysten, som genomborras af en

eller två rader af sekundära porer, hvilka fortsättas i en af-

smalnande fåra mot midten af djurhusets framsida. Afskrapar

man detta yttre lager, ser man det inre af blå färg, utan tyd-

liga porer men streckadt af radierande fåror liksom vid ribbor-

nas första anläggning. Ovicellerna äro insänkta: i det yttre

lagret öfver dem ser man likaledes vid randen en rad af sekun-

dära porer, uppåt utdragna i en afsmalnande fåra mot ovicellens

topp; det inre lagret deremot är äfven här glänsande glatt lik-

som på djurhusen, men utan porer eller fåror; och när det

yttre lagret både öfver ovicellen och närmaste djurhus är bort-

taget, visar sig också ovicellen mera upphöjd till sin form. I

denna form kan man visserligen linna de vigtigaste karaktererna

af BusKS Lejyralia variolosa; men dessa karakterer äro i sjelfva

verket intet annat än de vanliga förkalknings-förändringariie.

Deremot möta vi på Oculinor och stenar frän de större dju-

pen vid Bohuslän och ända upp vid Spetsbergen, der den isyn-

nerhet lefver på döda Myor och Saxicavor, Astarte och stenar,

vid 20—30 famnars djup, en form, som lämpligast torde bära

Hassalls art-benämning,

Discopora ven tricosa,

då Johnstons Lepralia variolosa visserligen är mångtydigt be-

skrifven, men troligen tillhört Escharella Jacotini.

I djurhusens och djurhusmynningens form och i mynnings-

borstens antal står denna Discopora ventricosa (fig. 167) uti
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koloniens ungdom helt intill D. Peachii. Men den uppträder

redan dä som en du7'a-foYm, med liårdt förkalkad djurliusvägg,

som i sitt färdiga tillstånd är glänsande men knuttrig af runda

vårtor öfver den jemnt konvexa framsidan. Ofta sitta dessa

vårtor i radierande rader (figg. 168 och 169), ofta bilda de ett

nät, der maskorna äro glatta mellanrum. Längs djurhusens rän-

der, men ofta svåra att finna, gå en eller tvenne alternerande

rader af runda porer. Men i de hårdaste förkalkningarne blif-

ver äfven denna form krithvit, och man ser då vanligen fåror

utdragna uppåt från de nämnda porerna. Djurhusmynningen

går längre än på D. Peachii i förändringarne från halfcirkel-

formen, hvilken visserligen äfven här är den rådande i koloniens

första stadier (fig. 167), men snart öfvergär till en kortare, på

tvären aflång (figg. 168 och 169). Randborstens antal är i ko-

loniens ungdom 6, men blifver snart nästan konstant 4: dock

kan man äfven finna hela kolonier, der djurhusen blott hafva

2 eller 3 borst. OvicL4]erna äro i allmänhet mindre upphöjda
.

än på D. Peachii, åtminstone i dennas yngie stadier; men nå-

gon konstant skillnad synas de ej framvisa i detta hänseende.

Den mest framträdande skillnaden mot nyssnämnda form

ligger i djurhusens storlek, och i detta hänseende kan man af

Discopora ventricosa urskilja tvenne variationer, hvilka dessutom

vanligen sammanfalla med variationer i utvecklingen af mucro.

Stundom finner man nemligen kolonier, som i djurhusens storlek ,

föga skilja sig från D. Peachii och visa en låg mucro (figg-

167—169), men med koloniens tillväxt närma sig djurhusen van-

ligen den större varieteten, som äfven uppträder sjelfständigt i

kolonier, stundom vid sidan af den mindre, på samma snäcka

eller sten. I den större varieteten kan man emellertid uppmäta

djurhuslängden till 0,75 mm. eller till ännu närmare 1 mm. De

hafva då vanligen en mera aflång form och mucro reser sig hö-

gre (figg. 170—173).

Af denna Discopora ventricosa kan man ock urskilja en

varietet med uppsvälld mynningsrand och låg mucro, i det när-

maste sådan vi sett mynningen på D. scutulata. Den tyckes
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då föreställa Busks Lepralia Peacliii, var. labiosa '); och mot-

svarande variationer, den ena af den korta, den andra af den

förlängda vavieteten, synas äfven kunna förklara Lepralia in-

fandihulata '-^) och Lepralia Reussiana '').

En vigtigare förändring undergår deremot denna typ, då

den sekundära djurhusmynningen uppträder såsom en förlängning

af djurhusets distaldel omkring mynningen, på ett sätt, som på-

minnei- om hvad vi sett på Anarthropora. Vanligen sker detta

i förening med en större utvidgning af djurhusets proximal-del,

och formen gifver då skäl för Hassalls art-benämning

Discopora ovalis.

Emellertid finner man den i talrika öfvergångar fiån veuiii-

cosa-formen, både hvad graden af uppresningen och hvad djur-

husformen beträffar; och den uppträder likasom denna både i

en kortare och en förlängd form. Mucro reser sig (fig. 174)

rätt upp som en tillspetsad eller mera typiskt som en bred,

skarp, stundom tvåklufven läpp, skiljd från distal-randen, åt-

minstone så länge denna ännu har borst, genom de öppna sido-

delarne af den sekundära djurhusmynningen. Denna senare få]-

redan tidigt sin korta men breda, på tvären aflångt fyrkantiga

form, och i dess inre ser man, åtminstone i de tidigare stadierna,

den primära proximal-randens tand af den typiska formen. Ec-

tocysten är vanligen jemn, fin-knuttrig af randa vårtor; och

längs djurhusränderna ser man i densamma en eller två alter-

nerande rader af porer. Men äfven af denna form förekommer

såsom en högre grad af förkalkning en från djurhusets ränder

fårad varietet {variolosa-foxm — fig. 175) med kalklister i skiljo-

fårorna mellan djurhusen. Ovicellerna äro vanligen mera platta,

och i de högre förkalkningarne synas de också insänkta. Denna

form förekommer på samma lokaler som D. ventricosa, men
tyckes icke vara sä allmän som den.

') öuart. Journ. Micr. Se, vol. IV, p. 309, Zooph., pl. X. ligg. 5 och G.

-) Crag Polyzoa, p. 54, pj. VIII. fig. 4.

•'j Crag Polyzoa, p. 53, pl. VIII, fig. 2.
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Uppresningen och tillplattningen af den sekundära distal-

delen nå höjdpunkten af sin utveckling i en form, som i Doktor

BoECKS manuscript bär art-benämningen

Discopora labiata

och som måhända kan hafva sin motsvarighet i Normans Le-

pralia divisa, oaktadt jag icke sett ovicellerna klufna, så som

han beskrifvit och Ålder, aftecknat dera.

Denna form känna vi från Reteporor och Serpulor, hvilka

Prof. LovÉN hemfört från Finmarken.

Här har muc7'o rest sig både högre och bredare läppformig

(fig. 176), stundom tandad i sin kant, och svänger på sidorna

ända fram till distal-randen, der den vanligen sammanstöter med

det yttre paret af randborst. Djurhusformen är aflångt bukig,

inkuipen vid den sekundära mynningens bas. Det är isynnerhet

den senares upprepning, som gifver djiirhusen ett mera fritt,

Celleporiu-likt utseende, och härmed ölverensstämmer ock de

tillplattade ovicellernas fria ställning. I den primära djurhus-

mynningens proximal-rand ser man antingen en bred tand, eller

saknas denna, men då har hela proximal-randen vuxit fram i

en skarp kant.

Sådan lefver denna form ro.ed en glänsande hvit eller gul-

aktig ectocyst både i Lepralia- och Eschara- (eller snarare

Celleporin-) växt, den senare dock blott, såvidt vi känna den-

samma uti enkel rund form af hufvud, vid basen inknipen till

en smalare hals.

Om man med denna form jemför

Discopora appensa,

eller den form, hvilken af Johnston slutligen blifvit uppfattad

såsom typ för Abildgaards Cellepora coccinea, och sådan den

ypperligt är aftecknad af BusK, finner man lätt, att djurhus-

formen i det väsendtligaste är densamma, äfven hvad den se-

kundära mynningsformen beträifär, blott att denna senare van-

ligen är betydligt kortare och att inknipningen vid dess bas till
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god del saknas: djurhusen i sin typiska utveckling äro här mera

rakt säckformiga. De mera utvecklade kolonierna visa dem

dessutom bredare, mera jemnt runda; men i sin ungdom (lig.

177) och innan ännu avicularierua äro utvecklade, likna de äf-

ven i detta hänseende de föregående formerna. Mucro kan äf-

ven här träffas spetsig och rätt uppstående från de i, koloniens

utvecklings-rand horizontalt nedliggande djurhusen, häruti isyn-

nerhet öfverensstämmande med D. ventricosa. Tanden i den

primära djurhusmynningens proximal-rand är smal och svag,

ofta tyckes den saknas. Till allt detta, liksom i djurhusmyn-

ningens form, hvilken dock fortfarande förblifver mera rund med

sina temligen konstant fyra randborst och visserligen med an-

tydan till fyrkant-form, men icke så mycket tillplattad, kan man
visserligen finna motsvarigheter inom de föregående formernas

utvecklingsstadier; men Discopora appeMsa är icke desto mindre

skiljd från dem genom egendomligheter i ectocystens beskaffen-

het. Denna är visserligen äfven här (fig. 177) längs djurhusens

ränder genomborrad af en rad porer, och stundom ser man äf-

ven här fåror från dessa; deremot är den redan tidigt knuttrig

af större men låga vårtor, som gifva den ett fjälligt utseende.

Ovicellernas ectocyst är dessutom i deras ungdom (fig. 177) ge-

nomborrad af i quincunx spridda porer: i sin hårdare förkalk-

ning få emellertid äfven de detta fjälliga utseende utan porer.

Man kan emellertid tyda äfven dessa olikheter, isynnerhet då

ovicellernas porer försvinna, såsom modifikationer, till hvilka de

föregående formerna i siiia ectocyst-vårtor visa en antydan;

men härtill komma de spetsiga sido-a.vicularierna tätt intill djur-

liusmynningen med snedt distalt utåt-riktad spets, och D. ap-

pensa synes snarare stå vid sidan af de föregående formernas

utvecklingsserie än såsom en direkt fortsättning af denna.

Den är för öfrigt icke ofta funnen i de nordliga hafven.

Prof. Sars har öfverlemnat den till Köpenhamns Museum, fä-

><tad på en alg och på Nulliporu; Doktor Boeck har i sina ma-

nuscript aftecknat den växande på en Oculina; vid Spetsbergen

är den funnen af Prof. Torell och af Doktor Malmgren vid



SMITT, KRITISK FÖKTECKN. ÖFVEE, SKAND. HAFS-BRYOZOEK. 177

Low-Lsland, båda gångerna på Ascidia vid 16—30 famnars djup.

Vid Grönland är den tagen af Prof. Torell från 16—40 fam-

nars djup vid Proven.

Med sin mera raka djurhusform ocli med en i koloniens

fullbildade delar i distal riktning något upprest djurhusställning

visar äfven Discopora appensa en antydan till utveckling mot

Celleporin-typen, till hvilken coccmga-gruppen mer och mer

närmade sig. Deremot ega de arktiska regionerna en, såvidt vi

känna, hittiLs obeskrifven form, den vi benämnt

Discojyora sineera.

som likaledes till sin byggnad kommer närmast D. coccinea-

gruppen men bibehåller Escharin-typen renare, sådan den före-

kommer både i Lepralia- och Hemeschara-y'axt (auctt.).

Redan genom djurhusens storlek är Discopoi^a sineera lätt

iögonenfallande, med en djurhusiängd af 1—1^ nmi. och med

djurhusmynningens bredd af omkring 0,23 mm. Djurhusformen

(figg. 178 och 180) är fyrkantig eller oval, med jemnt konvex

framsida, inknipen vid den sekundära mynningens bas. Ecto-

cysten, gul eller hvit, i de svagare eller starkare förkalknin-

garne, ar regelbundet genomborrad af porer i quincunx öfver

hela djurhusets framsida. Djurhusmynningens form är rund

eller senare rundadt fyrkantig; den sekundära med en inböjning

(fig. 178), som påminner om djurhusmynningens form på Le-

pralia pallasiana. På detta ställe, ungefär midt på sidorän-

derna, ser man emellertid (fig. 179) proximal-delen af den se-

kundära mynnings-randen, tydligt afsatt mot den distala delen,

svänga ned till djurhusets sido-rand. Den sekundära proximal-

1'anden är likaledes inböjd i midten, vanligen i en trubbig spets

(miicro), som dock endast är obetydligt upprest, mot hvad vi

.sett på de föregående arterna. I den primära djurhus-mynnin-

gens proxiraal-rand hafva vi stundom funnit en tand, sådan den

är på D. appensa; men vanligen söker man den förgäfves, och

ingen skillnad eller afsats visar sig efter den prin)ära mynnings-

randen.
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Ovicellerna (fig. 178) äro jenint Tunda, föga upphöjda; säl-

lan hatVa vi sett dem utvecklade. Liksom djurhusens är deras

ectocyst genomborrad af porer.

Ytterst sällan hafva vi sett avicularier utvecklade, och.

vanligen endast ett vid ena sidan af djurhus-mynningen (fig.

178), dock stundom ett vid hvar sida, nästan i samma ställ-

ning som på. D. appensa, dock riktadt mera rätt ut åt sidan.

Mandibeln är något skedformig, eller har den (fig. 178, a) nä-

stan parallela, blott något inböjda sidoränder och rundad ända.

Vid dess ledgång är aviculariet ungefär 0,08 mm.—0,1 mm. bredt.

Sådan är denna art — livad vi velat uttrycka i dess namn
— med de obetydliga sekundära förändringarne och de sällsynta

sekundära kolonial-organerna en bland de renaste Eschariner

vi känna.

Den är ganska talrikt funnen vid Spetsbergen på Ascidior,

snäckor och stenar från 19—60 famnars djup. Vid Finmarken

är den tagen af Prof. LovÉN.

I den primära djurhusformen uti de unga, föga utvecklade

kolonierna af Discopora appensa träffa vi den närmaste lik-

heten med djurhusformen till

Discopora pavonella,

som redan af BusK och Ålder, till hvilkas beskrifningar och

figurer vi för öfrigt hänvisa, varit väl känd under ^sc/iara-namn.

Djurhusens form och ställning äro liksom på D. appensa

mera celleporina (fig. 181), uppresta, sluttande, med stor, ho-

rizontal, rund mynning, vanligen af 0,23 ram:s bredd. Ectocy-

sten är på alla de exeipplar vi träfi"at hyalin, blott i trakten

af mynningens proximal-del synes den stundom krithvit. Den

är do-ck streckad af höga förtjocknings-ribbor från den temligen

starka kalklisten i djurhusens skiljofåror, längs hvilka på detta

sätt (ungefär i likhet med förhållandet på den svagt förkalkade

D. Peachii) en rad af djupa sekundära porer utbildar sig.

Djurhusmynningen förblifver primär och får oftast en väl

utvecklad tvär tand i midten af proximal-randen. Vid hvar-



SMITT, KRITISK FÖKTECKN. ÖFVER SKAND. HAFS-BUYOZOER. 179

dera sidan af djurhusmynningen, i jemnbredd med dess midt

ellei' vanligare mera proximalt, utvecklas ett avicularium med

horizontal mynning i jemnböjd med djurbusmynning ocb ofvan-

nämnda kalklister. Avicularie-mandibeln träffas visserligen run-

dad, men vanligen är den triangelformig.

Oviceller batVa vi aldrig sett utvecklade: i detta bänseende

står Discopora ^^(^'voneUa vid sidan af LepraUa j^allasiana.

BusK ocb Ålder bafva beskrifvit denna art både i Le-

Ijralia-, Hemeschara- ocb tillplattad JEschara-v'axt (auctt.) från

England. I D'Orbigny's samlingar förvaras den bland andra

Bryozoer från New-Foundland, eburu, såvidt jag kunde finna,

utan någon bestämning. Vid Spetsbergen förekommer den i Le-

'pralia-växt (auctt.) pä Sertularior, Ascidior ocb maskrör från

20—30 famnars djup. Doktorerne GoÉs ocb Malmgren togo

den i Qvalsund vid Finmarken på 20 famnars djup. Ännu åter-

står således att finna den vid det sydligare Skandinavien.

Vid sidan af D. coccwiea-gruppen står äfven

Discopora Skenei,

som belt nyligen på det utförligaste är beskrifven af Sars, till

hvars beskrifning vi bänvisa, ocb i BuSKS Coxig Polyzoa för-

träffligt är aftecknad under namn af LepraUa hicornis.

Det är naturligtvis också det krypande stadiet, Lepralia-

växten (auctt.), som närmast låter jemföra sig med de föregående.

Djurbusformen är i det väsendtligaste densamma som på en

I), ovalis; men i stället för den breda, lappformiga mucro är

den sekundära mynnings-uppresningen bär använd till avicularie-

bildning, stundom blott enkel ocb proximal, upprest som ett

spetsigt rostruni med den runda avicularie-mynningen på midten

af insidan mot djurbusmynningen, stundom tredubbel, derigenom

att äfven sidodelarne af den sekundära mynningen böja sig i

rostrum-'iovm, dessa åter med den runda avicularie-mynningen

i toppen. Den primära djurhusmynningen är rund eller rundadt

fyrkantig, med proximal-randen rät eller något konvex. Ecto-

Öfvers. af K. Vet.-Ahad. Förh. Arg. 24. Bihang. 12
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Cysten är längs djurhus-ränderna genomborrad af en rad porer,

stundom utdragna i svaga fåror uppåt. Dessa porer återfinnas

på Eschara-ysixten (aiictt); men i dennas hårdare förkalkningar

(fig. 182) rubbas deras läge, så att de i oredig ställning spridas

öfver djurhusets framsida. I dessa förkalkningsstadier är D
SJcenei synnerligen lik Eschara elegantida, men skiljes lätt, så

länge ännu det spetsiga midtel-ros^rm/i qvarstår. Senare för-

svinner emellertid äfven detta, då djurhusen tillslutas.

Till sin stamform varierar denna art, på samma sätt som

vi ofvan anmärkt om Eschara cervicornis och E. elegantula.

Enligt typexemplar, hvilka Norman öfversändt till Riks-Mu-

seum, är det tvenne sådana graciUs-formei\ som hos Ålder

bära namnen Palmicellaria elegans och Eschara lorea.

Discopora Skenei synes visserligen icke vara synnerligen

allmän i de nordliga trakterna; dock är den flera gånger funnen

vid Skandinavien: af Prof. Loven vid Skar (Bob.), af Doktor

GoÉS vid Wäderöarne (Boh.) på skalsand vid 90 famnars djup,

af Prof. LiLLJEBORG vid Grip (Norge), af Doktor Koren vid

Bergen, och af Prof. Sars uppgifves den förekomma, ehuru

sällsynt, längs hela Norge på stenbotten vid 20—50 famnars

djup. Från Spetsbergen förvaras den i Stockholms Riks-Mu-

seum utan närmare bestämd lokal. Från Grönland är den hem-

förd till Köpenhamns Museum. Den krypande Lepralia-\'åxten

är af Prof. LovÉN funnen pä stenar vid Hammerfest på 50—60

famnars djup. Dess koloniform utmärker sig genom en delning

i räta, konvexa flikar.

En art, med hvilken en närmare jemförelse ännu synes

vara nödvändig för en urskiljning från detta Xeprafea-stadium,

är Johnstons Lepralia bispiinosa, äfven sådan den är afteck-

nad i BusKS mera vetenskapliga Catalogiie, ehuru vi icke på

D. Skenei funnit dessa randborst, som gifvit Lepralia bispinosa

dess namn. Likaså synes ej heller någon artskillnad ännu vara

framvisad mellan Discopora Skenei och BusKS Eschara ur-

ceolata.
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Med de föregående formerna lemna vi det område, der

Escharin-typen varit öfvervägande; men de följande formerna

låta återföra sig till stadier, der de öfverensstämma med dessa,

och i Escharinernas förändringar hafva vi på flera ställen sett

öfvergångar till Celleporinernas byggnad. Inom den familj,

hvilken vi benämnt

Celleporidce,

ställa vi också främst en serie af former, hvilkas byggnad för-

håller sig till den typiska Eschara verrucosa på samma sätt

som Escharoides Sarsii visat sig i förhållande till Eschara cer-

vicornis och Escharoides rosacea till Porella Icevis, med tillägg

af den här starkare framträdande utvecklingen af sido-avicularier.

Dessa former synas hafva sitt egentliga hem i de boreala

och arktiska trakterna, och åtminstone en, eller kanske troli-

gare två, af dem anfördes af Fabricius i Fauna Groemlandica

under namn af MiUepora reticidata, hvilken han sedermera nog-

grannare beskrifvit uti Nye Zoologiske Bidrag såsom Eschara

scahra och hvilken vi således, då dess djurhusform tillhör Celle-

porintypen, här anföra såsom

Cellepora scahra,

vuxen såväl i Cellepora- som Semicelleporaria-x'eiXt (D'Orb.).

Den form, som med största skäl synes hafva legat till

grund för Fabricii beskrifning, är af Prof. Loven funnen vid

Bohuslän i väl utvecklad Semicelleporaria-vSiXt — kupig blad-

form af ungefär 2^ qvadrat-centimeters vidd — ; men ännu all-

männare förekommer den i de Svenska Spetsbergs-expeditio-

nernas samlingar, fästad vid Sertularior, Cellularior, maskrör

och Ascidior både i Gellepora och Semicelleporaria-yäiXt. Från

Grönland är den hemförd af Prof. Torell.

Djurhusformen (figg. 183, 184, 188) är densamma som på

Eschara verrucosa, oval med rakt sluttande framsida. Djur-

husmynningen är rund, der icke avicularier eller oviceller äro

utvecklade, snedt vertikal, med en bredd af ända till 0,3 mm
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och intager på Celleporinernas vis den uppresta distal-ändan af

djurhuset. Dettas ectocyst förblifver — såvidt vi känna denna

art — tunn och genomskinlig, tätt genomborrad (fig. 185) af i

quincunx ställda, primära porer, men öfverdrages liksom pä

Eschara verrucosa af förtjockningsribbor i riktning från skiljo-

fårornas kalklister. Dessa senare sammanhänga på hvar sida

med djurhusraynningens rand, och äfven denna är förtjo<^kad i

likhet med kalklisten eller med en af ribborna. Detta myn-

ningsrandens sammanhang med den näranda kalklisten hafva vi

redan sett antydt i den pä motsvarande ställe nedåtgående

svängningen af den sekundära mynnings-randen på Discopoi^a

sincera och JEschaixt ^^'^''Ojylnqua. I de första stadierna (fig. 184)

finna vi således ingen skillnad här mot BuSKS teckning af Le-

'pralia verrucosa (Catalogue, pl. LXXXVIl, figg. 3 och 4); men

snart uppträder skillnaden i utvecklingen af tnucro (rostrum or

ninbo hos Busk). Proxiraal-randen af djurhu&myn ningen börjar

nemligen iifven här att tillspetsas, och öfver densamma utveck-

lar sig en avicularie-uppsvällning; men denna är här snedställd,

med sin runda mynning öppnande sig åt sidan (fig. 183). I

början är avicularie-uiDpsvällningen rundad, och stundom kan

man finna hela kolonier bibehålla den i en sådan form. 1 van-

ligare fall reser den sig emellertid i starkare spetsform (figg.

186 och 188), sådan Fabricius beskrifvit den såsom "en kort,

men temmelig stterk Braad"; och man finner den till och med
"som ett koniskt, uppåt eller fram öfver mynningen riktadt

rostrum (fig. 188), som med en afsats vid avicularie-myunin-

gens spets fortsätter sig i ett tillspetsadt spröt. Med denna

utveckling följa äfven förändringar i avicularie-mynningens form,

da mandibeln, vanligen med en ledgångsbredd af 0,08 mm. eller

derutöfver, genomgår förlängningsvariationer från halfcirkel-form

(fig. 183) till tillspetsad triangelform (fig. 188). Samtidigt med

denna utveckling af snedställda mynnings-avicularier — hvilken
"

'^^^i^ssutom i de flesta fall (fig. 187) åtföljes af utvecklingen utaf

^ .^q;^ midteltand i djurhusmynninsens proximalrand till förstärk-

haka^"^" j»ng af mynnings-lockets ledgång — utvecklas äfven de runda
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eller något utdragna (fig. 183), vid mynningen vanligen tillplat-

tade (fi2. 186) ovicellerna med sin af större porer genomborrade

ectocyst, och Cellepora scahra är redan då, åtminstone bland

de Bryozoer vi känna, den art, som bäst öfverensstämmer med

Fabricii beskrifning. Men ännu mera framträder denna öfver-

ensstämmelse, der de stora sido-avicularierna hinna sin kraftiga-

ste utveckling. Afven dessa uppträda först (fig. 183) i samma
form som de ofvannämnda. Visserligen vexla de till sin plats,

liksom förhållandet var på Esckara 2?atens, så att man här

stundom finner dem tätt intill mynnings-avicularierna och till

det yttre sammansnicilta med dessa; men vanligen sitta de öf-

ver en proximal sidodel af djurhusets framsida, liksom myn-

nings-avicularierna vexlande till höger och venster. Med en

högre grad af utveckling genomgå äfven de samma formför-

ändring som mynnings-avicularierna, men kunna slutligen nä en

sädan storlek, att de jemte ovicellerna täcka hela djurhusens

framsida och blott för djurhusmynningarne leinna upptill fyr-

kantiga eller oregelbundna öppningar. Mynnings-avicularierna

förblifva då af en mindre storlek: stundom hafva vi sökt dem

förgäfves. På dessa sido-avicularier åter, hvilka dessutom äf-

ven med sina största dimensioner kunna bibehålla mandibel-

spetsen rundad och aldrig sjelfva blifva så högt utdragna i en

spets, hafva vi uppmätt mandibelns ledgångsbredd till 0,22 mm.

och dess längd till 0,3 mm. Sådan, då koloniens framsida blott

visar oviceller och de stora sido-avicularierna, hvart af dessa

organer på sin sida om djurhusmynningen, har denna art tro-

ligen förelegat FabriCIUS vid hans beskrifning a.f Eschara scahra;

men ett ganska liknande förhållande kan äfven, såsom vi snart

skola se, inträffa på en annan, iiär närstående form.

Vigtiga äro också variationerna i de sekundära ectocyst-

bildningarne. A ena sidan kunna nemligen kalklisterna i djur-

husens skiljofåror och den med dem sammanhängande sidodelen

af djurhusmynningens rand liksom ribborna öfver djurhusens

framsida och en kalklist, sådan den äfven kan utveckla sig längs

avicularie-uppsvällningens basal-rand, höja sig i spetsig kam-
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form till ett nät, som gifver kolonien ett djupt kancelleradt ut-

seende, sådant vi lika starkt skola se det på följande form.

Det händer här då stundom, hvad vi redan beskrifvit på Eschara

elegantula, att kalklisterna från djurhusens skilj ofåror i sin för-

längning intränga i det närmast äldre djurhuset, i hvars myn-

ning de korsa hvarandra.

A andra sidan kan denna bildning af sekundära lister och

ribbor stundom helt och hållet felslå, med en mängd variatio-

ner i deras utvecklingsgrad dessemellan, och när härtill kom-

mer, att ovicellerna kunna förlora sina porer, då all ectocyst-

bildning är slät, blott prickad af de små primära porerna i dess

svagare förkalkning, och då djurhusen kunna få en mera för-

längd form med sina i rostrum-form tillspetsade mynnings-avi-

cularier, visar sig CeUepora scahra stå på öfvergången till Celle-

pora ramulosa.

Den andra hithörande Ce.Uepora- och Semicelleporaria-^axm

(auctt.), som måhända kan hafva ingått i Fabricii Escliara

scahra, isynnerhet som den i de arktiska trakterna är lika allmän

och ofta växer tillsamman med den föregående, benämna vi

Cellepor a plicata

för att derigenom påminna om de vecklikt böjda ectocyst-upp-

resniugar, som här stundom starkare än pä Cellepora scahra

kunna förekomma.

Utom de nämnda stamformerna har denna art äfven visat

sig i dubbel-bladig SemiceUeporaria-växt (fig. 194) med bak-

sidan af det ena bladets djurhus fastvuxen vid baksidan af det

andras, till skenbar likhet med de äkta Escharorna och upp-

kommen på samma sätt som t. ex. ReticuUpora från Diasto-

j9ora-stadiet eller ännu troligare helt enkelt genom omväxning

omkring en Sertularia-stam och bladens sammanväxning på

motsatt sida mot koloniens utgångspunkt.

Till djurhusformen (figg. 189, 191, 195 och 196) står denna

form den föregående synnerligen nära; men djurhusen äro ännu

mera uppresta, i sin sluttande ställning rakt inkilade mellan
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livarandra. Den primära djurhusmynningen, hvars bredd vexlar

mellan 0,25 rara. och 0,3 ram., är rund eller rundadt fyrkantig

(fig. 195), alltid och redan tidigt — såvidt vi sett — med myn-

ningslockets ledgångsrand (figg. 189, 191 och 192) utvecklad i

midten af proximal-randen. Cellepora plicata går dessutom

längre tillbaka i de för Eschariner och Celleporiner gemen-

samma utvecklingsförändringarne från Flustrin-stadiet, i det

hänseende att då vi blott ytterst sällan på unga djurhus i ut-

vecklings-randen till Cellepora scahra (fig. 188) funnit ett par

af randborst, ett i hvart distalhörn af djurhusmynningen, kunna

vi deremot af denna form finna kolonier till största delen med

qvarstående borst (fig. 192), två par, der ovicellen saknas, och

ett par, der denna är utvecklad; men vanligen bortfalla alla

borst i de äldre delarne af sådana kolonier, och oftast saknas

de helt och hållet äfven på denna form.

Djurhusens ectocyst är vanligen slät (figg. 189 och 195),

endast prickad af glesa, fina porer, eller i de flesta fall mot-

svarande den byggnad, då ectocysten på föregående form sak-

nade förtjocknings-ribbor. Sådan kan den äfven i stark för-

kalkning blifva ogenomskinlig, hvit, oaktadt den vanligen, liksom

på den föregående formen bibehåller sin hyalina genomskinlig-

het eller får en gulaktig, genomlysande färg. Eller ock kan

den visa sig i denna tunna förkalkning på de unga djurhusen

(fig. 191) med spår till förtjocknings-ribbor i likhet med den

föregående formen.

Den första af de sekundära mynningsförändringarne är en

S-forraig uppresning af mynningsranden (figg. 189, 191, 192, 193,

195 och 196) på hvardera sidan om proximal-tanden. Vanli-

gen utvecklas dock endast den ena af dessa uppresningar enkel;

den andi-a ingår i sammansättningen af en uppsvallning, som

utvecklas till ett snedstäldt avicularium med skarp rygg och

med mynningen inåtvänd, sluttande mot midten af den primära

djurhusmynningen vid dennas proximaltand. Detta avicularium

genomgår för öfrigt med en högre utveckling samma variationer

som den föregående formens mynnings-aviculariura, blott att det
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aldrig visat sig med en så kort mandibel. Aviculariets mynning

blitVer dessutom oftare här böjd i fogelnäbbsform, men reser

sig ej i sprötlik spets.

Ovicellerna utveckla sig här (figg. 189, 191, 193 och 196)

med samma form som på CeUepo7'a scabra, dock oftare mera till-

plattade och breda, genomborrade af porer eller mera sällsynt

med hel ectocyst. När ovicellerna äro utvecklade, har den ge-

mensamma djurhus- och ovicellmynningen en trekantig form:

på ena sidan begränsad af den nästan raka eller blott föga

konkava ovicellmynningsranden, på de.n andra sidan af den nu

högt svängda sekundära djurhusraynnings-randen och på den

tredje sidan af aviculariet, hvars mera sidoställda riktning och

långsträckta form, då det vanligen med sin rygg och basal-ända

når ända fram till djurhusmynningens distalhörn, göra Cellepora

plicata lätt igenkänlig från Cellepora scabra. Men den likartade

djurhusformen antyder deras nära sammanhang, och detta yttrar

^
sig äfven i utvecklingen af de stora sido-avicularierna, som här

hafva samma uppkomst och blott en mera långsträckt basal-

form. Spetsiga och i ändan rundade mandiblar vexla på samma
koloni. Afven här hämmas vanligen mynnings-avicularierna i

sin utveckling, der de stora sido-avicularierna uppträda; och

det är väl möjligt, att äfven denna form i ett sådant stadium

förelegat Fabricius vid hans beskrifning af JEschara scabra;

men den spetsiga brådd han omtalar står bättre i öfverens-

stämmelse med föregående form.

Mynnings-avicularierna kunna dessutom här förkrympas utan

sido-aviculariernas utveckling: stundom (fig. 193) ser man blott

ett litet sådant avicularium tätt vid djurhusmynningens proxi-

mal-tand snedstäldt i en sekundär sinus, ungefär på samma

sätt som på Eschara Sarsii, och de sekundära mynningskan-

terna, af hvilka den ena har aviculariet i sin bas, resa sig då

i hög S-form och skjuta upp på framsidan af ovicellen, der

denna är utvecklad, i likhet med förhållandet på Eschara pro-

pinqua; stundom kan. all aviculariebildning saknas öfver hela

kolonier eller delar deraf, och, isynnerhet i detta tillfälle fram-
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träder den invecklade och oregelbundna kant-uppresning, som

gifvit Cellepora plicata sitt namn. Det är dock samma process,

som den vi sett på föregående form: en uppresning och tillhaka-

böjning af den sekundära djurhusmynningens proxiraala sido-

ränder i förening med en kalklist från djurhusens skiljofåror

(ligg. 195 och 196), från hyilka sedermera mellanrummen mel-

lan de sluttande (tegeilagda) djurhusen ånyo delas genom korta

tvärribbor, som likaledes resa sig i sin tillväxt. På detta sätt

uppstår en djup och oregelbunden kancellering, hvars maskor

stundom till storlek och till och med till form kunna påminna

om djurhusmynningarne.

Då vi se Cellepora plicata med något mera förlängd djur-

husform och med slät ectocyst, står den på öfvergången till en

form, hvilken vi visserligen gifva ett eget namn,

Cellepora o vata,

då den eger betydelse för förklaringen af sammanhanget med

de följande formerna, men som så nära sluter sig intill den fö-

regående, att den svårligen kan betraktas, såsom annat än en

variation af denna. Dock får den ett högst egendomligt ut-

seende, isynnerhet derigenom att den snarare och, såvidt vi sett,

nästan alltid, åtminstone i de äldre koloni-delarne blifver hårdt

förkalkad, med de större, spridda porerna i ectocysten öfver

hela djurhusets framsida (fig. 197) skarpt afstickande mot den

för öfrigt krithvita, af småvårtor finknuttriga ytan.

Djurhusformen (fig. 197) är för öfrigt mera jemnt oval och

horizontalt nedliggande. Djurhusmynningen är rund och mindre,

vanligen af 0,17 mm:s diameter, saknar oftast proximaltanden

och den sekundära randuppresningen, blott att en vinkel- och

stundom tand-lik proximal inväxning vid ena sidan, straxt vid

basen af avicularie-mynningen, påminner om de föregående for-

mernas proximal-tand och sekundära mynnings-förändringar.

Mynnings-aviculariet har samma form och ställning (fig.

197), som der det visade sig i medelmåttig utveckling på Celle-

pora plicata, men dess mynning är mera konstant tillspetsad,
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och detta åt båda hållen, såväl uppåt, mot aviculariets skarpa

och mandibelns spetsiga topp, som nedåt, der det afsmalnande

aviciilariet öfvergår i den motsatta sidan af djurhusmynningens

rand. Derigenom att avicularie-basen mera jemnt följer djur-

husmynnings-randens sväng, framträder dessutom tydligare här

en böjning af avicularie-mynningen vid mandibelns ledgång.

Kalklisten i djurhusens skiljofåror är endast svagt markerad.

De större sido-avicularierna, som utmärkte de föregående

formerna, hafva aldrig här synts utvecklade.

Der man finner Cellepora plicata och CellejDora ovata bred-

vid hvarandra — såsom t. ex. på en Celleporaria incrassata i

Advent-Bay (Spetsbergen) —, äro de vjsserligen lätta att ur-

skilja från hvarandra, och Cellepora ovata utmärker sig straxt

genom sin enkla och likformiga byggnad. Men då man så fin-

ner — Doktor GoÉs tog en sådan koloni i Röde-Bay (Spets-

bergen) — kolonier af en gulaktig färg, i utvecklingsranden

hyalina, och der med ovala djurhus, hvilkas runda mynningar,

af 0,24 mm:s diameter, blott äro större än det vanliga för-

hållandet på CeMepora ovata och hvilkas ectocyst är genombor-

rad af glesa, större porer, hvarjemte deras avicularier fullt likna

dem på Cellejjoi^a ovata, men dereraot i de äldre koloni-delarne

finner oviceller, som till form och byggnad öfverensstämma med

dem på Cellepoo^a plicata, der dessa sakna porer, och dervid ser

djurhusmynningarne äfven här få en antydan till trekant-form,

och då man slutligen finner ectocysten öfver dessa äldre djur-

hus resa sig omkring porerna i nät-form, ungefär som på Le-

fralia pallasiana, ser man också, att med de tilltagande dimen-

sionerna framträder en större likhet med den förlängda formen

af Cellepora jjlicata, som likaledes har mera horizontalt n ed-

liggande djurhus, och om vi ställa de sista ectocyst-förändrin-

garne på CeUepoi^a ovata, hvilken åtminstone är byggd efter

samma typ som den föregående formen, vid sidan af dennas

töränderlighet i detta hänseende, visa de en variations-förmåga

för djurhusens ectocystbildningar inom denna grupp, sådan man

oftast och lättast finner denna föräuderlighet på ovicellernas
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ectocyst — den man ofta på samma art och stundom inom

samma koloni ser vara hel eller genomborrad af porer — ; och

skillnaden mellan Cellepora ovata och Cellepora plicata reduceras

på detta sätt till att vara af föga betydenhet.

Vi känna för öfrigt Cellepora ovata endast från några få

lokaler vid Spetsbergen, på Actinior, Ascidior och Celleporarior

från 10—60 famnars djup. Att döma efter Spetsbergs-expedi-

tionernas samlingar skulle den således vara temligen sällsynt.

Den står emellertid som en betydelsefull hänvisning från de

föregående till

Cellepora ramulosa,

i alla de variationer, som denna kan undergå. Här möta vi

nemligen ånyo snarare en formgrupp, än livad man gerna vill

kalla en art, så olika och dock så nära förenade som alla de

former visa sig, hvilka vi samla under detta namn, det äldsta

bland dem, som med säkerhet kunna tydas såsom hithörande.

Först anföra vi här en form, hvilken vi benämna

Cellepora contigua,

som i sin tunna skorpform närmast påminner om XepiYt/m-växten

till Escharoides rosacea. Vanligen förekommer den också i hård

förkalkning, glänsande hvit och prickad af vårtor och fördjup-

ningar i ectocysten, med insänkta djurhus och skiljolinierna

mellan dessa snart försvunna (tig. 200), hvaraf vi hemtat ett

namn för denna form.

Djurhusen synas dock i koloniens utvecklingsrand väl be-

gränsade (fig. 198), af en oval form, med rund mynning, hvars

distal-rand stundom bär ända till fem långa borst. Proximal-

randen af djurhusmynningen öfverskjutes och döljes till god del

af det snedställda aviculariet, som från djurhusets sidokant,

proximalt om djurhusmynningen,- vrider sig som en uppsvallning

rundt öfver dettas halfva bredd eller derutöfver och slutar i en

sidoställd eller distalt vriden mynning med spetsig maudibel. I

koloniens äldre delar, der förkalkningen liksom på Escharoides
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ro.^acea jemnat dennas yta, skiljer sig denna art från den nyss-

nämnda endast genom den spetsiga avicularie-mynningen och

aviculariets skarpare kant (figg. 199 och 200), då äfven djur-

husmynningarnes form och storlek i det närmaste äro desamma':

här uppraätto till 0,14 mm:s bredd.

Likheten återkommer dessutom äfven på ett annat sätt

inom de mindre hårdt förkalkade kolonierna, då äfven Cellepora

eontigua kan visa ett hyalint eller gulaktigt utseende och i stället

för avicalarium har en spetsig, proximal mucro (fig. 201), sådan

proximal-delen af djurhusmynningens sido-rand stundom äfven

på Escharoides rosacea kunde utdragas till likhet med Disco-

pora Peachii. Här står dock denna mucro mera jemnt uti djur-

husets midtel-linie, hvartill kommer — såvidt vi känna dessa arter

— en tydligare utveckling af sekundära porer längs djurhusets

sidokant på Cellejjora eontigua i detta stadium.

De kolonier vi känna af Cellepora eontigua, äro af Prof.

LovÉN tagna vid Hammerfest på stenar från 40 till 60 famnars

djup.

Den hufvudsakligaste skillnaden mot Escharoides rosaeea i

.Lepralia.-\'Axt förblifver således den större utvecklingen, snedare

ställningen och skarpare formen för avicularierna till Cellepora

eontigua; men just dessa olikheter jemte djurhusmynningens äf-

ven primärt runda form göra de yngre djurhusen i de mera ut-

vuxna kolonierna af Cellepora eontigua fullkomligt öfverens-

stämmande med de motsvarande uti kolonierna till Cellepora tu-

berosa, hvilken åter, liksom Cellepora ramidosa uti djurhusens,

djurhusmynningarnes och aviculariernas form och ställniÉg tyd-

ligen stå vid sidan af Cellepora ovata.

Det blifver för de följande firmerna snart sagdt omöjligt

att med säkerhet välja namn från den äldre litteraturen. Om
man undantager de SAViGNY'ska teckningarne, hvilka ännu äro

att räkna bland de bättre, hafva de flesta författare lemnat de

egentliga karaktererna åsido. Först med Hassall och BusK
börjar ett noggrannare studium med säkrare bestämningar; men

ännu i dag gäller stamformen som artkarakter, hvilken dock



SMITT, KRITISK PÖRTECKN'. ÖFVER SKAND. HAFS-BllYOZOER. 191

varit orsaken till den största delen af oredan. Emellertid är

det obestridligt, att om ock stamformen icke kan begrunda en

art, har den dock inflytande pä djurhusformen; och vi känna

redan frän det föregående, att öfverväxningslagren, som nu här

uppträda ännu vanligare och starkare, hafva samma inflytande

i ännu högre grad. Förr än man lyckas med direkta observa-

tioner följa en Cellepora från dess första djurhus till dess högsta

kolonial-utveekling, vet man intet med säkerhet om dess art-

karakter, och dessföiinnan känna vi blott enstaka delar af dess

historia, dem man utan svårighet kan gifva egna artnamn; men

med denna riktning råkar man lätt i den nämnda oredan. Sannt

är dock äfven här, att de stamformer och de djurhus- och avi-

cularie-förändringar, man redan anmärkt, på många ställen visa

sig sjelfständiga.

Så finna vi i D'Orbigny's samlingar från New-Foundland en

Cellepora tuber osa,

hvilken äfven Prof. Loven tagit vid Finmarken i oregelbundna,

runda klumpar på Hornera lichenoides eller cylindriskt upprest

och oregelbundet dichotomiskt förgrenad från större utbredningar.

Riks-Museum eger den dessutom från Kattegat, der den i säll-

skap med följande form vuxit på Porella Icevis i smal, cylindrisk

stam med tillspetsade toppar. Så.sora 6Va^-fossil har den tro-

ligen förelegat BusK vid hans beskrifning af Cellepora tuhigera.

I djurhusformen öfverensstämmer den som nämndt med Celle-

pora contigua, men är större än denna: vi mäta här djurhus-

mynningar af ända till 0,23 mm:s vidd. De yngre öfverväxnings-

lagren visa emellertid detta mått vanligen betydligt förminskadt.

Djurhusen äro också, som vanligt i öfverväxningslagren, mera

uppresta, äggformiga och kastade om hvarandra. Deras ecto-

cyst är fast och slät, glänsande hvit; i skilj ofårorna går en svag

kalklist, och längs denna en rad af porer, hvilka dock tydligt

framträda, först på de äldre kolonidelarne, der djurhusen för-

lorat sin glans och hunnit gulna.
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Mynnings-aviculariet, hvars spetsiga raandibel har en led-

gångsbredd af ungefär 0,12 mm., är vanligen mera sluttande med

sin mynning ocli har då formen af en triangellik upphöjning

längs sidan af djurhusmynningen. Denna senare får visserligen

en sinus i sina hårdare förkalkningar, men aldrig så starkt mar-

kerad som på BUSKS figurer, hvilket dock svårligen kan vara

någon skillnad af större betydelse ^). Likaså är det med avi-

'Culariets förlängning i tubform, hvilken dessutom äfven saknas

på flera ställen i BuSKS teckningar.

Ovicellerna äro jemnt runda, något utdragna, punkterade af

temligen stora porer i quincunx. Der de utvecklas, reser sig

också djurhusmynningens rand sekundärt och skjuter på hvar

sida upp på ovicellen, hvars raynnings-rand är konkav, vid si-

dorna tandlikt afsatt, ungefär som på Eschara paténs.

Shedformiga avicularier, motsvarande de stora sido-avicu-

larierna pä Eschara propinqua, förekomma äfven här; men i

sin stora utveckling synas de snarare motsvara djurhus, sådana

äfven dessa för öfrigt uppkomma i öfverväxningslagren på samma

sätt som de sekundära organerna i kolonien ofvanpå de primära.

På ett sådant skedformigt avicularium mätte vi mandibelns led-

gångsbredd till 0,09 mm., dess längd till 0,33 mm. och dess

största bredd i den utvidgade ändan till 0,22 mm.

Det är hufvudsakligen i de sistnämnda båda nyanserna, vi

finna någon skillnad mot de boreala och sydligare trakternas

Cellepora ramulosa,

sådan denna har sin nyare begränsning. Ty såvidt vi känna

denna, sakna dess oviceller porer; och skedformiga avicularier

hafva vi icke kunnat finna på densamma. Eljest söker man

förgäfves någon annan skillnad än stamformens, som kan få ut-

seende af att vara konstant. Och denna är troligen endast ut-

trycket för lokala förhållandens inverkan, om den också har er-

hållit sjelfständighet i sin förekomst. Vi kunna nemligen erindra

') Anm.: I detta hänseende äro D'Orbigny's New-Foundlands-exemplar bättre

öfverensstämmande med Busks figurer.
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Olli Meynhranipora pilosa, dér denna reser sig fritt såsom Electra

med bibehållande af formen, sådan den är i de delar, der den

rundtorn bekläder en rund eller smal och tillplattad alg: efter

algens form ocli bredd vexlar Electrans. Så äfven här. Vi finna

denna Cellefora i Prof. Lovens samlingar från Skar och Väder-

öarne på Sertularia, Haleciura, Porella Isevis och maskrör; och

de kolonier, som sitta på ett bredare föremål, äro också van-

ligen bredare. Den kan stundom i skorplik (Cellepora-, auctt.)

växt, men med ett yttre utseende och en byggnad, som annars

fullkomligt öfverensstämmer med den uppresta (Celleporaria-,

.auctt.) växtens, följa en Sertularia-gren och med bibehållande

af samma tjocklek utsända grenar och öfverväxa toppen af Ser-

tularia-grenen. På samma sätt hafva vi sett denna liksom den

föregående formen förhålla sig till Porella Icevis. Att växt-

stället har inflytande på stamformen, är således åtminstone yt-

terst troligt; men huruvida det alltid har samma inflytande,

d. v. s. oberoende af andra omständigheter, kunna vi ej afgöra

med de materialier, som stå oss till buds.

Sådan stamformen är, sådan har också djurhusformen blifvit:

Cellepora ramiilosa är i detta hänseende att betrakta såsom en

elongata- form till den föregående, ett förhållande som vi redan

anmärkt för många andra Bryozoer. Eljest öfverensstämma de

med hvarandra, och vi hänvisa till BuSKS figurer, isynnerhet i

Crag Polyzoa. Aviculariet är emellertid vanligen här mera

upprest, ofta förlängdt i en sprötlik spets, till den närmaste lik-

het med hvad vi anmärkt på Cellepora scabra. Då nu djurhu-

sen växa det ena öfver det andra, finner man ofta sådana spröt

qvarstå, äfven sedan avicularie-mynningen är öfverhöljd. Eljest

känna vi inga egentliga borstbildningar på denna form. Ovi-

cellerna äro jemnt runda, som nämndt, utan porer; och den se-

kundärt uppresta djurhusraynnings-randen hafva vi alltid sett i

jemn fortsättning med den jemnt konkava ovicellmynnings-randen.

Cellepora ramulosa synes enligt Prof. Lovens samlingar

icke vara sällsynt på 50—60 famnars djup vid Bohuslän, der
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man anträffar densamma; men ännu vanligare, oftast på samma

lokaliteter, är

Cellepora avicularis,

en form af denna typ, som redan hos Savigny synes vara af-

tecknad, åtminstone i en af lians figurer, som af AuDOUlN fatt

namnet Cellepora Redoutei, hvilket namn vi dock ej väga åter-

upplifva, så länge Röda Hafvets och Medelhafvets Bryozoer ännu

ej äro undersökta efter nutidens fordringar på noggrannhet.

Det är säkerligen denna, åtminstone såvidt vi ännu känna

vår Nordiska Fauna, som hufvudsakligen legat till grund för

föregående författares ända frän Linnés Cellepora pumicosa från

Skandinaviens haf. Men dä Ellis och Pallas äro auctorer för

detta namn, våga vi ej här använda det, sedan BUSK från det

haf, der dessas typer lefvat, såsom Cellepora pumicosa beskrifvit

en form med avicularie-mynningen rätt inåt-vänd mot djurhus-

mynningen och (enligt hans anmärkning vid Cellepora tuhigera i

Crag Polyzoa) utan sinus. Denna BuSKS Cellepjora pumicosa

står således snarare vid sidan af Discopora Skenei.

I det första djurhuslagret och ännu i utvecklingsrauden af

kolonierna med öfverväxningslager är djurhus- och avicularie-

formen till Cellepora avicularis dens,amma som till de båda före-

gående, blott att djurhusen i utvecklings-randen (figg. 202 och

207) stundom äro ännu mera tillplattade och t. o. m. rhombiska.

Den har dock alltid mindre dimensioner på dessa delar: djur-

husmynningarne variera omkring 0,13 mm. Senare höjer sig

också aviculariet mer och mer, vanligen i rörform (figg. 202, 204

och 207), sådan BuSK beskrifvit för Cellepora tuhigera, med

mynningen snedställd i toppen. Djurhusmynningens sinus är all-

tid snedställd (figg. 202, 203, 207 och 208) på denna som på

de båda föregående formerna, troligen en följd af avicularie-

utvecklingen, motsvarande hvad vi sett på Escliaroicles rosacea.

I den sekundära uppresningen af mynningsranden saknas den.

Deremot visar denna' en mängd ojemnheter i sin utveckling, än

blott som en svag ring, tvärt afsatt vid basen af aviculariet.
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än upprest längs kanterna af detta (figg. 208—210) och så på

båda hållen sluttande ned mot motsatta sidan af djurhusmyn-

ningen; än jemn uti kanten, än upprest i tandform (fig. 207)

från denna och stundom (fig. 205) med ett eller t. o. m. tvenne

accessoriska små-avicularier i denna kant liksom på Eschara

propinqua. Man kan visserligen för de kolonier, der den sist-

nämnda avicularie-utvecklingen förekommer, använda ett eget

namn, då man på många kolonier förgäfves får söka sådana

avicularier, liksom äfven de skedformiga avicularierna kunna

saknas; men lika vanligt är det ock, att de förekomma på några

och saknas på andra djurhus i en koloni. De större avicularier

med triangelformig mandibel, hvilka HiNCKS afbildat för Celle-

j)ora avicularis, äro säkerligen intet annat än rostra från de

öfvervuxna djurhusen, liksom vi sett detta kunna hända med de

borstlika avicularie-spetsarne på föregående form, och Hincks's

figur öfverensstämmer i detta hänseende så helt och hållet med

vår nordiska form, att vi icke kunna antaga, att någon större

vigt kan fästas vid formen på små-avicularierna, hvilkas man-

dibel vi blott sällan, och då troligen en följd af deras mindre

utveckling, funnit rund. Ovicellerna (figg. 205 och 209) äro

jemnt runda eller tillplattade, punkterade af stora porer, ehuru

dessa porer stundom kunna vara otydliga, blotta märken efter

en svagare förkalkning på dessa ställen i ectocysten, stundom

åter — sådana vi sett ovicellerna på kolonier vid Spetsbergen

— åtminstone varit omöjliga att urskilja. Ovicellernas mynnings-

rand är vanligen nästan rät, och från dess ändar går den se-

kundära djurhusmynnings-kanten på livar sida i sin vanliga stig-

ning mot toppen af aviculariet. Den gemensamma djurhus- och

ovicell-mynningen blifver på detta sätt (fig. 209) triangulär. I

de hårdare förkalkningarne deremot — och isynnerhet framträder

detta på exemplar frän Spetsbergen — visa sidodelarne af ovi-

cellens mynnings-rand samma afsatser från det konkavt böjda

midtelpartiet, som dem vi sett på Eschara paténs och Cellepora

tuherosa, och de starkare upphöjda sidokanterna till djurhus-

Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. Arg. 24. Bihang. ij
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mynningen uppskjuta då på ovicellen, på samma sätt som pä

den sistnämnda formen och som vanligt något inåtsvängda mot

livarandra. Den gemensamma djurhus- och ovicell-mynningen är

således då trapez-likt fyrkantig. Denna Spetsbergs-form visar

sig dessutom varierande i mynnings-aviculariets mynnings-rikt-

ning, då denna än, såsom på de boreala formerna vi sett, är

snedställd, än rättställd i riktning från djurhusmynningens höjd

med spetsen rätt proximalt i toppen af avicularie-rostruni. Vi

se således, att en af de annars mest konstanta karakterer inom

denna grupp icke saknar variationsförmåga. De stora, sked-

formiga avicularierna (figg. 202 och 206) hafva samma form som

på Cellepora tuberosa, och man kan stundom finna samma mått

på mynningarne; men de talrika exemplar vi sett af Cellepora

avicularis hafva också visat tah'ika variationer i mynningsformen

på dessa organer, hvilken man stundom kan finna mera jemn-

bred, ungefär som på de stora avicularierna till en Cellepora

scabra, der dessa icke äro tillspetsade, stundom åter, hvad ut-

vidgningen mot mandibel-ändan beträffar, i mellanstadier till de

mått vi ofvan uppgifvit till Cellepora tuberosa ^)

Så allmän som Cellepora avicularis enligt Prof. LovÉNS

samlingar förekommer på Sertularior och smärre Gorgonior från

30 famnars djup och längre ned i Bohusläns vikar och haf, och

sådan 'Doktor Malmgren tagit den från 30 famnars djup på

berg- och stenbotten vid Waygats-öarne, känna vi den dock

icke i de uppresta former, hvilixa HmcKS beskrifvit. Dess ko-

lonier sitta alltid som runda svulster kring de nämnda, smala

stammarne, eller resa de sig blott i rundad vårt-form. De upp-

resta Stammarne kunna således vara egendomliga för de sydli-

gare hafven, såvida de icke äro uttrycken af någon tillfällighet

eller helt och hållet lokala förhållanden, hvilkas inflytande vi

anmärkt vid den egentliga Cellepora ramulosa.

I sina variationer både i ovicell- och avicularie-byggnad

visar emellertid Cellepora avicularis, att man åtminstone hittills

^) Anm.: Så t. ex. hade en af dessa avicularie-mynningar med för öfrigt samma
matt som de uppgifna sin största mandibel-bredd =.0,17 mm.
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fåfängt sökt någon gällande grund för artkarakterer inom denna

grupp, hvars former vi derföre förena inom ett namn. För detta

ändamål är visserligen Cellepora ramulosa till betydelsen högst

olämpligt; men, som nämndt, det är det äldsta, då vi vilja und-

vika att begagna Cellejiora jmmicosa i en annan bemärkelse, än

den BusK, dess förste säkre béstämmare, gifvit åt detta namn.

De öfriga Nordens äkta Celleporiner stå visserligen icke

långt aflägsna från de föregående; men, åtminstone såvidt vi

känna dem, visa de konstanta karakterer till skillnad derifrån

och synas bilda en serskild formserie, för hvilken vi bibehålla

det af Lamouroux uppställda genusnamnet Celleporai^ia. Den
till artnamnet säkrast bestämbara formen är

Celleporaria Hasscdlii,

af hvilken vi dock endast känna en koloni på en alg från Bo-
huslän, tagen af Prof. Loven.

I djurhusformen finner man ingen egentlig skillnad från de

föregående; men den sekundära djurhusmynningen (fig. 211),

med en bredd af ungefär 0,2 ram., är mera fyrkantig, på tvären

aflång. 1 stallet för rostrum med mynnings-avicularium har

denna art en tillspetsad eller platt men skarp, tillbakaböjd

mucro, sådana vi funno dessa variationer inom Discopora coc-

cmea-gruppen. Deremot utvecklas här mera konstant ett avi-

culariuni med rund mandibel i hvar sido-del af den sekundära

djurhusmynningens uppresningskant och vanligen i rörform, om
också kort, uppskjutande fritt från denna. Ovicellerna äro runda,

med en halfcirkel-formig tvärlist uppstigande från hvardera af

mynningens sidohörn och inom denna tvärlists område tillplattade.

På vår Bohuslänska koloni är den öfiiga, jemnt runda delen af

ovicellen fårad men utan porer. BuSK har dock beskrifvit och

aftecknat ovicellerna äfven såsom prickade af stora porer, ett

ytterligare bevis för vårt påstående, att ovicellbyggnaden inom

dessa grupper ej kan användas såsom artkarakter.

Den nämnda kolonien har alla sina delar hyalina. Sked-

formiga avicularier saknas. I båda dessa hänseenden finna vi.



198 ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAK, 186 7.

deremot den starkaste utveckling på den form, som i de arktiska

regionerna uppträder med i det väsendtligaste samma byggnad

som Celleporaria Hassallii. Denna form bär hos Lamarck och

D'Orbigny namnet

- CeUeporai'ia incrassata.

Den är en af de allmännare Bryozoerna vid Spetsbergen,

Grönland och, enligt Packard och D'Orbigny, vid New-Found-

lands-bankarne. Afven vid Finmarken förekommer den, om den

också icke der synes vara till den grad allmän. Dock är den

redan af de äldsta författare till Norges Naturalhistoria an-

träffad. Riks-Museum eger den från denna trakt tagen af Prof.

LovÉN och Doktorerna GoÉs och Malmgren, hvilka senare

funno den i Grötsund vid 100 famnars djup.

Dess yttre är redan välbekant, den största nordiska Celle-

porin i upprest stamform, med cylindriska, oregelbundet dicho-

tomiska förgreningar, vanligen af 5—8, stundom ända till 15

mm:s diameter. Djurhusformen är ägg- eller biås-lik (figg. 212,

213 och 216), djurhusmynningen rund, sinuerad. Den sekundära

mynnings-uppresningen är låg, men utvecklar på hvar sida, eller

blott på den ena (fig. 213), ett litet avicularium, sådant vi re-

dan sett det på föregående form. Mucro synes här alltid saknas.

Ovicellerna (fig. 215) hafva samma form som på Celleporaria

Hasallii, vanligen dock lägre.

Mest utmärker sig dock Celleporaria incrassata genom sin

alltid hårda förkalkning, krithvit eller gul, och med denna hafva

de sekundära porerna starkt blifvit utvecklade, än i enkel rad

längs djurhuskanten, och då vanligen (fig. 213) uti uppåt af-

smalnande fåror riktade upp mot djurhusmynningen, än spridda

(figg. 213 och 216) öfver hela djurhusets fria vägg. De åter-

finnas dessutom äfven på de stora, skedformiga avicularierna

(fig. 216, a), som i sin utveckling fullt motsvara djurhusen i

öfve^l^ningslagren både till ställning, storlek och stundom äfven

form. . De^sa aviculariers mynnings-längd kan uppgå ända till

: :naruiaré '§b ^,half millimeter; men de liksom djurhusen variera

%/«
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betydligt i sin storlek, och deras mandibel synes äfven i fullt

utveckladt tillstånd kunna vara lialfcirkel-formig. För att visa

de variationer, som i detta hänseende förekomma, uppmäta vi

tre af dessa avicularie-mynningar på samma stam och på föga

afstånd från hvarandra:

aviculaiie-mynnin-

gens längd 0,38 ram. 0,33 mm. 0,31 mm.

mandibelns längd 0,32 mm. 0,18 mm. 0,156 mm.

raandibelns bredd

vid ledgången... 0,186 mm. 0.3 mm. 0,32 mm.

raandibelns bredd

vid raidten 0,227 ram. halfcirkelformig. halfcirkel formig.

Djurhusen vexla betydligt till sin storlek, såsom mina figu-

rer (figg. 212—214 och 216) kunna visa; och äfven här tyckes

den regeln gälla, att koloniens första lager (fig. 212), äfven der

detta framsticker i rotutbredningens utveckling.'^rand och i de

tillväxande 'grenarnes toppar, visar större djurhus, än de som

tillhöra de sekundärt bildade öfverväxningslagren.

Likheten i mynnings-aviculariernas form och ställning, hvar-

till äfven kommer oviceliernas likhet — om vi ock som nämudt

icke våga fästa allt för stor vigt vid den sistnämnda likheten —

,

ställer Celleporaria incrassata utan tvifv,el såsom en nära an-

förvandt till Celleporaria Hassallii, och olikheterna reducera sig

till den förras högre tillväxt och förkalkning. I analogi med

Cellei?ora ramit/osa-gruppen- synas således äfven dessa former

böra förenas: dock är vår kännedom om Celleporaria-Hassallii

ännu för ringa för ett säkert afgörande af denna fråga.

Först vid slutet af Chilostomerna, och sedan vi sett all den

föränderlighet, h vilken dessa äro underkastade, kunna vi försöka

att förklara den formskillnad, som förekommer inom slägtet

Retepora, hvilket ännu åtminstone synes kunna karakteriseras

genom sin välbekanta stamform, en egendomlig modifikation af den

ujipresta Cellejyoraria- och ^sc7ia?-a-växten(auctt.), hvilken vi dock

i utvecklingen kunna följa tillbaka ända till jemnbredd med de
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äkta Escharinernas byggnad. Så uppstå nemligen kolonierna

till den vid Skandinavien allmänna

Retepora heaniana

med en början, livilken i BüSKS Crag Polijzoa på ett utmärkt

sätt är aftecknad ') under benämningen Lepralia lohata. Djur-

husen komma då till formen närmast en Discopora Peachii

utan förkalkningsribbor. Deras primära mynning är half-ellip-

tisk med rak proximal-rand. De första djurhusen äro försedda

med sex, de närmaste yngre vanligen blott med fyra mynnings-

borst. Ofver midten af proximal-randen utbildar sig i rostrum-

form ett avicularium med halfcirkel-formig mandibel i sin topp-

ställda mynning och vid rostrets bas, tätt inpå dess sida, ut-

vecklar sig stundom ett mindre, sessilt, snedstäldt avicularium

med trekantig mandibel. Med utbildningen af detta rostrum

höjer sig också djurhusmynningen sekundärt till en förenings-

kant mellan de nedre delarne af randborsten, sådan vi sett denna

upphöjning, i hvilken borstenas lumen tydligen kan följas, re-

dan på Anartliropora monodon. Dä det mest proximala paret

af randborst försvinner, stå de öfriga fyra borsten två och två

närmare hvarandra vid hvartdera äf de båda distalhörnen till

djurhusmynningen. Redan i detta stadium, och stundom innan

ännu kolonien hunnit höja sig i skålform och dela sig uti gre-,

nar för att sedermera låta dessa sammanväxa och ånyo dela sig

o. s. v. till bildande af Hetejjora-vsixt, finner man på djurhusen

(figg. 219 och 220) spridda små avicularier af obestämd plats,

med elliptisk mynning, jemnt i plan med den nu förtjockade,

stundom fingerborgs-likt intryckta utsidan af ectocysten eller

blott föga böjda öfver denna. Sedan kolonien höjt sig i skål-

form, visar den emellertid tvenne tillväxtriktningar, hvardera

märkvärdig för sin djurhusbildning. Den ena utgår från kolo-

niens baksida och bildar en rotutbredning, som fortfarande i

sin tillväxt sammansättes af tillplattade eller blott föga konvexa

') Isyuuerliet Pl. XXII, fig. 4.
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djurhus (jfr. fig. 232) med rund mynning eller redan från bör-

jan tillslutna, med spridda elliptiska avicularier och med spridda,

oregelbundet fördelade, glesa porer i ectocysten. Dessa rotut-

bredningens djurhus utmärka sig dessutom från stammens genom

betydligt större dimensioner, oaktadt deras mynning förblifver

lika liten, utan några sekundära bildningar. Den andra tillväxt-

riktningen för kolonien bildar den uppresta stammen, med den

djurhusform, som vi redan beskrifvit för koloniens Lepralia-

stadium, men är märkvärdig genom djurhusens uppkomstsätt,

hvilket närmast påminner om Cyclostoraernas, der vi finna det

ena djurhuset med sin bas inkiladt bakom mellanrummet mellan

de två närmast äldre: här liksom der se vi derföre i vinkel med

hvarandra snedställda klyfningsplan i utveckiingstopparnes sam-

knopp. Denna likhet med Cyclostomerna är här, liksom vi re-

dan anmärkt det vid Anartliropora, en följd med utvecklingen

från Escharin- till Celleporin-typen, ty mer och mer förlängas

här djurhusen till cylindrisk eller spol-lik form (fig. 218) med

mynningen helt ut i distaländan, sådana man tydligast finner

dem i utvecklingstopparne, der de vanligen ännu visa två par

af borst. För öfrigt liknar Retepora beaniana (figg. 219 och

220) som bekant mera en Escharin uti stark förkalkning, då

skiljofårorna mellan djurhusen utjemnas och den glänsande hvita

eller gulaktiga ectocysten prickas ytterst fint af småknuttror

mellan större, låga vårtor. Djurhusmynningarne blifva kortare

(mera aflånga på tvären), avicularie-rostret får sin distala rand

mot djurhusmynningen tuklufven i tandform.

Ovicellerna (figg. 220 och 221) äro jemnt runda eller i de

starkare förkalkningarne distalt upphöjda i en trubbig topp och

deremot mot mynningen tillplattade. De öppna sig, som bekant,

genom en längsgående springa. Vanligen (fig. 220) sammanhän-

ger deras mynningsrand på hvar sida med den sekundära djur-

husmynningens rand; men i de starkaste förkalkningarne (fig.

221) se vi till och med, att denna senare kan resa sig ännu

högre och med sido-ändarne uppskjuta på ovicellens framsida.
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inneslutande det borst-par, som ofta qvarstår ännu vid ovicel-

lens utveckling.

De spridda elliptiska avicularierna förekomma stundom äf-

ven på stammens baksida, der kalklisterna (vibices) till en bör-

jan utmärka djurhusens bakre begränsningar, men under den

stigande förkalkningen rubbas till sitt läge, då dessutom so.mliga

försvinna genom utjemning, somliga åter skarpare utvecklas.

Slutligen vilja vi blott tillägga några mått såsom prof på

den för Bryozoerna vanligen gällande regeln, att kolonial-orga-

nerna tilltaga i storlek efter koloniens tillväxt. Sä mäta vi på

det närmast äldsta djurliuset i en ung koloni dettas mynnings-

avicularii mynnings-bredd till 0,029 mm. Ett djurhus längre

upp i en mera utvecklad koloni hade denna avicularie-bredd =
0,038 mm., och dess egen mynningsbredd var 0,14 mm. Ett

djurhus på en ännu mera utvecklad koloni hade sin mynning

0,21 mm. bred, och den nämnda avicularie-mynningen var 0,04

mm. bred.

Retepora heaniana är temligen allmän vid Bohuslän och

Norge, från 20—30 ända till 200—300 famnars djup i det yttre

hafvet, derifrån Baron Uggla insändt densamma på Gorgonior

och Oculinor. Afven i Finmarken är den icke sällsynt; men

der slutar, så vidt vi veta, dess utbredning mot norr '). Der

förekomma dessutom i dess sällskap — och stundom så blan-

dade med densamma, att deras urskiljning är synnerligen svär,

då endast mikroskopet kan gifva en säker formbestämning —

') Afven från Medelhafvet känna vi en Retepora (Stockholms Museum — He-
r)j;NBORG orh Cleve; Köpenhamns Museum — de äldre samlingarne), som
har avicularie-rostrum i likhet med Retepora heaniana, men med avicularie-

mynningen i toppen mindre och sned eller vanligare helt tvärställd, hvartill

man på den nordiska Retepora heaniana blott finner antyduingar, och som

på stammens baksida jemte de elliptiska avicularierna visar större, med spet-

sig mynning och således antyder, att formserien af Reteporor i Medelhafvet

företer egendomligheter, som skilja den frän de nordiska formerna; men
vid betraktandet af den föränderlighet, som tillkommer äfven dessa, försvin-

ner hvarje skäl att utmärka skillnaderna medelst olika artnamn. Vi betrakta

derföre Medelhafs-formerna 'af detta slägte, sävidt vi ännu känna dem, såsom

lokal-varieteter af samma grund-form som de nordiska.
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två former, hvilka visserligen med tydliga karaktärer kunna ur-

skiljas, men lika tydligt stå i ett nära förhållande både till

h varan dra och till Retepora heaniana. Den ena af dessa har

alla de karakterer, efter hvilka BUSK i Crag Polyzoa urskiljt

Retepora cellulosa;

och då vi i Medelhafvet återfinna en form, som synes fullt iden-

tisk med den nordiska, låta vi här detta namn få sin af honom

bestämda betydelse, ehuru annars frågan, hvilken form varit ty-

pen för Linnés MiUepora cellulosa, med lika rätt skulle kunna

få Retepoixi heaniana till svar.

Med de stora, fogelhufvud-lika aviculariernä (figg. 222 och

224), hvilka med sina mynnings-ränder i midten tandlikt inböjda

förekomma såväl här och der proximalt om djurhusraynningarne

som på stammens baksida i maskornas nedre hörn (fig. 225),

har avicularie-rostrum vid djurhusmynningarne på denna form

försvunnit. I stället reser sig (fig. 223) den proximala delen af

den sekundära djurhusmynningen med en böjning mot djurhusets

framsida och i form af en bred, skarp kant, således närmare i

mucro-\'ovm, och vid dess ena sida utvecklar sig stundom det

sprickformiga avicularium, hvilket redan af BusK användts såsom

en af de nämnda karaktererna. Vi framställa detta med afsigt

såsom en ersättnings-piocess, då det ofta på andra former visat

sig, att mynnings-avicularierna förkrympas, der de stora sido-

avicularierna utvecklas. Och om man ock i denna process fin-

ner en användbar karakter — hvarmed följer den sekundära

proximal-randens jemnt konkava eller i form af en trubbig spets

inskjutande midt öfver djurhusmynningen — får dock denna ka-

rakter åtminstone ett artificielt utseende genom de öfriga likhe-

terna med Retepora heaniana. Ty stamformen är densamma,

om också maskorna här stundom äro mera förlängda. I djur-

husformen se vi för öfrigt ingen skillnad. De spridda elliptiska

aviculariernä förekomma här med samma form (figg. 222 och

223) och stundom äfven på stammens baksida. Och slutligen

äro ovicellerna till formen och med sin längsgående springa full-
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komligt öfverensstäramande med dem på Retefora heaniana.

När man dessutom på denna sistnämnda — hvad ofta är fallet

— ser utbugtningen i den sekundära proximal-randen på ena

sidan om avicularie-rostret vara större än på den andra, har

tydligen snedheten i den sekundära djurhusmynningens utbildning

redan på denna form tagit sin början.

Retepora cellulosa är icke sällsynt vid Finmarken- på 40

—

100 famnars djup, funnen af Prof. LovÉN och vid Svenska Ex-

peditionen till Spetsbergen 1861. Vid Spetsbergen togs den i

Advent-Bay på stenig lerbotten vid 19 och i Röde-Bay vid 35

famnars djup. Allmännare vid Spetsbergen, men ännu vid Fin-

marken funnen i sällskap med de båda föregående (vid Karlsö

på 50 och i Grötsund på 100 famnars djup) är en form, som

till de hufvudsakligaste karaktererna synes öfverensstämma med

BUSKS

Retepora notopachys.

I enlighet med en kort häutydan i Crag Polyzoa, tro vi

oss nemligen med denna Crag-form kunna identifiera den tredje

af de Retepora-iovxner, som vi urskiljt bland de af Hedenborg
och Cleve till Riks-Museum insända Bryozoer från Medelhaf-

vet. Att döma efter dessa exemplar, tyckes emellertid Medel-

hafs-formen hafva trubbigt tillspetsade oviceller, som öppna sig

med en mot den egentliga mynningen vidare, uppåt mot ovicel-

lens topp smalare, längsspringa. Härigenom är den mera öfver-

ensstäramande med de föregående formerna, men skiljer sig från

den arktiska formen, som dessutom har sina kolonidelar i all-

mänhet mera förlängda, hvarföre vi uppfatta densamma såsom

en lokal-förändring, hvilken vi benämna

Retepora elongata.

I vanligaste fall — då kolonierna äro väl utvuxna — är den

redan för obeväpnade ögon lätt igenkänlig genom sina förlängda,

elliptiska maskor (fig. 227) eller till och med ganska långt fria

grenar (fig. 226), hvaiförutom vi aldrig sett den i de föregåen-
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des bägarform. Dock kunde äfveii Retepora cellulosa få sina

maskor förlängda, och i detta fall är mikroskopet nödvändigt

för att urskilja de mindre kolonierna.

Koloniens förlängning beror nemligen på en motsvarande

förändring af djurhusformen, som dock annars förblifver lik de

föregåendes, men i de starkare förkalkningarne visar en mera

tillplattad framsida. Kalklisterna äro dessutom vanligen star-

kare utvecklade såväl i skiljofårorna framtill mellan djurhusen

som öfver stammens baksida (fig. 231).

Den väsendtligaste skillnad mot de föregåendes djurhus-

byggnad ligger i formen af djurhusmynningens sekundära proxi-

mal-rand, som är dubbelt sinuerad (fig. 229) genom en midtel-

sinus och genom sidodelarnes svängning, hvar åt sitt håll i S-

förm. Djurhusmynningens vidd varierar vanligen omkring 0,16

mm. Snedt vid sidan af midtelsinus finna vi stundom (fig. 228),

men då också mindre utveckladt, ett rörformigt avicularium, som

tydligen motsvarar det sprickformiga på R. cellulosa. I de hår-

dare förkalkningarne äro emellertid vanligen båda dessa karak-

terer otydliga: djurhusmynningens proximal-rand är då starkt

konkavt böjd; och det lilla aviculariet är ganska sällsynt.

De stora, fogelhufvud-lika avicularierna med sin starkt in-

böjda spets hafva samma form som på R. cellulosa, dock hafva

vi icke sett den tandlika inböjningen vid midten af deras myn-

nings-ränder, och på stammens baksida förekomma de (fig. 231)

icke blott i de nedre hörnen utan snart sagt på obestämd plats

i förhållande till maskorna. De spridda, elliptiska avicularierna

finna vi icke på den uppresta stammen; men rotutbredningens

djurhus (fig. 232) visa dem i deras vanliga form.

Ovicellerna äro egendomliga såväl genom sitt uppträdande

som genom sin form. De uppstå nemligen helt fria från djur-

husmynningen, på betydligt afstånd från denna (fig. 230) och

förenas först senare genom de sekundära mynnings-rändernas

förlängning frän djurhusen. De äro för öfrigt jemnt runda.

Deras konkava mynningsrand framskjuter i midten till en tand-

lik spets. I närheten af mynningen går öfver ovicellens fram-
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sida en tvärlist, som antingen i midten sammanstöter med en

likartad längslist — och då ofta der liöjer sig i en spets —
eller träffas af två dylika längslister, en längs hvar sida af ovi-

cellen. Vi finna således äfven i ovicellernas byggnad en högre

utveckling af list-bildningen; men sin höjdpunkt når denna, då

slutligen djurhusmynningarne tillslutas, vanligen i förening med

en inväxning i kors-form af kalklisterna från deras skiljofåror,

liksom vi sett detta förhållande så vanligt på Eschara elegantula.

Vi se således, att icke heller Retepora elongata saknar ut-

märkande skiljaktigheter från de föregående; men ställda i en

formserie visa Retepora heaniana, R. cellulosa och R. elongata

så tydliga öfvergångar, den ena i fortsättning af den andra, att

vi anse det rättast jemföra deras betydelse i detta hänseende

med de förändringar, som följa med de stora sido-aviculariernas

framträdande och djurhusformens förlängning jemte egendomlig-

heter i förkalkningen: allt utvecklingsprocesser, som på många

Bryozoer tydligen förekomma inom artens gränser.

Som vi sett, häntyder Lepixilia lohata-iovmQu på ett sam-

manhang mellan Reteporidorna och Discopororna, måhända mot-

svarande förhållandet mellan Anarthropora och Porina, ehuru

vi ännu icke våga förena dem ined hvarandra. Celleporidorna

sluta sig likaledes nära intill JEschara uerriicosa-gruppen. Men
om man också i detta kan kan finna en förmodan, att hela

Celleporin-gruppen är att förena med Eschariner, är dock vår

fauna och vår närvarande kunskap om dessa grupper icke till-

räcklisa bevis derför.
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Förklaring öfver figurerna.

Tafi. XXIV.

Fig. 1: Membranipora co7'nigera (sa föreg. del af denna afhandl.).

17 ggr. först. På Öculma, Nordsjön, 200—300 f., Baron
Uggla.

Escharipora nitido-punctata.

På en sten (Finm., Prof. Loven), i sällskap med 3Iembranipora

Trifolium, Discopora (Lepr.) Skenei, Escharella Landsborovii, Di-

scopora coccinea, ventricosa, Mollia vulgaris, M. ansata, Porella la'-

vis, Retepora cellidosa, Diastop>ora repens, D. simplex, Hornera li-

chenoides, Discoporella hispida.

Fig. 2. Djurhus af en mera långsträckt form med avicularier. 19
ggr. först.

» 3. Midtelfältet af ett kortare djurhus utan avicularier.

^ Escharipora punctata.

På en alg i Gullmaren (BohusL).

Fig. 4. En del af framsidan till ett djurhus.

» 5. Ett djurhus sedt från sidan.

» 6. Ett ungt djurhus med ovicell.

)) 7. En ovicell.

Escharipora annulata.

På en alg i Gullmaren (Boh.).

Fig. 8. Ett proximalt afsmalnande djurhus med upprest och till-

spetsad proximal-rand till djurhusmynningen.

» 9. Ett ovalt djurhus med mynningens proximal-rand rät.

Frän Norge (Doktor Boeck).

Fig. 10. Korta, hårdt förkalkade djurhus med ovicellbildning. Teck-

nad af D:r Boeck.

Porina Maliisii.

På Ascidia i Gullmaren.

Fig. 11. Ett djurhus med fem mynningsborst.

» 12. Några djurhus med oviceller och två mynningsborst.

Porina ciliata.

På en Modiola i Nordsjön (Loven).

Fig. 13. Djurhus med avicularier och oviceller. Det yttre kalklagret

är bibehållet och visar såväl den halfmånformiga midtel-
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poren proximalt om djurhusmynningen (der denna por i

den hårda förkalkningen ännu icke är tillsluten) som 'de

runda, spridda porerna aY ett stjernlikt utseende. 27 ggr.

först.

» 14. En annan del af samma koloni. Här är det yttre kalk-

lagret bortskrapadt. Det inre lagret af ectocysten visar

sig nu slätt, glänsande, utan ribbor eller porer. 27 ggr.

först.

'' 15. En del af det yttre kalklagret på ett hårdt förkalkadt djur-

hus, som visar små, runda, vårtformiga kalkupphöjningar

på skalet mellan porerna.

På en sten från Prof. Torells Spetsbergsexpedition 1858.

Fig. 16. En del af randen till en hårdt förkalkad koloni. Ett och
annat djurhus är försedt med vibracularier. Ovicellerna

äro släta. Ett ännu icke färdigt djurhus visar tvärribbor

i skalet. 21-J ggr. först.

« 17. Några djurhus i en koloni af dz«ra-formen. 16 ggr. först.

Från Medelhafvet. Exemplaret tillhör Köpenhamns Zoologiska
Museum.

Fig. 18. En del af den uppresta stammen. 16 ggr. först.

» 19. Början till en ny koloni, som i krypande form utbredt sig

på den uppresta stammen. 16 ggr. först.

Anartliropora monodon.

På Ascidia vid Waygats-öarne (Spetsbergen), från 30 famnar,
bergbotten.

Fig. 20. En del af den mindre formen, med mera ovala djurhus
och mera konstant runda djurhusmynningar. 19^ ggr. först.

>^ 21. Ett djurhus med fyra randborst vid mynningen och det

närmast äldre i raden försedt med ovicell.

« 22. Ett djurhus med något tilltryckt, på tvären elliptisk djur-

husmynning med två randborst, sedt snedt från sidan.

På en Gneiss-bit från 200—300 famnars djup i Nordsjön utan-

för Norge (Uggla).

Fig. 23. En del af den större formen, med mera rhombiska, till-

tryckta djurhus med tilltryckta mynningar och snedställd

mynnings-por, som stundom utvecklar sig till avicularium.

Den distala uppsvallningen med sin por vid djurhusmyn-
ningen antyder ovicellbildning Somliga djnrhus visa

antydan till tvärribbor. 15 ggr. först.

» 24. En koloniform af denna varietet.
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Anarthropora horealis.

Från Kattegat.

Fig. 25. Unga djurlius i vinkeln vid en dichotomi, som visar sido-

aviculariernas cylinderform.

» 26. Ungt djurhus med kalklister i skiljofårorna och början till

bildningen af sekundära porer, Tecknadt af Prof. Loven
1835.

Från Ishafvet norr om Norge, i lera från 600 famnars djup.

Doktor Chydenius 1861.

Fig. 27. En del af en stam utaf denna art, i naturlig storlek.

» 28. En del af denna stam vid större förstoring. I starkare

förkalkning hafva de sekundära porerna försvunnit. Eunda
mynningar, något större än djurhusens midtelpor, oregel-

bundet spridda mellan djurhusen påminna tydligen om
avicularierna, men visa ingen tydlig mandibel, täckta af

tunn hinna.

» 29. En djurhusmynning, som i botten visar sig tillsluten af en

.

nu söndrig kalkhinna. Nedom djurhusmynningen synes

midtelporen.

Escharella porifera.

På Ascidia från Spetsbergen.

Fig. 30. En del af en koloni utaf denna art i dess mest typiska

form, med rhombiska, jemnt men föga konvexa djurhus,

hvilka liksom ovicellerna genomborras af enkla porer i

quincunx. 23^ ggr. först.

» 31. En ung djurhusmynning, hvars jemna cirkelform förändras

genom de proximala sidoprocessernas inväxning till för-

stärkande af mynningslockets ledgång.

» 32. Tvenne djurhusmynningar i längre fortskriden förändring,

då proximal-randen genom kalk-utfyllning mellan de nämnda
sidoprocesserna fått formen af en sinus. I avicularie-myn-

ningen visar sig här en liknande processbildning vid man-
dibelns ledgång.

» 33. En del af den iidndre, mera konvexa formen af denna art,

minuscula-iormew, med enkla porer spridda öfver djurhusets

framsida, med kalklister (och avicularium?) i kors öfver

ovicellerna, hvilka sakna porer, och med myunings-avicu-

lariet upprest till form af ett rostrum. lb\ ggr. först.

" 34. En sekundär djurhusmynning i förening med ovicellmyn-

ningen och det uppresta aviculariet. Nedom detta visar

en af porerna i djurhusets framsida, huru denna slutligen

med^uppböjda kalklister öfver mellanrummen mellan porerna

förtjockas i nät-form, 65 ggr, först.
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» 35. En sekundär djurliusmynning i förening med ovicellmyn-

ning och upprest avicularium, sedd snedt från ett mera
distalt håll, hvarigenom den breda tanden i den primära
proxiraal-randen till djurhusmynningen blifvit synlig. 65
ggr. först.

» 36. En del af den större, mera konvexa formen af denna art,

inajiiscula-formen (= Escliara Landsborovii, Ålder?) med
enkla porer spridda öfver djurhusets framsida, .stundom med
kalklister i kors öfver ovicellerna, med ofta tillspetsad

mynning på det ringformiga aviculariet, och med smalare,

tvåspetsad tand i djurhusniynningens primära proximal-rand.

20 ggr. först.

» 37. Baksidan af denna koloni. 20 ggr. först.

» 38. Djurhusniynningens successiva förändringar.

a: Ung mynning utan avicularium, med sidoprocesser vid

myuningslockets ledgångar och med proximal-randen kon-
vext inböjd.

b: Något äldre mynning med börjande avicularie-bildning

och med proximal-randen inskjutande i tandform midt
emellan sidoprocesserna.

c: Något äldre mynning med färdigbildadt avicularium, men
utan midteltand i proximal-randen (denna tand saknas
ofta).

d: Djurhusmynning, i förening med ovicell och avicularium,

visar både midtel-tand och sidoprocesser vid proximal-
randen.

Pä Halecium från Spetsbergen.

Kg. 39. En del af den mera platta, svagare (än den följande) för-

kalkade, i djurhusniynningens proximal-rand tandlösa va-

rieteten af denna art, edentata-^OYm.en, med djurhusväggen
kancellerad (öfverdragen af nätlikt anastomoserande ribbor
öfver^ mellanrumnuen mellan porerna), med ovicellerna punk-
terade af porer, med lågt avicularium, hvars mynning ofta

är snedställd, och med proximal-randen till djurhusmyn-
ningen jemnt konkavt böjd mellan sidoprocesserna vid

mynningslockets ledgångar.
15-J- ggr. först.

På Celleporaria incrassata från Spetsbergen.

Fig. 40. En del vid utvecklingsranden af den mera platta, i midten
af djurhusmynningens proximal-rand tandade, starkare (fin

den föi'cgaende) förkalkade formen af denna art, cancellata-

formen, med djurhusväggen starkt kancellerad, med ovi-

cellerna utan porer, utan färdigbildadt avicularium, blott

antydt genom en ringförmig, intryckt area proximalt om-
kring djurhusmynningen, som visar samma förändringar,

hvilka äro anmärkta i fig. 38. 18 ggr. först.

« 41. Äldre del af samma koloni.
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Escitarella palmata.

På maskrör vid Spetsbergen.

Fig. 42. En afbruten, dichotomiskt delad topp, hvars nya grenar
börja afbryta sig, sedan de utbildat rottrådar. Nat. storl.

» 43. En del af stammen utan oviceller. 17^ ggr. först.

n 44. En del af stammen med oviceller, på hvilkas framsida den
sekundära kantuppresningen från djurhusmynningen och
aviculariet på hvar sida uppskjuter. lb\ ggr. först.

» 45. En primär djurhusmynning med sidoprocesser vid mynnings-
lockets ledgångar.

)) 46. En sekundär djurhusmynning i förening med ovicell och
spetsigt avicularium.

Escharella Leijentilii.

På Halecium från Spetsbergen.

Eig. 47. Tvenne djurhus af prototypa-ioxxaew till denna art, hvilkas

mynningar visa motsvarande förändringar till dem på Escita-

rella porifera och hvilkas djurhus- såväl som ovicell-ecto-

cyst är djupt kancellerad.

På Balanus från Spetsbergen.

Fig. 48. En del af en koloni med fastare förkalkning, men glesare

kancellering, som till största delen inskränkes till djur-

husens sido-ränder. 22^ ggr. först.

» 49. Djurhusmynningens förändringar, som visa öfverensstäm-
melsen med Escharella porifera.

a: midtel-tanden i proximal-randen endast svagt utvecklad.

b: denna tand starkare, tvåspetsad.

På snäckor från Bohuslän (LovÉi\).

Fig. 50. Några djurhus af den typiska formen af denna art, ritade

vid genomfallande ljus.

» 51. Tvä af dessa djurhus vid påfallande ljus.

» 52. En sekundär djurhusmynning i förening med ovicell och
avicularium.

Escharella Jacotini.

På insidan af en Mytilus från Bohuslän (Loven).

Fig. 53. Successiva djurhusförändringar i en koloni.

a: unga djurhus i närheten af utvecklingsranden.

h: två något äldre djurhus.

c; djurhus med ringformigt uppsvälld sekundär mynning.
Ett af dem har avicularium.

d: en sekundär djurhusmynning proxiraalt sinuerad, distalt

försedd med två randborst.

e: äldre djurhus med oviceller.

Öfuers. of K. Vet.-Ahad. Förh. Arg. 24. Bihancj. H
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Fig. 54. Tre djurhus i en enlagrig koloni, de två försedda med
avicularium.

På Modiola från Bohuslän (Loven).

Fig. 55. Successiva djurhusförändringar i en tvålagrig koloni.

a: unga djurhus i närheten af första lagrets utvecklings-

rand.

b: något äldre djurhus i detta lager.

c: några unga djurhus i ett nyss bildadt öfverväxningslager

öfver det första lagret af denna koloni.

» 56. Några djurhus i en hårdt förkalkad koloni utan avicularier.

Det öfre, krithvita, vårtiga ectocyst-lagret tilldels bortskra-

padt, hvarvid det nedre, glänsande, glatta lagret blifvit

synligt.

» 57. Djurhusförändringar i en flerlagrig, hårdt förkalkad koloni.

a: ungt djurhus i utvecklings-randen af det första lagret.

Det öfre ectocyst-lagret pä djnrhuset är afskrapadt.

b: några djurhus i ett yngre öfverväxningslager. Det öfre

ectocyst-lagret på djurhusen är till största delen bort-

skrapadt.

Escliarella auriculata.

På Pecten från Finmarken (Loven).

Fig. 58. Några djurhus med enkel rad af sekundära porer längs
sidoränderna.

På en kritbit från Spetsbergen.

Fig. 59. En del af en koloni, på hvilken djurhusens kancellering

utbreder sig öfver en större del af deras framsida. 23

Escharella Landsborovii.

På en sten från Finmarken (Loven).

Fig. 60. Rhombiska, svagt mucronerade djurhus med sidohörnen
inskjutande till grannhusets mynning.

« 61. En djurhusmynning med omkringliggande delar. ^

» 62. En primär djurhusmynning.

På Mya från Spetsbergen.

Fig. 63. Mera jemnbreda djurhus med oviceller. 19 ggr. först.

» 64. En sekundär djurhusmynning i sin uppresning öfver ovi-

cellens framsida. Ovicellen försedd med en längsgående list,

hvars distala ända utbreder sig och delas i cirkel-form (avi-

cularium (?) att jemföra med Escharella loorijera).
" 65. Djurhus med ovicell-avicularier (?). 16 ggr. först.
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Pä en kritbit frän Spetsbergen.

Fig. 66. En del af nmcronata-formeii af denna art. 14 ggr. först.

» 67. En del af dennas djurlmsmynningar, sedd från snedt distalt

håll för att visa tanden i den primära proximal-randen.

Escharella linearis.

På snäckor och Oculina från Bohnslän (Loven).

Fig. 68. Djurhns med oviceller och avicularier.

» 69. En del af en koloni med (a) ovicell-avicularium (?) att

jemföra med en bredvidstående Qvicell (h).

Escharella biaperta.

På en Mya från Spetsbergen.

Fig. 70. Unga djurhus med slät xn^s:, och tydliga sekundära porer
vid sidoränderna.

på en sten från Grönland.

Fig. 71. En del af en hårdt förkalkad, vårtig koloni med djupt in-

sjunkna djurhusraynningar.

n 72. En äldre djurhusmynning i denna koloni. 21 ggr. först.

» 73. Ett djurhus i utveckliiigsranden af denna koloni, med avi-

cularier och svagt synliga sekundära porer längs sidorän-

derna. 21 gsr. först.

Tafl. XXV.

Escharella secundaria.

På snäckor från Spetsbergen.

Fig. 74. En del af en ung koloni från dess äldsta, nu tillslutna

djurhus till utvecklingsranden. Ett af de äldre, mindre
djurhusen visar mynningen ännu tydlig men tillsluten af
en kalkhinna. De yngre djurhusen vid utvecklingsranden,

hvilka ännu ej fått den sekundära, proximalt sinuerade
mynningsranden utvecklad, visa en af denna forms vanliga

oregelbundenheter i de starkare förkalkningarne, då den
primära proximal-randen är rät, utan sinus. 23 ggr. först.

» 75. En del af den kancellerade vgrieteten af denna form med
oviceller, som slutligen inhöljas i kancelleringen. 21^^ ggr.

först.

a: ett ungt djurhus med primär mynning och primära po-
rer i ectocysten. Från utvecklingsranden af en koloni.

)) 76. Djurhusmynningens förändringar inom en koloni.

a: ung, primär djurhusmynning.
1): sekundär djurhusmynning, inom hvilken den primära

proximal-randens sinus är tydlig. Från en rak djurhusrad.
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c: sekundär djurhusmymiing, inom li vilken den primära

proximal-randens sinus blott till en del är tydlig'. Sned
mynnings-utveckling, sådan den vanligen förekommer vid

djurhusradernas fördubbling.

På en sten från Finmarken (Loven).

Fig. 77. Tvenne djurhus med spridda porer i ectocysten, af hvilka

de största i en rad följa kalklisten i skiljofårorna.

a: mynningen till det ena af dessa djurhus starkare för-

storad och sedd frän mera distalt håll.

Mollia vulgaris.

På alger från Bohuslän.

Fig. 78. En del af en koloni utaf spinifera-ioxmew, en svagare för-

. kalkning med alltid tydliga porer i quincunx uti djurhu-

sens ectocyst, med 5 och 6 borst i djurhusmynningens
rand, med ledadt midtelborst, med sido-avieularium (och

med radiärt streckade oviceller, som dock ej på denna del

varit utvecklade).

På Rhjnchonella från Spetsbergen.

Fig. 79. En del af en svagt förkalkad koloni af ansata-1o\:m.&u

från de första, nu tillslutna djurhusen till de yngre, som
erhållit oviceller. De primära porerna i quincunx uti

djurhusens ectocyst äro ännu tydliga. Djurhusen äro nä-

stan platta, blott föga konvexa; de sakna randborst i

mynningen och avicularier. 21\ ggr. först.

På stenar från Finmarken (Loven).

Fig. 80. En del af en hårdare förkalkad koloni utaf a^^5ato-formen

med avicularier. Djurhusens ectocyst är här knuttrig af

vårtor; de primära porerna äro försvunna, men sekundära
porer bildas längs kalklisten i skiljofårorna. 22^ ggr.

först. Pä samma sten sutto : Diastopora repens, Diast.

Simplex, Hornera lichenoides, Bugula murrayana, Escliari-

p)ora annulata, Porina ciliata, Anarthropora monodon, Lepr.
spathidifera, Escharella secundaria, Discopora ventricosa

och Discopora sincera.

» 81. En del af en koloni utaf aiisata-ioYvaQw, som upplöst sig

till Hip2)othoa- (Alysidota-) växt. De mera konvexa och
ovala djurhusen äro ofta försedda med två (men också
mindre) avicularier. De primära porerna öfver hela djur-

husets fram.sidn blifva längre tydliga. 15^ ggr. först. På
samma sten satt Lep)ralia-vÄ\t&\\ af denna form jemte
Discopora Skenei i krypande form och Escharella Lands-
borovii.
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På Oculina från Bohuslän (Lovén).

Fig. 82. Några unga djurhus i en koloni af a;2sa^rt-formen uti svag
förkalkning med de primära porerna uti ectocysten ännu
tydliga. En ovicell visar vid sin basal-rand antydan till

den strimmiga ectocyst-byggnad, som annars utmärker
sirinifera-^oxvu&x)..

På Modiola från Finmarken (Lovén).

Fig. 83. Unga djurhus i utvecklingsranden till en koloni af candida-
formen ritade vid genomfallande ljus. Djurhusraynningen
är här betydligt kortare än på de öfriga vulgaris-{ovm.%xwsi;

dess proximal-rand är konvext inskjutande. Mellanrummen
mellan de primära porerna äro rundadt och fint knuttriga
af vårtor.

Mollia liyalina.

På alger från Bohuslän.

Fig. 84. En del af randen till en koloni af den typiska formen i

lös Lepralia-v'å\i med zig-zag böjda sidoränder på djur-

husen, hvilkas ectocyst är vågigt tvärstrimmig (Cellepora
nitida, Fabr.). Djurhusmynningens proximal-rand saknar

(på dessa djurhus) sinus.

» 85. Några djurhus af denna koloni sedda från baksidan. Inom
djurhusen, hvilkas skiljoväggar äro zig-zag-böjda, synas
groddkapslar och ännu icke färdigbildade nya digestions-
organer i olika utvecklingsgrad.

På stenar från Spetsbergen (Lovén).

Fig. 86. En del af borealis-iormen i lös Léjjralia-Yäx^t, delvis upp-
löst till Hijjpothoa-vhxt. Djurhusen vexla i oval, fyrkantig
eller klubb-form. Öfver framsidan äro de fårade af grunda
tvär-fåror. Sinus i djui-husmynningens proximal-rand sak-

nas alltid vid ovicellens utveckling. 20 ggr. först.

På Rhynchonella från Spetsbergen (Torell).

Fig. 87. Tre djurhus i en koloni uti fullt utvecklad Hippothoa-Yict^t

af denna form.

Myriozown crustaceum.

Pä Aseidia från Finmarken (Lovén).

Fig. 88. Djupt insjunkna djurhusmynningar med ännu öppna (ofär-

diga) oviceller. Den höga kancelleringen är nätformig; i

botten af dess raaskor synas ännu de primära porerna i

ectocysten. Avicularie-mynningarne stå i kancelleringens
plan.
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Fig. 89. Djurlius med färdigbildade oviceller, livilka streckas af ra-

dierande kalklister.

På Modiola från Fimnarkeu (Loven).

Fig. 90. En koloni-del, inom hvilken kancelleringen ar tydlig, ehuru

dess maskor täckas af en kalkMnna. De utåt-vridna avicu-

larie-mynningarne äro uppresta, med mandibel-eggen uppåt

riktad, sluttande mot djurhusmynningen. 26.t ggr. först.

» 91. En äldre, hårdare förkalkad del af deima koloni, der kan-

celleringens maskor förändrats till oregelbundna porer och

avicularierna ännu mera framträda såsom knölar. 265
ggr. först.

Myriozoum coarctatum.

Från Finmarken (Loven).

Fig. 92. Ett genomsnitt af stammen, som visar djurhusens och
aviculariernas kil-form och ställniiig.

Tafl. XXVI.

Lepralia pallasiana.

På alger från Bohuslän.

Fig. 93. Några djurhus med mynningens vanligaste hästskoform.

I botten af kancelleringens maskor synas de primära po-

rerna.

Lepralia spathulifera.

På snäckor från Spetsbergen.

Fig. 94. En del af en koloni utaf denna art 17 ggr. först.

» 95. Tvenne djurhus, af hvilka det ena har spadformigt midtel-

borst, avicularium vid dettas bas och fyra randborst vid
* mynningen, det andra deremot visar ovicell och sido-avi-

cularium och hål efter midtelborstet men saknar randborst

vid mynningen. 40 ggr. först.

» 96. Ett djurhus med ovicell, fyra randborst vid mynningen,
raidtelborst med avicularium, sido-avicularium vid myn-
ningen.

» 97. Ett djurhus med insänkt mynning, tvenne sido-avicularier,

hål efter tvenne randborst vid mynningen och hål efter

midtelborst.

)) 98. Det första och de fyra närmaste, yngre djurhusen i en
koloni. 32 ggr. först.

Lepralia hippopus.

På snäckor från Spetsbergen.

Fig. 99. Tvenne djurhus, hvart med ett inåtriktadt sido-avicula-

larium vid sin mynning, med spetsig mucro proximalt
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om mynningen och med tydliga skilj ofåror, längs hvilka
de visa en rad sekundära porer.

Fig. 100. Ett djurhus i samma koloni, hvilket sakiiar avicularium
och mucro.

" 101. Djurhus med oviceller och sidoavicularier vid basal-ran-

den af dessa.

Pä Terebratula från Finmarken (Loven).

Fig. 102. En del af en hårdt förkalkad koloni, i hvilken fårorna i

skilj olinierna mellan djurhusen blifvit utfyllda och de se-

nare numera äro utmärkta blott genom de radställda se-

kundära porerna.

« 103. Ett djurhus i samma koloni, försedt med mucro proxi-
malt om mynningen.

» 104. En långsträckt form till djurhusmynning.
» 105. Ett ungt djurhus med ett randborst i midten af distal-

randen.

Porella acutirostris.

På Ascidia från Spetsbergen.

Fig. 106. Några djurhus med sitt ringformiga midtel-avicularium,
som proximalt omsluter deras mynning. 19 ggr. först.

På Pecten från Spetsbergen.

Fig. 107. En del af en koloni, försedd med oviceller. 16^ ggr. först.

På Cellularia från Spets])ergen.

Fig. 108. Ett djurhus med ovicell i en koloni, som visar sekundär
porbildning genom ribbor öfver djurhusens ectocyst, hvil-

kas uppkomst utgår från en kalklist i skiljofärorna mel-
lan djurhusen eller ock är samtidig med dennas.

Porella Icevis.

Krypande form, pä Pecten frän Spetsbergen.

Fig. 109. Början till en koloni, i hvilken det första djurhuset har
typisk Tata-ioxm, det närmaste, yngre har den elliptiska

sidokanten till minne från Membrampora-ty^en.
» 110. Början till en annan koloni, i hvilken det första djur-

huset visar Membranipora-iovm, med täcklamell öfver proxi-
maldelen af den elliptiska myuningsarean, det närmaste,
yngre djurhuset deremot är fullt escharint.

» 111. Början till en tredje koloni, i hvilken redan det första

djurhuset öfvergär till Escharm-typeii, derigenom att ran-
den till den ursprungliga mynnings-arean öppnar sig proxi-
malt, der således den ursprungliga mynnings-areans täck-

lamell jemnt öfvergår i den konvexa framsidan af djur-
husets proximal-del. Det till åldern andra djurhuset i

denna koloni har redan avicularie-uppsvällningen utbildad



218 ÖFVERSIGT AP K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR, 186 7.

i sin för denna art typiska form, ehuru avicularie-myn-

ningen pä detta exemplar är skadad (om den någonsin
varit färdigbildad).

Krypande form, på Retepora från Bohuslän (Loven)-

Fig. 112. Två unga djurhus jemte ett djurhusanlag i samma djur-

husrad från utvecklingsranden af en koloni, med skarpt

upprest sekundär djurhusmynning och avicularium, en hän-

tydan mot Celleporin-typen (= Lepralia aperta, Boeck).
» 113. Ett äldre djurhus med avicularium i samma koloni. Jfr.

med Escharella porifeva, mimiscula och Porella acutirdstris.

Krypande form, på en upprest stam af denna art från Norge
(Särs, i Köpenhamns Museum).

Fig. 114. En del af en koloni, som visar samma häntydan till ut-

veckling mot Celleporin-typen, som deii vi sett på före-

gående figurer. I utvecklingsranden synas ännu ofull-

ändade djurhusanlag. De närmast äldre djurhusen visa

den primära djurhusmynningens form: två äro skadade,

de båda andra visa avicularie-uppsvällningen ännu till-

sluten. De fj^ra djurhus, som i åldern komma de nämnda
närmast, hafva aviculariet och den sekundära djurhus-

mynningen färdigbildade och emellan två af dem synes

början till sekundära porer. De fyra äldsta djurhusen i

den aftecknade delen äro försedda med ovicell. llj ggr.

först.

Krypande form, pä Pecten från New-Foundland i D'Orbigny's
samling.

Fig. 115. Ett djurhus i en mera hårdt förkalkad och mera typiskt

escharin koloni, hvars sekundära djurhusmynning med avi-

culariet är nästan i jemnt plan med den proximala delen

af djurhusets framsida och som visar en rad af sekundära
porer längs sidoränderna.

» 116. Några äldre djurhus i samma koloni, på hvilka avicularie-

uppsvällningen helt och hållet utjemnats mot djurhusets

framsida. De sekundära j)orerna äro tilltäppta, en kalk-

list utmärker djurhusens skiljolinier, och vid denna upp-
träder här och der ett sido-avicularium.

Krypande form, på Mya från Spetsbergen.

Fig. 117. Ett äldre djurhus i en hårdt förkalkad, fullt escharin ko-

loni med mera platt och fyrkantig djurhusform och med
sekundära porer fullt tydliga i en rad längs djurhusens
skiljolinier. Den sekundära djurhusmynningens rand af-

tager i höjd och styrka, försvinnande vid sidorna om
avicularie-mynningen

.

j) 118. En del af en annan, ännu starkare förkalkad koloni på
samma Mya. De sekundära porerna äro här nästan för-
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svunna; avicularie-up])Svällnmgen ocli den sekundära djur-

husmynningens rand blifva mer och mer utjemnade med
djurhusens framsida, hvarvid ock den sekundära djurhus-

mynningen synes mera jemnbred. 20 ggr. först.

Krypande form, pä en sten från Finmarken (Loven)-

Fig. 119. En del af en koloni, på hvilken den sekundära djurhus-

mynningens rand proximalt är mera öppen, försvinnande

vid sidorna om den mera elliptiskt aflånga avicularie-

mynningen (= Lepralia concinna, Busk?). 16 ggr. först.

Upprest stam af denna art från Norge (Särs, i Köpenhamns
Museum).

Fig. 120. Toppen af en gren med djurhusanlag och unga djurhus.

11| ggr. först.

» 121. En äldre djurhusmynning.
« 122. En ovicell. Dennas mynning innesluter den djupare lig-

gande djurhusraynningen och avicularie-mynningen.

» 123. En del af en krypande utbredning från denna uppi-esta

stam öfver en Sei'pula, som fästat sig vid densamma.
12| ggr. först.

Eschara verrucosa.

Pä Ascidia från Spetsbergen.

Fig. 124. En del af en yngre koloni af patens-io\m.Qn med obetyd-

liga och tunna antydningar till sido-ribbor från skiljo-

fårorna mellan djurhusen, men med sido-avicularium på
de flesta djurhus. 26 ggr. först.

På Balanus från Spetsbergen.

Fig. 125. En del af en mera hårdt förkalkad koloni af patens-fov-

men. Intet djurhus i denna koloni visar sido-avicularium.

23g ggr. först.

På Sertularia från Spetsbergen.

Fig. 126. En yngre del af en koloni utaf propinqua-ioxvciQu. De
yngsta djurhusen visa sin mynning ännu primär och sakna

midtel-avicularium. De äldsta djurhusen, som fått ovi-

cell, visa den sekundära mynnings-randens S-formiga böj-

ning och uppskjutning på ovicellens framsida. Sido-rib-

bor äro endast svagt antydda på djurhusen. Midtel-avi-

culariets proximala förlängning i förhållande till föregående

form kunna vi jemföra med skillnaden mellan Eschara 'ele-

gantula och Eschara cervicornis. 17| ggr. först.

« 127. En sekundär djurhusmynning i en koloni af propinqua-
formen, som i botten visar den primära proximal-randen

konkavt böjd och vid sidorna afsatt med en vinkel, så

att hela midtel-delen af denna rand har formen af en

bred tand.
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Fig. 128. Ett djurhiis i en koloni af propinqua-forraen med sido-

avicularium, livars mynning visai' spadform. Dessntom
synes en del af ovicellen till närmast äldre djurhus i

samma djurliusrad och en del af mynningen till det när-

mast äldre djurhuset i sido-raden.

» 129. En del af baksidan utaf en JFIemeschara-kolom (auctt.) af

propviqua-foYinen.
» 130. En djurhusmynning jemte ovicell i en koloni af pr^ojnnqua-

formen. Midtel-aviculariet reser sig i form af rostrum.

1 den sekundära djurhusmynningens ena sidotopp är ett

avicularium utveckladt med inåtvänd mynning, hvars man-
dibel-egg är uppåt-riktad.

På Flustra från Finmarken (Loven).

Fig. 131. En del af utvecklingsranden till första lagret af en koloni

utaf propinqua-fOYm.t\\.
» 132. Ett något äldre, ännu temligen reguliert djnrhus i denna

koloni.

» 133. Tre djurhusmynningar i de celleporin-lika delarne af denna
koloni.

« 134. En del af en mera regulier koloni af p)ropinqua-i.oYva.e\\

med tillspetsad avicularietopp. Ovicellerna sakna porer.

a: en avicularie-topp och -mynning (rostrmn) jemte en del

af djurhusmynningen.

Från Spetsbergen.

Fig. 135. En del af en koloni, hvars karakterer öfverensstämma
med BusKS Lepralia verrucosa, dock att ovicellerna sakna
porer och avicularie-mynningen (på rostrum) synes vara

betydligt mindre. 21^ ggr. först.

Eschara cervicornis.

Krypande form, på Kscharoides Sarsii från Gi-önland (Möller
i Köpenhamns Museum).

Fig. 136. Ett yngre djnrhus med ovicell och tydlig avicularie-upp-

svällning.

» 137. Ett äldre djurhus i samma koloni utan ovicell och med
mera utjemnad avicularie-uppsvällning.

Upprest stamform, från Christianssund (Norge, Prof. Lilljeborg).

Fig. 138. En del af en i utveckling stadd grentoj^p.

» 139. En stam i nat. storl.

Eschara elegantula.

Från Spetsbergen,

Fig. 140. En i utveckling stadd grentopp med djurhusanlag och
unga djnrhus. Avicularie-uppsvällningens begränsning är
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pä de flesta djurhus helt tydlig, på åtskilliga är den sön-

derritVen. 15^ ggr. först.

Fig. 141. En något äldre del med oviceller och mera utjemnade
avicularie-uppsvällningar. 14| ggr. först.

» 142. En ännu äldre del af samma stam, i hvilken djnrhusen
tillslutas, sedan avicularie-uppsvällningen fullt utjemnats

under förkalkningen. Ofver djurhusens skiljofåror bilda

sig kalldister, som korsa hvarandra och intränga genom
djurhusmynningarne. På denna stam förblifver avicu-

larie-mynningen ÖjDpen och fri, äfven sedan djurliusmyn-

ningen tillslutits. 15 ggr. först.

» 143. En del af en annan stam, som visar huru sekundära po-
rer stundom utveckla sig under förkalkningen. 16 ggr.

först.

» 144. En mera förkalkad del af en annan stam med sekundära
porer, i hvilken åtskilliga djurhus äro tillslutna, skiljo-

fårorna äfven mellan djurhusen äro utjemnade men ut-

märkta af kalklister, som korsa hvarandra öfver de till-

slutna djurhusmynningarne. Pä denna stam indrages avi-

cularie-mynningen i den sekundära djurhus-mynningen.

16| ggr. först.

» 145. En djurhusmynning på en annan stam i samma förkalk-

ningsgrad, som visar sido-ränderna proximalt inböjda.

Eran Grönland (Torell).

Fig. 146. En stam af den mera utbredda varieteten af denna art.

Nat. storl.

Escharoides Sarsii.

Upprest stamform, från Spetsbergen.

Fig. 147. En stam i naturlig storlek.

» 148. En del af en stam. 17 ggr. först.

w 149. Någ]'a yngre djurhus med mynnings-avicularium blott vid
den ena sidan af dj urhusmynningen, den andra mynnings-
sidans sekundära uppresning är en enkel kant.

» 150. Distal-delen af ett djurhus med egna sekundära porer och
de tillstötande sekundära porerna från angränsande djur-

hus. Ofver djurhusmynningens sidor äro tvenne myn-
nings-avicularier utvecklade, hvart med uppåt-riktad, spet-

sig mynning.
» 151. Distal-delen af ett djurhus, hvars mynnings-avicularier äro

svagare utvecklade.

Krypande form, pä Mya från Spetsbergen.

Fig. 152. En del af en härdt förkalkad koloni i Lepralia-växt (dura-
form) af denna art. 22^ ggr. först.

" 153. Yngre djurhus i en annan koloni.
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'Fig. 154. Äldre djurhus i sistnämnda koloni, livilkas distal-del ge-

nom förkalkningen knöUikt sväller .upp på hvar sida om
djurhusmynningen.

Escharoides rosacea.

Pä Balanus från Einmarken' (Loven).

Fig. 155. En stam af denna art jemte den bit- af Balanus, vid livil-

ken den varit fästad, i naturlig storlek.

» 156. En del af utvecklingsranden i en topp af denna stam.

De nyss färdigbildade djurliusen, tre med börjande ovicell-

utveckling, äro fullt escharina, till formen närmast att

jemföra med Lepralia hippoinis. De närmast äldre djur-

husen, som fått sekundär mynnings-utveckling med proxi-

mal sinus och avicularium öfver den ena sidokanten,

hafva ett mera celleporint utseende. Sedermera återkom-
mer escharin-typens utseende, när skiljofårorna mellan
djurhusen fullt utjemnats och den sekundära djurhus-

mynningen, inom hvilken det snedställda aviculariet in-

drages, ånyo kommer i plan med djurhusytan.

» 157. En äldre del af denna stam med utfyllda skiljofåror mel-

lan djurhusen. En djurhusmynning är tillsluten och spår-

löst öfvertäckt. I mellanrummen mellan djurhusm3ainin-

garne visa sig på stammen spridda avicularier med samma
mynningsform som djurhusens mynnings-aviculariers.

» 158. Mynningen till ett af dessa spridda avicularier starkare

förstorad.

På en sten från Finmarken (Loven).

Fig. 159. Distaldelen af ett djurhus i en krypande utbredning af

denna art. Vid djurhusmynningens distal-rand sitta fyra

borst. Mynningens sekundära proximal-uppresning visar

pä ena sidan om sinus en enkel kant, pä den andra ett

avicularium.

Tall. XXVII.

Discoijora scutulata.

Pä Tritonium frän Spetsbergen (Torell).

Fig. 160. Två djurhus (de större) från en äldre generation; de öf-

riga (de öfre, mindre) tillhöra en yngre generation. 23
ggr. först.

» 161. Några djurhus af den senare generationen. 63^ ggr. först.

Man jemföre nu denna djurhusbj^ggnad med Eschari-

poridornas. - De större djurhusen i den äldre generatio-

nen bibehålla sin primära mynning oförändrad; den yngre

generationen visar deremot Z>/scoj;orM-familjens typ tydlig
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i sill uppsvällda, bredare, sekundära mynnino-. Demiu
förändring-, en liänlydau till likhet med Celleporin-typen,

var emellertid antydd redan på Escliariporidor.

Discopora coccinea.

På en sten från Finmarken (Loven). Växte i sällskap med
Escharella Landsborovii.

Fig. 162. Det första (äldsta). Membranipora-\\\?i djurliuset till en

koloni af denna art (?) med hål efter elfva borst i randen

till den helt öppna, elliptiska mynnings-arean. Djurhusets

sidodel är konvext sluttande, något sned i sin proximala

utveckling.

» 163. De tre äldsta djurhusen till en sådan koloni på samma
sten. Det äldsta (nedersta) har elfva randborst och Mem-
braniporornas täcklamell öfver den proximala delen af sin

elliptiska mynningsarea. De båda yngre djurhusen halva

den proximala delen af mynnings-arean försvunnen jemte

alla märken efter densamma och ersatt af ett med djur-

hussidorna sammanhängande hvcalf, hvars distala, tvärraka

rand blifver proximal-rand till den half-elliptiska mynnin-

gen, hvilkens öfriga begränsning visar sin fulla motsvarig-

het på det äldre djurhuset, så långt de sex distala bor-

sten sträckte sig äfven der.

På alger från Bohuslän.

Fig 164. Djurhusförändringar på PeacÄff-formen.

a: ungt djurhus i en väl utvuxen koloni. Mynningen
med sin proximal-tand är nyss anlagd med spår till

tre borst i distal-randen. Längs djurhusets sidolinier

synas glesa, sekundära porer.

b: tvä något äldre djurhus. Mynningen, ungefär 0,15

mm. bred, visar sex randborst och väl utvecklad mucro,

j på det ena djurhuset spetsig, på det andra tvär. Djur-

husens sidolinier visa ribbor till de sekundära porernas

begränsning.

c: två starkare förkalkade djurhus i en annan koloni med
något bredare (mera ventricosa-\\k.) mynning.

n 165. Tre djurhus af PeacÄn'-formen i stark förkalkning. De
sekundära ectocyst-förändringarne bilda djupa porer på
den proximala delen af djurhuset, som dereinot närmare

mynningen, i likhet med ovicellernas ectocyst, snarare vi-

sar ett nätlikt (om också oregelbundet) förtjockningslager

öfver ectocysten. Mucro är låg men spetsig. Midtel-

tanden i djurhusmynningens primära proximal-rand är stark

och bred. Djurhusraynningen, hvars bredd är ungefai:

0,17 mm., visar tre och fyra randborst.
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På Tritonium från Skredsvik (Boh., Int. och Ilidd. Malm), fossil.

Pig. 166. En hårdt förkalkad Peachii-form i öfvergäng till ventricosa-

formen. Mucro visar sig ihålig, afbruten.

På stenar från Yäderöarne (Boh., Loven).

Pig. 167. Början till en koloni af ventricosa-ioxvaQW. Det första

djurhuset har typisk Membranipora-ioxva med 7 randborst

vid distaldelen af den proximalt bredare och af en täck-

lamell inskränkta mynnings-arean. De sex djurhus, som
omsluta detta, hafva typisk ventricosa-iovva.. 22|^ ggr först.

» 168. Några yngre djurhus af ventricosa-ioTva.&\\. med oviceller.

Ectocysten är fingerborgslikt prickad af fördjupningar.

a: en del af ectocysten på sidodelen af ett ungt djurhus

i samma koloni, ritad vid genomfallande ljus. Mellan
de större, i tv;i rader längs djurhusens sidolinier ord-

nade porerna synas mindre, som dock snart tilltäppas

och utfyllas.

n 169. Ett äldre, sexkantigt djurhus (vid delningen af en djur-

husrad) med vidt öppen, sekundär mynning och tydligare

sidoporer.

På en sten från Finmarken (Loven).

Pig. 170. Ett djurhus med fyra randborst och spetsig mucro vid

mynningen. I en koloni af uenir/cosa-formen i öfvergång

till ouaZ/s-formen. Djurhuset, som är sedt snedt från si-

dan, visar en rad af tydliga porer längs sidolinien.

n 171. Ett djurhus i samma koloni, med ovicell, fyra randborst

och tvär mucro. Sedt från sidan.

» 172. Ett djurhus med spetsig mucro, fyra randborst och ovi-

cell jemte en äldre ovicell från sidoraden, sedda rätt från

ofvan. I samma koloni som föregående.
» 173. Tre djurhiis (det ena med ovicell) i samma koloni, med

bredare mynning och tvär mucro.

På Oculina från Bohuslän (Loven). '

Pig. 174. Några unga djurhus i en koloni af ou«i/5-formen.

På Oculina från Pinmarken (Loven).

Pig. 175, En del af en koloni utaf owa/«s-formen i starkare förkalk-

ning med kalklist i djurhusens skiljofåror och större se-

kundära porer (jfr. BusKS Crag Polyzoa, Tab. VIII, fig.

8!). Den sekundära djurhusmynningen är här skadad,

men andra djurhus i samina koloni visa densamma af

samma form som den på föreg. figur. 18 ggr. först.

På Serpula från Pinmarken (Loven).

Pig. 176. Några unga djurhus i en koloni af labiata-iowwQW, som
reser sig Celleporaria-\\ki. Djurhusmynningen visar sin
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breda, skarpa, högt förlängda, räniifonniga vmcro begrän-
sad med en afsats ringformigt omkring djurhuset i den
primära mynningens plan. De djurhus, som sakna ovi-

cell, visa fyra i-andborst. Der den frittstående men till-

plattade och bakätböjda ovicellen är utvecklad, Unnas blott

två borst.

Discopora appensa.

På Ascidia från Spetsbergen.

Fig. 177. Några djurhus i en ung koloni uti svag förkalkning utan
fullständig avicularie bildning. De trenne äldre djurhusen
visa d«n primära mynningens proxiraal-tand. De yngre
visa den bakåtslagna, här spetsiga mucro och fyra rand-
borst, der icke den af porer genomborrade ovicellen är
utvecklad.

Discopora sincera.

Från Finmarken (LovÉx).

Fig. 178. Fyra djurhus, af hvilka ett visar ovicell, ett annat visar

utåtriktadt sido-avicularium vid den nästan hästskoformiga
mynningen.
a: en avicularie-mynning.

På Ascidia från Spetsbergen.

Fig. 179. En djurhusmynning, som visar mynnings-randens nedlöp-
ning vid sidorna.

» 180. En del af baksidan utaf en Herneschara-kolom (auctt.).

16:^ ggr. först.

Discopora pavonella.

Från Finmarken (Doktorerna GoÉs och Malmgren).

Fig. 181. En del af en Lep>ralia-\'&\.t (auctt.) af denna art.

Discopora Skenei.

Från Norge (Doktor Marklin).

Fig. 182. En äldre stamdel i hård förkalkning. De ännu öppna
djurhusmynningarne sakna sidoprocesser, men midtel-ros-
trum {mucro på föregående former) visar på några djur-

hus sin ihålighet (avicularie-kavitet), der denna blifvit

öppnad genom afbrytning. De nedre djurhusmynningarne
äro tillslutna. 16^- ggr. först. Tre djurhusmynningar
uppmättes serskilt 0,2 mm. breda.
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Tafl. XXVIII.

Cellepora scabra.

Frän Bohuslän (Loven).

Fig. 183. En del af en koloni uti Semicelleporaria-ydoi (D'Orb.)
af den typiska scabra formen, dock ännu med halfcirkel-

formig mandibel såväl på mynnings-aviculariet som pä
sido-aviculariet. Ovicellerna äro genomborrade af porer,

men jemnt runda.
« 184. Ett ungt djurhus i samma koloni, utan avicularier och

ovicell.

» 185. En del af ectocysten på ett djurhus i samma koloni, ritad

vid genorafallande ljus. Mellan tvärribborna synas små,
primära porer.

Från Spetsbergen.

Fig. 186. Ett djurhus med ovicell i en koloni af den typiska scabra-
formen med tillspetsad avicularie-mandibel. Ovicelleus

framsida visar vid mynningen en tillplattad, halfcirkel-

formig area.

» 187. Tvenne djurhusmynningar i denna koloni, hvilkas avicu-

larier sammansmält med hvarandra. I mynningarnes pri-

mära proximal-rand synes midteltanden.,

» 188. En yngre del af en koloni utaf den typiska scabra-iormtn
i öfvergång till Cellepora ramulosa. Ett nyanlagdt djur-

hus (a) visar den primära mynnings-randen med tvenne
borst, ett i hvart distal-hörn. De äldre djurhusen utmärka
sig genom sina högt tillspetsade avicularie-rostra. Rib-
borna öfver djurhusens ectocyst äro på denna koloni tyd-

liga. 18 ggr. först.

» 189. En del af en koloni utaf plicata-ioYva.&u af denna art i

Semicelleporaria-Y'åxi (D'Orb.) utan sekundära ectocyst-

bildningar öfver djurhusens framsida. 17 ggr. först.

» 190. En del af baksidan af samma koloni 16| ggr. först.

» 191. En del af en koloni utaf denna jylicata-ioYvn i tätare Cel-

Zepora-växt (auctt.) med kalklister här och der öfver djur-

husens ectocyst. 17 ggr. först.

» 192. En ung djurhusmynning i en annan koloni af denna form,

som visar fyra randborst, proximal midtel-tand i den pri-

mära mynningen och laterala, inätböjda, sekundära kant-

uppresningar pä hvar sida utaf denna.
» 193. En högt upprest, sekundär mynningsförlängning på ett

djurhus i en koloni af p^^caia-formen med ovicell och med
förkrympt mynnings-avicularium.

j) 194. En dubbel {Eschara-\\k) iSemicelleporaria-växt (D'Orb.)
af denna form i naturlig storlek. Frän a utstråla djur-

husen i quincunx-ställning.
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På Sertularior från Finmarken.

Fig. 195. En del af en Cellepora-växt (auctt.) utaf plicata-formen

på Laomedea i Prof. Lovens samlingar. Här är de hya-

lina djurhusens ectocyst för det mesta slät och bar; men
från kalklisterna i djurhusens skiljofåror, som fortsättas

i djurhusmynningeus sekundära rand-uppresning och mer
och mer höja sig, utgå pä ett och annat ställe kancelle-

rings-ribbor till sekundär por-bildning.

» 196. En del af en sådan Cellepora-Véxi med oviceller och star-

kare kancellerings-bildning. På Sertularia från Qvalsund
(GoÉs och Malmgren),

På Ascidia från Spetsbergen.

Fig. 197. En del af en koloni utaf ouaia-formen. 16| ggr. först.

Cellepora ramulosa.

På en sten från Finmarken (Loven).

Fig. 198. Tre unga djurhus vid utvecklingsranden till en koloni i

Cellepora-\ä\t (auctt.) af contigua-formen, med fyra, tre

och två raudborst vid den runda mynningen, hvars proxi-

mal-sida försvaras af det snedställda, längs djurhusmyn-
ningsranden böjda aviculariet.

» 199. En äldre djurhiisraynning i samma koloni, vid hvilken

ännu tvenne randborst qvarsitta.

» 200. Djurhusmynniiigar i en ännu äldre del af denna koloni.

Skiljofårorna mellan djurhnsen äro här helt och hållet för-

svunna, och randborsten saknas vid mynningarne.
» 201. Ett af de första (äldsta) djurhusen i en yngre koloni af

contigua-^ormen, der mynnings-aviculariet är ersatt af ett

enkelt, spetsigt rostrum, närmast att jeraföra med mucro

på en Discopora Peachii.

Från Bohuslän (Lovén).

Fig. 202. En del vid utvecklingsranden till det första lagret i en
koloni utaf aufcwZarfs-formen. Mellan de här mera jemnt
nedliggande djurhusen, som dock hafva mynnings-avicu-
lariet upprest i cylinder-form, utvecklas ock ett avicnla-

rium i djnrhuslik ställning och med skedformig mynning.
» 203. En äldre, rund, sinuerad djurhusmynning i denna koloni,

med lägre raynnings-avicularium.

» 204. Ett yngre, mera upprest djurhus i yngsta öfverväxnings-

lagret af denna koloni. Vid hvar sida om mynnings-
aviculariet reser sig den sekundära mynnings-randen i spröt-^

form.

» 205. En äldre del af ett öfverväxningslager med oviceller i

denna koloni, der den sekundära mynnings-uppresningen

på djurhusen utbildat laterala små-avicularier.

Öfvers, af K. Vet.-Akad. Förh. Arg. 24. Bihang. ^"
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IPig, 206. En mynning till ett stort avicularium i djurhusställning-

uti ett ötVerväxningslager i denna koloni. Här är m,an-

dibeln mindre utvidgnd mot den fria ändan.

» 207. En del af första lagret till en annan koloni, som saknar

dessa stora avicularier i djurhuslik ställning.

» 2Ö8. En djurhusmynning i denna koloni, utan sekundära sido-

spröt, med den sekundära mynnings-uppresningen jemnt
sluttande längs sidorna af mynnings-aviculariet.

Från Finmarken (Loven).

Mg. 209. En, di^l af ett öfverväxningslager till en koloni utaf avi-

crdaris-ioxmew, utan stora avicularier.

» 210-. En djurhusmynning i denna koloni, med den sekundära,

annars jemnt sluttande sido-randen från avicularie-toppen

vid midten grundt taiidad.

a: en avicularie-topp med avicularie-mynning.

- Celleporaria HassalUi.

Från Bohuslän (Loven).

Fig. 211. En del af ett öfverväxningslager i en koloni af denna art

med ett nyligen bildadt, äggformigt, upprest djurhus. De
färdiga djurhusen, som äro försedda med oviceller, visa

mucro och småavicularier i den sekundära mynnings-upp-
resningens sido-delcir på ett afstand af ungefär 0,2 mm.
från livarandra. Mellan dessa djurhus och det förstnämnda,

nybildade, synas djupa interstitial-rum.

Celleporaria incrassata.

Från Spetsbergen.

Fig. 212. En del af en ung koloni i Cellepora-vnxt (auctt.)- De
till god del fiia, äggformiga, uppresta djurhusen prickas

af spridda, sekundära porer. Pä den äldsta koloni-delen

synas djupa interstitial-rum. 10| ggr. först.

» 213. En del af ett öfverväxningslager på en Cellepoi^aria-stam

(auctt.). 16\ ggr. först.

» 214. En djurhusmynning med sina båda små-avicularier och ett

stort (s. k. skedformigt) avicularium i djurhuslik ställning

jemte en del af den angränsande djurhusmynningens rand.

35 ggr. först.

» 215. Tvenne djurliusmynningar med små-avicularier och ovicell.

a: sedd snedt frän sidan.

b: sedd rakt frän ofvan. Dennas ovicell är mera öfver-

vuxen, så att dess mynnings-rand blifvit djupt insjun-

ken mellan avicularierna.

» 216. En del af ett öfverväxningslager på en ung koloni i

Celleporaria-YHxt (auctt.), med unga djurhus, djurhus-anlag
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och skedformiga avicularier, af hvilka ett (a) har en half-

cirkelformig, ett annat (b) en utdragen, mot den fria än-
dan utvidgad mandibel. 17 ggr. först.

Retepora cellulosa.

Från Bohuslän (Loven).

Fig. 217. En bland de mera reguliera stararaarne af den typiska

beaniana-ioxmew af denna art. Nat. storl.

» 218. En gren-topp med unga djurhus af samma form, ofta

med fyra raudborst vid mynningen.
» 219. Framsidan af en del i Siimma stam, med spridda, ellipti-

ska avicularie-mynningar i dt-n numera sammanhängande
ectocystens plan.

» 220. Framsidan at en annan del i samma stam, med oviceller.

» 221. En djurhusmynning med ovicell och stark uppresning af

sin kant, som uppskjuter på ovicellens framsida och in-

nesluter ett par af randborst och midtel-aviculariet.

Från Finmarken (Loven).

Fig. 222. Framsidan utaf en stamdel utaf ce/Zz/Zosa-formen (auctt.)

af denna art. Ett djiirhns med snedsittande, mindre, el-

liptiskt avicularium i ectocystens plan. Ett annat djurhus
visar ett stort, spetsnäbbadt avicularium.

» 223. Distal-delen af ett djurhus i en stam utaf samma form.

Visar ett sprickformigt och ett elliptiskt avicularium.

» 224. Ett spetsnäbbadt avicularium i en stam af denna form.

Visar sina sidorlinder i midten taudade och inböjda.

» 225. Baksidan af en stamdel utaf denna form, med sitt spets-

näbbade avicularium i nedre ändan af en stam-maska och
med sina vibices.

Från Spetsbergen.

Fig. 226. En ung, oregelbunden, Hornera-Vik stam af elongata-fov-

men utaf denna art. Nat. storl.

» 227. En mera utbildad stamdel, som visar denna forms mera
aflång.i maskor. Nat. storl.

» 228. Distal-delen af ett djui'hus utaf elongata-formen, med rör-

formigt avicularium vid sidan utaf sinus i proximal-randen
af djurhusmynningens sekundära förlängning.

» 229. Proximal-delen af en sekundär mynnings-förlängning pä
ett djurlius utaf elongata-foYvaen., utan avicidarium.

« 230. En djurhusmynning jemte ovicell pä en stam af elongata-

formen, som visar, huru den senare här uppkommer på
afstånd från den förra.

» 231. Baksidan af en stamdel utaf elongata-formen, med sina

stora, spetsnäbbade avicularier spridda såväl på samma
plats som på rimata-iormen som ock vid de öfre delarne
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af stammens maskor. Föröfrigt visar stammeu äfven här
starka vibices. 6.^ ggr. först.

Fig. 232. En del af en rotutbredning från en stam utaf elongata-

forraen. Den största djurhusmynningen är 0,11 mm. bred.

Annars äro dessa djurhusbildningar ofta tillslutna. Det
elliptiska aviculariet, som saknas på den uppresta stam-

men, har här sin vanliga form, sådant det förekommer på
öfriga former af Retepora cellulosa.

Tryckfel.

IV:o 5, sid. 280, rad. 9 ofr. står descripto, läs descriptio,

Bih.

.) 281, » 24 » Orientes, läs orientia.

» 299, » 16 » på, läs hos,

» » » 17 » hos, 1. på.

» 304, » 12 » slägtet, 1. slägtet Caberea,

» 340, » 14 » Cellariorna, 1. Cellulariorna,

» 343, ,.

»

8 .. 0,662, 1. 0,662 mm..
» 344, » 2 .) 0,225, 1. 0,225 mm.,
» 356, » 12 » för, 1. på,

» 357, » 17 " sig, 1. jag.

» 359, » 7 nfr. » tabulis, 1. tubulis,

» 33, n 5 ofr. » XIII, 1. XXVIII.
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