
I de nordiske Echinodermers geographiske

Udbredning.

Hvad enten man sammenligner den gronlandske Echinoderm-

fauna, saaledes som den nu er os bekjendt, med den skandi-

naviske eller, hvad der ligger endnu nærmere, med den arktiske

Deel af samme, d. v. s. med Finmarkens, vil man finde en vis

Lighed og en vis Ulighed. Visse Slægter og visse Arter træffes

begge Steder, andre kun ved Nordhavets osllige eller vestlige

Kyststrækning. Saa længe delte Forhold henstaaer uden nærmere

Belysning, og saa længe det ikke er lykkedes at paavise én vis

Regel eller Lov i denne tilsyneladende tilfældige Overecnsstem-

melse og Uovereensstemmelse mellem hine Kysters Dyreverden,

er Echinodermernes Udbredning i Norden aabenbart ikke Gjen-

stand for videnskabelig Opfattelse. At forsiige at tilveiebringe en

saadan er Hensigten med de folgende Betragtninger og Sammen-

stillinger.

dinaviske Fauna, at det maa være iinskeligt at kunne sammen-

ligne den gronlandske for at bringe tilstrækkelig Klarhed ind i

dette hidtil saa dunkle Afsnit af Dyregeographien. Ogsaa med

Faunaen, saaledes som den optræder paa en Række af sydligere

Punkter langs med Nord-Amerikas Ostkyst, maatte vi cinske at
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kunne sammenligne den, i det mindste saa langt som der endnu

findes Arter, der ogsaa leve ved Grunland, eller Former, der

med fuld Ret kunde betragtes som Repræsentanter for de gron-

landske — altsaa med Labradors, Newfoundlands og de nordlige

Frisfaters (Ny-Englands) Echinodermfauna; thi endnu Kysten af

Massachusetts 1) har visse Arter tilfælleds, deels med Gronland,

deels tillige med de engelske og skandinaviske Kyster. Men de

aeste af disse Punkter ere endnu kun ufuldstændig kjendte i

denne Henseende. Fra Labrador er der, saa vidt jeg veed,

endnu kun beskrevet 2 Arter af Sopolser og 1 Sopindsvin-), og

hvilke Pighude der findes ved Newfoundland, var hidtil

næsten aldeles ubekjendt. Denne Mangel ved vore Kundskaber

om de nordiske Pighudes Udbredning seer jeg mig dog tildeels

i Stand til at afhjælpe, da jeg har havt Leilighed til at gjennem-

gaae, om end tun flygtigt, de af Stuwilz hjembragte og i Uni-

cigaro og Orcula Baithii Trosoh. , beski

chte XII Bind, IsteDeel (18-16) og Echina,

ray catalogue of Echinida p. 15.

aiiiuseet opbevarede Echinodermer, so

witzes Indsamlinger, ere lolgende:

3. _ polaris y\

gronlandu

5. Solaster

endccaUnné.
7. Echinat

Echinus

9. Amphidetus cordalus Pe
10. Ophiura squamosa L il tk

11. tiodosalAk. var

SluwifJiUk.
13. Ophiopholis aculeata 51 u

14. Ophiolh"ix fragilh Ab \l

15. Ophiacantha spinulosa M



Dyreverden ved Oen Grand -Man an, beliggende i Mun-

dingen af Fundy Bugten, allsaa lige paa Grændsen mellem de

forenede Stater og de brittiske Besiddelser, bar W. Stimpson

for ikke længe siden givet os en Oversigt i et i det foregaaendc

oftere citeret Skrift^). Hvormeget man end maa paaskjonne dette

19. Thyonidium sp.

Blandt disse Arter er der 4 (Nr. 1, 2, 9 og M) som det -
af Grunde, der nedenfor ville blive udviklede — er uventet at

træffe ved Newfoundland, og som Tiden, der kun var knap tilmaalt,

heller ikke tillod mig at undersoge saa grundigt, at enhver Tvivl om

Bestemmelsens Noiagtighed blev hævet. Heller ikke vare Exemplarerne

i det hele godt vedligeholdte. Ogsaa maatte jeg lade det uafgjort, om

Nr.19 er nogen af de skandinaviske Arter; den er 2'' lang hvidlig og tyk-

hudet, med talrige Ffidder spredte over hele Kroppen, men dog tildccls

ordnede i Rækker; Tentaklerne ere ikke til at see. Skjondt denne For-

væsenlige Mangler, giver den dog Oplysninger, som vi i det folgende

ville komme til at sætte Pris paa, hvorfor jeg ikke har taget i Betænk-

Arter af Slægten Echinarachnius ved de amerikanske Kyster: £. parma

ved Canada og E. allanticus ved Newfoundland; Gray forener dem

derimod til en, efter min .Mening med Ret.

-») Til Brug i det ffljgende meddeles her efter Stimpson en Fortegnelse

over de ved Man an fundne Pighude, dog saaledes, at denne Forfatters

Benævnelser saa vidt muligt ere ombyttede med de i denne Afhandling

1. Cucum,ariafrondosuGun n.

3.' Thyonl

Psolus

AyreniSfun^ psonCC.

fe'n f.

""

6. Ckirid

Fabricii ]} uh. oa Kor.

"slramdaLsny, Gould (maasl<

bachietisis Mull.?).

i



skyldcligt, om et ArLcide, omfattciitlo dcii I

lavere Djrovcrderi, haadc SliJ.ild\r, Bloddw-,

og satidsjnligvis forfatlct uden tilslrækkoligt

materiale af euro]iæiske Former mulig\is af o|

noget tilbage at (iiis,ke i llenhecnde til Bebtemi

23. Ophi.pholi acnleala > u 1 1.

24. Opkiacanl} a spinnlosa Miill. oirTro scii.

25. A.terophy, n A!jasi..i St. (ncppcfo skjelhs fra . eucnemis \

»es>æ.n- rje-ude. f Stand t.l at liljore, h^o vHlt>r 9o

v„l elig ere de \rtcr, hvi WaM. de bæ c, ojr'om .kc i\r.2l

skulde ^ ære 2 a laiidske \it

^) Report or. the I, ^eltebrata of Massaohuset s, Cambnd?e,1841. De

nte Aiterei

1. anulatus S y = £. droba chien!,is M u i

2. Echinarac nius parmo L ni k.



mindre Afhandlinger''') i amerikanske Tidsskrifter, som jeg des-

værre ikke har kunnet ben}lte; en fuldstændig Ucarbeidcisc af

denne Deel af Faunaen foreligger endnu ikke.

Men fremfor AU vilde det \ære af Viglighed at sammenligne

Fortegnelsen o\er de ved Gronlands Vestkyst levende F.chino-

dermer med lignende Fortegnelser fra andre hoinordiske Have').

Derfor er det Bidrag, som Forbes*^) har givet til Kundskab om

(^Slephanasler elegans

.ettsir.or.Sars'sS«mIingo{rt>l(.to

ligcBeslcmmclse.- Desuden iiar jeg

15. SynajXa lenuis.

16, Aslrogonium ptilchellum Miiil. og T r

Ay.es).

17. AslcriasspinosaSny.OouvnnlAcA.

18. AsleracanthionForbesil), sov.

19. Solarier endeca {_Gou\d).

20. - papHlosaGou\d.

21. OphiolepislenuisAyves.

23. - vncinalaAyies.

24. Ophioderma violaccum A y r e s (maaskec = Nr.

25. Ophiolkrix hispida A y r e s.

^len deels er denne Fortegne >e vist temmelig ufuldstændig, dccis er det

mig uhekjendt, om ikke no- le af disse Arter forekomme Syd for Cap

Cod og saaledes falde udenfo n.it herværende Emne.

6) Saalcdes citeres et Ari.cidc a f Ayres i Procced. Boston Society IV, af

Desor sammesteds lir, af Ao assiz i Procecdings of tlie American Acn-

demyl851,afGouldiCostc n Journal.

7) IParrysforsteogtredicRc se nævnes fra Da vi s -Sirædet:

4. Asteracantkion rubens (??, an (jrmlandicus'i) og

6. Ctenodiscus crispntus Hetz. (_Asi. pnlaris S a b i n e) f

7. Ophiura filiformis (o: Amphiura Holbolli'n uden Lo(



ufuldstændigt det end i flere Henseender er — der angives saa-

slægtede med visse navngivne europæiske Arter, uden al Sporgs-

raaalet om deres Identitet eller Forskjcllighed endelig afgjiires —
af stor Interesse, fornemmelig fordi man derved faaer Vished om

flere gronlandske Arters Forekomst paa en nordligere Brcdegrad,

end de hidtil vare kjcndle ved selve Grenland. Over Spitz-

bergens Echinodermfauna besidder man ingen samlet Oversigt,

men vel adskillige mere eller mindre fuldstændige Bidrag dertil''),

som ved denne Ogruppcs Beliggenhed omtrent lige langt fra

i . Chiridola brevis H u x 1 e y (_= Uhjriolrochus Rinkii S"t p.).

2. Cucumaria Hyndmanni? (formodenlig = C. Korenii Ltk.)-

3. Cucumaria fucicolaY orh., uden Tvivl Ungen af C. frondosa G u n n.

Undeisogelse være af stor Interesse, og der vil da ogsaa være at imodc-

see en yderligeie Forogelse af den gronlandske Fauna i denne Retning.

cofnniMms Dewhurst I, c. p. 283; Ast . glacialis ^ o i s i Parrys

4de Rcise (81° 6' N.Br. 80 Favne). Det er ikke meget sandsynligt,

2. Solastcr jiapposus Lin. (anfores af Phipps og af J. Ross i Til-

lægget (il Parrys 4de Reise).

3. Clenodiscus crispaltis R e I z.

4. Pierasier mililarisMuU.

5. Ophiura Sarsii lAk.



Griinland og Skan(linavien, iTien endnu na;rmere ved Nordpolen

end Weliington-Kanalcn, faa e en ikke rin;ge Vigtighed. Endnu

mere mangelfulde (ere de Opllysninger, sorn vi besidde om den

ochotske Havi«)

:amschada]ske og

7~im^^- S,mdcralli M. fi. (loimodenlig = A. IMholh milM).

8. Ophiopkoli, ,aculeala )1 u

9. Ophiacanlha spinnlosa W ull. ogTroscl .. C= Ophioronuc arcUca

losch.).

10. Ovlnosc:U.r fllacinJh M. Tr. {\m\U\ alene Kjendt f.a Spit/bergen,

liMs den el!(rsrrfoKskj..

l'ii ?/r7'"'"'"r

•ea I)ub. og Kor.).

11. Asterophjlon

u. G.onl. Ile

12. Aleclo.p.a,

eucncmh Jl ? (Maltens, Spitzberg.

.Eschichlii Mull. ogTjos ch.? {Aslerias peclinata

Ph.pps,!).iwhur^t 1. r.).

AfKr.3, 5, 9 0JT 10 har jo. u,.dc.Ogtsp.tzbe, IcnskrExompIa.erihof

Sors'sSamlmff, af Nr () Ofr 8 Kxemplare. ,n<l samledeaf Prof. Kro jei

i Belsund og opbtvarede I de Kjobenhavnske Museer. INr.4og7anlo.es

som spiUborgcnslie.„S>.tcm dcrAitctirJen". AaarJ.Ross.Tiliægettil

ogsaaopfo.tr Aslenas frar/i

Oer Nord for Sp.tzbei gen n.rllcm8()og81°N.I3,

paa en Fo..exlms. med Ophiacanlha spinnlosa

10) Vore Kddcr til Ku Ichmodormfauna,^n. de Have, der forbinde

Ishavet med det s.tdle Hav, er

animalium ab H. Mcrtens.o obscrvålorumj fa^c. Imus (Uecueil des actei

de la .éance publ iqiie de Taca démie imperiale des scicnresdeSt.Peters-

bourg, 29 Decl.r. 1834) og S ammes „Bemeilvungen fiber dic Asterider

und Ech.nuien d. -s ocl.ot=k.s,r-hen, kamsrhatk ischen und Behringscher

Meeies- . I)r. .M. Th v..M.dd endorffs Rei^e in den aussersten Noidcr

und O.ten S.Ler.c ns, 2ter The

'iBi.(Kamschatka).

i^. Solasier affinis B r. CBehringsstiædct) (snilgn. p. '13).

4h. — fl/6orefnicos«,s Br. (Behring*strædet)(smlgn.

5. Cribrella snnfjiihiolenla .Mull. (Ocholskc Hav) (smlgn.

6. Echinus (Irnharhiensis M fi 1 1. (hamschalka, det ochotsL



Island") og Fær i) crn c^-), der i geographisk Henseende

nnc betragtes som Mellemled mellem Griinland, Skandinavien og

i Behringshavet, og i Annales des sciences naturelles, Zool. 3 ser

II p. 133 nævnes Echinarachnitis panna af Agassiz og Desor lig<

1 ogsaa af Gray (1. c.) som forekommende ved Kamschatka ; af d(

stnævnte Forfatter ligeledes Dendrasler excenlricus Esch.

For Fuldstændigheds Skyld vil jeg ogsaa af de ovennævnte Kild.

Irage en Fortegnelse over S itkas Ecliinodermfauna , skjondt denr

sten ikke mere har en nordisk Charakter.

6. Solasier endeca Lin.

7. Echinus drobachiensis Mul). (Smign. p. 27).

9. Chiridola discolor Esch. (C/t. læce Fabr.?) (SmIgn. p. 20).

11. Diploperideris silhaensis Br,

12. Aspidochir Merlensii Br.

13. Cucimaria miniata Br.

16. Psolus Silkacnsis B r. (P*. Fahricii?) (SmIgn. p. 15).

'O Fra Island kjendes folgcndc Echinodermer:

1. P-iolus Phafilapus SU:

2a. Cucumaria frondosa Gunn.

2b. — pe«fflc(esLin. (Zool.dan. t.31 f.8, neppeUngcn

frondosa:).

3. Spalangus purpureus i\u]l.

4. Echinus drobachiensis M u 1 1.

. Olafsen og Bj. Povelsens Reisc gjenneni



Storbrittannien, tunde ogsaa formodes at være det i faunistisk

Henseende. Desværre ere de Oplysninger om disse Landes Echi-

nodermfauna, hvoraf de kjobenhavnske Museer for Tiden ere i

Besiddelse, langtfra saa fuldstændige som det var at onske.

Derimod besidde vi saa gode Oplysninger om den skandi-

naviske Echinodermfauna, og jeg har havt saa megen Lei-

lighed til at sammenligne gronlandske og skandinaviske Arter

og Exemplarer, at en nærmere Sammenligning mellem denne

Deel af den griinlandskc og skandinaviske Fauna maa an-

tages at kunne give et virkeligt videnskabeligt Udbytte. Den

skandinaviske Fauna, i delte Begrebs vidtloftigste Forstand,

omfatter hele Kyststrækningen fra den norsk-russiske Grændse

De med * Iliiæikede Arter nævnes enten, afMohrCForsogtilcnisIandsl

Natu ihistor ie, Kbhvn. 1786) eller af Fa ber(^aturgeschichtederFisch

Islar>ds), ir>en der findes ikke noget Ex«^rnplar af dem 5 de kjobenhavnsk

r.nger, hvilket, med Undtagelse af Nr. 2b, derimod er Tilfældet me
alle re, som ogsaa for storsleDel

Værker eller i dem beffge, om end und er andre Navne.

1 Fra Fæ ro crnekjendes:

1. Psolus Phantapus S tr.

*2.
'

Thyo..eF«.«*Al.iIdg. (Zool.Da n. III,p.47).

3. Cvcm

HololhuriatremulaCL.n dip. 286).

5.

1
OphiophoUs aculeala M u 1 1.

Ophiuraalhida? o rh.

^Aslerias Iricolor" Ab il dg. (Zoolog. Dan. 1

Ophioihrix fragilis A h i 1 d g d.

Undtagelse af de med * mærkede ere disse ,

versitctels zoologiske Museum ved færingske

; Henseender gaadefuld Foim. Af de bekjer
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indti! Ostersoen, allsaa foruden en Deel af Ishavet — som

hvis sydlige Grændse man jo pleier at sætte Polarkredsen —
af Atlanterhavet og af Nordsoen tillige Skagerrak, Kattegattet,

Bælterne og Oresundet — i hvilke sidste ingen særegne Arter

komme til, men mange af de for den skandinaviske Kyst eien-

dommelige Arter forsvinde^"''). Ogsaa den ved de b rit li ske

Kyster levende Echinodermfauna er væsenlig den samme som

den skandinaviske; navnlig er dette Tilfældet med den skotske,

hvorimod der paa Storbrittanniens vestlige og sydlige Kysler

optræde nogle ikke-skandinaviske Arterie), som vidne om, at vi

nærme os en ny Faunas Grændser. Dept. Fin i s t e rr e ^^3 i

Frankrig er sandsynligvis ligesom Cap Cod**') paa den ameri-

kanske Side den yderste Grændse for de hoinordiske (arktiske)

og for mange af de nordiske (boreale) Arters Fremtrængen mod

Syd; maaskee ligger Nordgrændsen for de cel ti sk-l usita n iske

Arter noget nordligere, omtrent ved Isolhermen for 8' R.^'). Vi

kjende i ovrigt for lidt til den ved de franske ''^), spanske og por-

'^)0nrsaa.Mid(lendorfrCReise,Ilp.3I

dette Punkt; 50 1

)Afl)a nas Kort
(

phiske Udbrednin

Ni-. 28, 15 Juni 1832 (Tome V) givet en Oversigt over de ved Girende



tugisiske Kyster levonde Dyreverden til at kunne bedomme dens

Forhold, paa den ene Side til den skandinaviske, paa den anden

Side lil den middelhavske Fauna. — Saa meget er dog vist, at

der kun er faae Arter af Echinoderracr , som (orekomme baade

ved Norges og ved Middelhavets Kyster i'').

Den brittisk-skandinaviske Fauna strækker sig dog ikke med

alle sine Arter lige lil Nordkap; de fleste forsvinde forinden og

erstattes langtfra ikke af de faae arktiske Artei-, der samtidig

træde op. Der maa altsaa skjelnes mellem den egenlige skan-

dinaviske og den arktiske eller Fi n ma r ken s F a un a. Det

er vanskeligt, for ikke at sige umuligt, at trække nogen skarp

geographisk Grændse mellem disse to zoologisk-geographiske Pro-

vindser, da en Ait har sin Nord- eller S}dgrÆnd&e paa et Sted,

en a-iden paa el andet — ikke at tale om, at disse Giændser

muuj-vi!, loriykkes, lidt i Aarenes Lob-<»), og at de tor mange

\rteis Vedkommende endnu ikke eie bestemte med tilslrcckkclig

Sikkerhed. Dog det fremgaaer t\deligt nok. navnlig ,il Piot.

Sar s's Undersogelser, at Gi.eudscn mellem den skandinaviske

eller egenlig norske og den arktiske eller finmarkske Fauna ei

«.<r Do.rlocrnf |l.^c.l.Jr' A^tcr.der og Ophnue. Do. oplo.es 1) Ophiura
iOpluodennu) lace,tosn l,.,n, (lar 2) h.nden ved Biaiit,, i) Opkunn
tejt,na(a Lam , i«» 1 mino, , albida, alt.a.i iruiaskre sna.tst O ullnda
hoibe., ojr 3) on <r.,n>kr hWc An.phiH, ,i , s<,nd<.v iili-ni, A neglecta

te bkiildr sdalrdci. være riilældet med Asferacanthion rubens og gla-
is, Oplnmaatbtdaoslexlurata, Ophiarlis Ballu {>, sm\sn p.73J,^m-
II a fdifonnis, Chia)ii off neglecta, Ophtothrtx f.aqilis, Amphidelus cor-

lTb,,oneFum!>\

B (noithern fii^id) /oiu



ligning at ansliile, deels mellem Gronland og Finmarken, deels

mellem Gronland og den egenlige skandinaviske Kyst; og enhver

af disse Sammenligninger kan alter skee fra forskjellige Syns-

punkter. Man kan sammenligne Artsantallet paa hvert Sted, eller

man kan soge at afveie mod hinanden Overeensstemmelsen og

Uovereensstemmelsen i Henseende til de repræsenterede Arter

og Slægter, eller man kan endelig undersoge, hvilke slorre Af-

delinger af Pighudklassen paa hvert Sted forholdsvis have den

storste Betydning.

I den nedenstaaende Oversigt over de nordiske Pighudes

Forekomst i de 3 nævnte zoologiske Provindser ere Grændserne

mellem den arktiske og skandinaviske Fauna opfattede noget

skarpere, end de findes i Naturen. Selv om en olier anden Art

gaaer noget længere mod Syd end til den 69de°N.Br., er den dog

ikke talt med i Optællingen af de skandinaviske Arter, naar den

alligevel maa antages at være væsenlig arktisk, ligesom paa den

anden Side de skandinaviske Arter, der netop kun betræde det sydlige

Finmarkens Gebeet, ere forbigaaede i Optællingen af dette Lands

Pighude-), Det er næsten overflodigt at bemærke, at det ved denne

Distinction mellem „arktiske" og „skandinaviske" Arter, som er

nodvendig, for at man ikke ved Sammenligningen mellem Griin-

lands og det nordlige Europas Fauna skal famle aldeles i Blinde,

er næsten umuligt at undgaae Feilgreb — hvad enten nu disse

ville hidrore fra en mulig Miskjendelse eller vilkaarlig Opfattelse

af de i Litteraturen nedlagte Data med Hensyn til Arternes Ud-

bredning og Hyppighed eller fra disse Opgivelsers Ufuldstæn-

dighed. Nedenstaaende Oversigt vil derfor vistnok ved fremtidige

L'ndersogelser blive modificeret en Deel.



Over sigt

og skan- dina.

1. I«lf thiirid:

Psolus Phantapus Str.

— Fabricii Diib. og Ko

Myrio (roehus Rinkii St,

Eupyrgus scaber Ltk.

Curumaria frondosa Gunn. -•')

— assimilis Diib. og Kor. ^^^

— Hyndmanni Forb. derikk

— etongala Kor. og Diib. beide'

Thyonidium hyalinum Forb.

Thyone Raphatms Dub. og Kor,
|

— Fusus Miill.

Psolus Phaniapus Str.

Eupyrgus n. sp.-*)

Synapla inhærens M

Echinus drobachiensis '.

papiltata Leske

Flenimingii F o r b .
^'') 27) Echinus elegm

norregicus Dul.. os Kor.
;iS.i f^ E. i....i«,i

>patangus purpureus -Mn

Aniphiddus cordatus Per

{Tripylus fragilis Diib. og Ko
l^rissopsis lyrifera Forb.



problema Stp.

gronlandicus Stp.

Pteras ter mililaris Mii

Cribrella sanguinolenta MiJ
Cribrella sanguinolen

- papposus Lin.
j~ papposus Lin. - /-urct/.r Diib. og Kor.

Pteraster mililaris MuU.
(Pteraster militaris Mii IL)

Asteropsis pulvillus MiilL -9) Den norske, altid 5-arrr

(^stroi^omum pftr^Srianum Par.)
.Is/ro^omum phrygianum Par. er efter Professor Sars's og

Undersosjelser rorskjelliR som .

( - granulare Mull.)
— ffranu/are MiilL

7-armedeL«.Vm*S«r«>yiAud

Clenodiscus crispatus Retz.
^

(C(enodwus crispatus Retz).

^^(ropcffen ^/u//m Mii 1 L og T r o s c h

5,m«Forb.). Da imidlertid Pr

(jfr.OubenogKoren.Orven

— Parelii Dub. og Ror.
- Parelii Diib. og Kor. Exemplar, og Forbes ved d

Andromeda MulL ogTr.,
Kyster baade har fundet 5- Oj2

- tenuispinus Dub. og Kor,
begge Alter findes baade ved d

Luidia Sarsii Diib. og Kor.^»)

Brisinga endecacnemos Asbj.^«) 30) Fauna littoralis Norve<

Ophiura Sarsii Lt



Ophiura squa

Ophiocten hn

Ophioscolex sp.?'?

Ophiopholis aculeata

og Tr. Ophiacantha spinulosa

Amphiura fdiformis Miill.

— Chiajei Forb.-''^)

Ophiactis liaUii Th o rap s. •''5)

n. gen. (?) & n. sp.^)

Ophiopholis aculeata Miill.

Ophiocoma nigra Mull.

?
Tr, Ophiothrix fragilis Abildgaard.

Ophioscolex purpurea

Asteronyx Loveni Miill. ogTrosch. Asteronyx Lovcni Mu

i

lands Ophimer. Ophiura carnea er la^el V^^a

50-60Favne i Omegnen afBer-en, O.nffinis

j

sammesteds ogiChristianialjorden(20-30F.)

I

'3-) Om denne for Norges Fauna nye
i Art saavelsom om Oph. Sarsii see ovenfor

i

p. 49-50.
34) See Videnskabe!. Meddel, fra den

Nr. 2 off 3 i Viden
iirhist. Forenin<r

Tr. Asterophyton Lamarckii

Asterophyton Linckii Miill. og Tr

< — Z-amarcftn Miill. og T

Alecio Eschrichtii ]

for de o Ordener af Pighudenes Clas;

Sopindsv

Sostjerne

Slangestj

Fjerstjerr

t'2:!Z- Jrtl^ts
ved Grenlands

15

11 (12)

9

1

18 (-20) 1 3(12) 8

17 (L9j 10

62 (i>8i 2 U28. 29

fremgaae af den her med-

soni kjendes fra Nordkap t
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2. Med Undtagelse af Fjerstjernerne, hvis Betydning i den

nærværende Jordperiode er meget underordnet, ere de 4 andre

Ordener temmelig ligelig trepræsenterede i den egen-

lige skandinaviske Fauna, idet deres Andeel i den hele

;rer mellem 18 og 29 pCt.

tive Ordeners relative Betydning. Antallet af Sostjerner

og Slangestjerner er vel hverken meget forskjelligt i disse 2

Grene af den arktiske Fauna, eller staaer i noget synderligt Mis-

udelukkende arktiske eie 9 Arter eller 13 pCt' 40 pCt.

l.orefiIe,somikkenaaeopidetarktiskeBæUe 43 - - 60 -
[
^^ pCt.

Lignende Forholdstal raade for Bidddyrenes Fordeling ved samme
Kyststrækning. Der lever nemlig ifolge Love ns ogSa rs'sUndersogelser

ved den hele Kattegats- og Nordsokyst fra Kulien til Nordkap

fælleds 73 - - 34 - [ ^
''

boreale 117 - - 55 - [
89 pCt.

aiktiske 6 Arter eller 5 pCt.
|
49 pCt.

bleVe
.'.'.'.'.'.'

64 I I 51 I
|
95 pCt.

Der er altsaa 1 denne Henseende ikke fuldkommen Ovcrcensstcmmelsr

mellem Sneglene og Muslingerne, hvilket kunde tydes som et Bevis paa,

at Jluslingerne overgik Sneglene i Udbredningsevnc, eftersom 44 pCt. al-

hine, men kun 34 pCt af disse overski ide den 69% hvor 11 pCt. Snegle,

men kun 5 pCt. nye Muslinger komme til, men tildeels skriver delte si<r

vistnok fra, at Sneglenes Antal i Kælledsrubriken angives for lavt, da

visse (Irupper, f. Ex. Rissoa, de nogne SncL'Ie o. s v. lettere unddrage

tidige Undersogclser ville snarere for Sneglenes end for Muslingernes

Vedkommende oplyse , at visse hidtil for arktiske ansete Arter ogsaa

sogclser blev Forholdet mellem de skandinavi.'ske Blfiddjrs Fordelinj

modificeret i denne Retning, men at det dikr er nok dermed, seer mai

= 100:65, i den boreale Strækning af SkandmaMen ^ 100:63, for dei

for den boreale Region opfort forholdsvis for faae Snegle.



forhold til det hele Artsantal, sammenlignet med de tilsvarende

Talforhold for den cgenlige skandinavisVe Faunas Vedkommende.

Derimod erGronland forhausende fattigt paaEchinidcr

ogFinmarken i en mærkeligGrad blottet forSoptilscr.

Bedre end ved denne negative Charakteristik vil det neppe være

muligt at betegne den Forskjel , som der er mellem disse 2

Fauner og mellem dem og den egenlige skandinaviske Echino-

dermfauna. Af Finmarkens faunistiske Forhold kunde man fristes

til at troe, at Sopolserne aftoge i et stærkere Forhold mod Nord

enS So- og Slangestjernerne, men at dette ikke er absolut rig-

tigt, lære vi af den grønlandske Fauna, Og hvis vi af denne

vilde uddrage det Resultat, at Siipindsvinene aftoge stærkere mod

Nord end Asteriderne og Ophiuriderne, ville vi finde delte for-

mentlige Resultat stærkt modificeret ved Forholdene i Finmarken.

Saaledes opveie den ene arktiske Provindses Mangler den andens.

Maaskee tor man dog ganske i Almindelighed udtale, at Slange-

stjernerne og Sostjernerne bedre end S opind svinene

og Sopolserne udholde det arktiske Klima og derfor

Med Hensyn til Slægterne er der fornemmelig en negativ

Forskjel mellem Finmarkens og den egenlige skandinaviske Fauna,

d. v. s. der er adskillige Echinoderraslægter , som ere indskræn-

kede til den sydligere Deel af den skandinaviske Kyst og ikke

repræsenterede i dens arktiske Deel. Dette er saaledes Tilfældet

med Slægterne: Thijone, Thyonidium, Hololhuria, Synapla, Ci-

daris^ Asleropsis^ ( Åstrogonium)^ Luidia. Brisinga, OphiopeUis og

Ophiocoma. Færre ere de arktiske Slægter, som ikke tillige ere

repræsenterede i den egenlige skandinaviske Fauna, f. Ex. Chiri-

dota, Ctenodiscus, Pteraster og Ophiacantha. Sammenlignes den

gronlandske og skandinaviske Echinoderrafauna, vil Resultatet

blive det samme; thi ingen af de 10 eller 11 ovennævnte Slægter,

; for Finmarken charakteristiske



har imidlertid en dobbelt Grund. Den betinges nemlig deels af

saadanne, i det hele ikke artrige Slægter, som udenfor de nor-

diske Have kun have faae eller ingen Repræsentanter, og som

altsaa give den arktiske Fauna sin egenlige Charakteer, f. Ex.

Psolus, Cribrella, Solaster , Pteraster^) , Ctenodiscus, Ophiura,

Ophiopholis og Ophiacantha; deels af saadanne artrige Slægter,

som ere repræsenterede næsten i alle Have, og som altsaa saa

at sige ere næsten enhver Faunas faste Stok, f. Ex. Cucumaria^

Chiridota^ Echinus^ Asteracanthion^ Asterophyton og Alecto. Men

der er paa den anden Side ogsaa en folelig generisk Forskjel;

Finmarken har ingen Myriotrochus eWer Orcula^^), Griinland ingen

Spatangoid^ ingen Echinocyamus ^ Astropecten eller Asteronyx.

At „Borsteigelkjærcnes" og „Kamstjernernes" Grupper,

som begge have saa mange Repræsentanter ved den egenlige

skandinaviske Kyst og heller ikke savnes ved Finmarken, med

Undtagelse af Ctenodiscus crispatus ganske fattes i Gronland , er

et væsenligt negativt Charaktertræk i dette Lands lavere Dyre-

Foruden de Slægter, der brede sig over

den amerikanske til den europæiske Kyst — nogle i et bredere,

andre i et smallere Bælte — er der altsaa ogsaa Slægter, som

ere udelukkende amerikanske (eller i det mindste gron-

l andske) eller udelukkende europæiske (skandinavisk-fin-

markske). Disse sidste ere aldrig indskrænkede til den flnmarkske

Kyststrækning alene, men naar de forekomme i denne, tillige

repræsenterede i den egenlige skandinaviske Fauna. Noget lig-

«) I Ann. nat. hist. vol. XX beskrivei

>9J Naar en Slægt er repræsenteret i c

vente, at der ved Finmarken vil

Dette gjælder f. Ex. om Eupyrgus



neitde vil derfor efter al Sandsynlighed gjælde om de ovenfor

som gronlandske betegnede Slægter; de ere uden Tvivl ogsaa

repræsenterede ved den Deel af den amerikanske Kyst, der i

Henseende til Klimalforhold o. s. v. kan betragtes som analog

med den skandinaviske. For med Bestemthed at kunne skjelne

mellem amerikanske og europæiske Echinodermslægter udfordres

imidlertid en noiagtigere Kundskab om det tempererede Amerikas

Echinodermfauna, end vi for Tiden besidde.

For Arternes Udbredning gjælde lignende Regler som de,

der her ere fremsatte for Echinodermslægternes Udbredning i de

Gronlands Vestkyst og Finmarken, og det er ikke usand-

synligt, at de alle 13 ogsaa Ondes ved Spitzbergen, da dette

allerede vides om en Deel af dem. Vi kunne efter deres Ud-

hredningsbæltes storre eller mindre Bredde dele dem i 2 Grupper;

den ene omfatter 7 Arter med meget stor Udbredning,

nemlig

:

Cucumaria frondosa Gunn, Solaster endeca Lin.

Psolus Pliantapus Str. — j)apposus Lin.

Echinus drobachiensis Mii il. Ophiovholis aculeata Uiill.

f^rihrella sanguinolenta AI (i 11.

De findes nemlig ikke alene i det a rk tiske Ha vbælf e,

d. V, s. i Ishavet og de nærmest tilslodende Dele af Atlanterhavet,

d. V. s. ved alle det nordlige Atlanterhavs Kyster, ved alle skan-

dinaviske og brittiske, ved Islands, Newfoundlands og Ny-Eng-

lands Kyster. Med Undtagelse af Echinus drobachiensis, der kun

gaaer til det nordlige Skotland og saaledes gjor Overgangen til

den næste Gruppe, findes de alle i Kanalen-^^) mellem England

og Frankrig; Dpt. Finisterre i Frankrig (c. 48*2° N.Br.) og Cap Cod



i Nord-Amerika (c. 4lV2°) tunue saaledes betragtes som di«se

Arters fælleds Syd- eller Æquatorialgrændse«), Hvis de have

nogen Nord- eller Polargrændse, kan denne maaskee sættes ved

c.80°N. B., d.v. s. ved den nordlige Ende af Spitzbergen. Disse

Arter vise altsaa, at det hele atlantiske Kystgebet fra den 80de

til den 41de eller 48de Breddegrad kan betragtes som et stort

zoo-geographisk Rige. Maaskee horer ogsaa dertil hele Ishavet

og en Deel af det nordlige stille Hav saml de Have, der forbinde

dette med Ishavet; thi i det mindste 3 af de ovennævnte Arter

Hav, deels endnu ved Sitka mellem o6 og 57° N. Br.

Chiridota læve Fabr. Pterasler militaris Miill.

Ctenodiscus crispalus Retz. Ophiura Sarsii Ltk.

Ophiacantha spinulosa Miill. & Trosch.

Ophiura squamosa Ltk., der synes at gaae ned til Ore-

sundet, vil maaskee snarere vise sig at henhore til den fore-

gaaende Gruppe.

marken, i det mindste de 3 af dem ogsaa ved Spitzbergen.

Ved den skandinaviske Kyst gaaer ingen af dem saa langt mod

Syd, at de saaledes som den foregaaende Gruppe kunne ansces for

fælleds for den arktiske og subarktiske Region; thi ingen af dem

vides at forekomme ved de brittiske. færiJske eller sydnorske

Kyster. Derimod have de en storre eller mindre Udbred ning

ved Norges Vestkyst, nogle gaae endogsaa lige til Bergen (c. 60°

N. Br.), andre kun til Christianssund eller til Lofoten, Ogsaa ved

den amerikanske Kyst gaae de alle mere eller mindre ned i det

subarktiske Bælte. Disse Arier ere dog at betragte som væsenlig



det nordligste geo gra phi ske Havbæl te, d. v. s. den euro-

pæisk-ainerikanske Afdeling deraf i Modsætning til den asiatisk-

amerikanske eller hvad Middendorff kalder „Behrings- Armen".

Thi saa vidt naan hidtil veed, kunne de ovennævnte Arter i det

hele ikke ansees for at være circumpolare og have altsaa

maaskee ogsaa efter den gcographiske F.ængde snevrere geogra-

phiske Grændser end den foregaaende Gruppe. Dog maa herved

bemærkes, at „Behrings-Armens'" Dybvandssostjerner og Slange-

stjerner ere os aldeles ubekjendte, og at det derfor er muligt,

al de ovennævnte Arter for en Deel endnu kunne vise sig at

Ved Siden af disse ikke faae Arter, ' som ere fælleds for

begge Nordhavets Kyststrækninger, er der paa den anden Side

et betydeligt Antal Arter, som kun forekomme ved

allerfleste af disse ere ikke arktiske, men i det hoieste sub-

arktiske (boreale) Arter, om end nogle af dem have udbredt

sig saa hoit mod Nord, at de ogsaa forekomme Nord for det

hoinordiske Havbæltes Sydgrændse, som vi for Europas Vedkom-

mende med Sars sætte ved 69° N. Br., for Amerikas med Dana

forhold staae mere klart for os end de i geographisk Henseende

tilsvarende amerikanske Arters. De falde naturligt i 2 Grupper,

de arktiske og de subarktiske eller boreale. Men disse 2 Grupper

ere af meget ulige Omfang; thi af a rktisk-e uropæi ske Arter

kan man, strængt taget, kun nævne 4, nemlig:

Tripijlus fragilts Dub. og Kor. („indtil Bergen, men er der

sjelden og lille").

Alecto Sarsii Kor. og Diib. (fra Tromso til Bergen).



*Asterophyton Lamarckii MiiM. og Tr. („gaaer lige til Bergen,

men er der meget sjelden"). og

Astropecten arclicus Sars.

Af de ovrige ostlige Arter er der alter nogle, som ere fundne

mere eller mindre hoit op i Finmarken, og med Hensyn til hvilke

det altsaa er tvivlsomt, om de ikke skulle ansees for at være

fælleds for begge Regioner eller maaskee ligefrem henregnes til

de arktiske Arter, hvilket vel fornemmelig kunde antages om

dem, som ikke naae den engelske Kyst. Disse mere eller

tinalis Gunn.-^'')

*Echinus esculentus Lin. (indtil Oxfjord, men mindre hyppig

end ved Bergen).

*EchinQcyamus pusillus Miill. (Oxfjord, Tromso).

*Spatangus purpureus Miill.

*Asteracanthion violaceusUuU.^ (A. rubens MuM.Tr., Sars

1. c, almindelig lige til Ilavosund).

*Asteracanlhion glacialis Lin. (Tromso, sjelden).

Asteracantltion Miilleri Sars^^J.

^Astrogonium granulare Miill.^^).

Astropecten Parelii Diib. og Kor. (Oxfjord).

Asteromjx Loveni Miill. og Tro se h.

I Forbindelse med de folgende Arter, som ikke forekomme

Norden for Lofoten, men for den allerstorsle Deel (ligesom flere

af de ovenstaaende) ere fælleds for den skandinaviske Kyst og for

«) Hvorvidt denne Ait overskrider den 69= K. Br. ev mig ikke klart. I) O b e

n

til det nordlige Skotland, altsaa en lignende Udbredning i geograpliis

Bredde som Echinus drobachiensis

.

) Underretning om, at denne Art ogsaa er fundet i Finmarken, skylder je

velvillig Meddelelse af Prof. Sars.



den brittiske Ogruppe,

brittiske Region.

Cucumaria assimilis Diib, Kor. *Asteropsis pulvillus Miill.

^' — laclea Forh. *Aslropecten Millleri Miill. Tr

* — Hijndmanni Forb. — Andromeda M. Tr

* — elongata D. R.^*') — tenuispinus D. K.

*Thyonidium hxjalinum Forb. *Lmdia Sarsii Dub. Kor.

*Thyone Fusus Miill. lirisinga endecacnemos Asbj.

* — Raphanus Dub. Kor. *Ophiura texturata Lmk.

*Psolus i

^Synapta inhærens Miill.''*^). — affinis Ltk.

*Cidaris papiUata Le ske. *Ampliiura filiformis Miill.

^Echinus Flemminyii Forb. * — Chiajei Forb.

* — norvcgicus Diib. Kor. * — neglecta Forb.

* — miliaris L e s k e. * Ophiactis BalUi T h o m p s.

*Amphidetus cordalus Pennt. *Ophiocoma nigra Miill.

"^Brissopsis lyrifera Forb. Ophioscolex ptirpurea D. K.

* — rubens M. Tr. ^Ophiothrix fragilis Abildgd

* — violaceus MuW. *Asterophylon Linckii ^liiW. 1

* — glacinlis Lin. ^Kikclo Pelasus Dub. Kor."*«;

Solaster furetfer Diib. Kor.

bes vel bekjendte, forckoi

slig er Psolus squamatus K



Med Hensyn til 5 af de ovennævnte Arter, nemlig

^Asleracanthion tubens M. Tr,, "^Ophiolhrix fragilis Abgd. og

* — glaciulis Lin., *Amphidelus cordatus Pennt.

er det endnu uafgjort, om de ikke ogsaa forekomme paa den

vestlige Side af Atlanterhavet^«).

Arter, f. Ex. Palmipes membranaceus , Asterina gibbosa, Echinus lividus

op Melo, Synapla digilata, Cucumaria Monlagui, Holothuria niger,

Alecto europæa ojj Amphiurai?) brachiala, eller temmelig ufuldstændigt

kjendle Arter, saasom „Psolinus brevis" og „Cucumaria fusiformis",

begge fra de nordligste Dele af Storbrittanien (Orken-OerneJ, men ogsaa

Echinodermer ere: F orbes's history of british staifishes etc. 'l841
og Sammes report on the i,iivestigation of british marine zoologyby
mea ns or tl.e dredge (Report , ., 1852),

Tiilf

Jmpsons report of the f;»una of Irland (sammesteds 1843,,
med

1 Ast,ofjonium'phnjgiamcm anfore s afStimpson fra Mailan, og det er

vel ikkerm.eligt, al e n saa eie nne miskjendes.
Maa skee vil den ogsaai Kndes et. eller andet Sted ved de t sydlige 1Gron-
land1, og den vilde da, ciftcrsom (1 en ogsaa findes i Finmark,en, gaaeo ver til

forst^^Gruppe, den hvortil C^icumariafrondosa,Echinus drobach
o. s. canlhion irubens(ogviolaceus:,Bng\vcsfraWainan,
og i Saml.nge,rseet deslige SfistjernerfiraMassa c hu-
set

ifiskeldentiteTn^e!

, men er tilfoielig til at deres
spec

andi e Arter har jeg il. iteds seet opforte som'^ralerikanske , men
troe t at gjenfinde dem blandt d<^StuwitzskeSager fn. Newfoiand-
Ian d i Christianiamu en skulde vise

sig at være rigtig, vai

ivelse'^"^

maaskee tænkeligt, at ( være
indl.obet en Feil i Ang Findestedet. Paa den anden Side Iiunde

Amerika fik enkelte Arter tilfælleds med den modstaaende Deel af
ropa, hvis ikke Stromningsforholdene i denne Deel af Oceanet talte i

en saadan F'orklaring. — Sporgsmaalet om de ovennævnte Arters Fi

gjore. - Ifolge Middendorff skal der være 8 Bloddyr -Arter,



Der gives endelig en Deel Arter, som forekomme baade i

Middelhavet og ved de engelske eller endog tillige ved de skan-

dinaviske Kyster. De burde derfor, strængt taget, udelukkes

af Listen over de „skandinavisk -briltiske" Arter, og opfattes

danne, hvis Udbredningsccntrum ligger et Sted mellem 50—35°

N. Br., og som fra dette have udbredt sig mere eller mindre

dybt ind i Middelhavet og mere eller mindre hciit op mod Nord,

enkelte endogsaa lige til Finmarken. Som saadanne maatte vel

opfores^');

Echinocyamus pusillus Mull. Cucumaria elongala Dub. Kor.

Spatamjus purpureus Miill. (?) Thyone Fusus Miill. (non delle

Amphidetus ovatus Leske. Chiajc).

— cordatus Pennt. Alecto europæa Lmk.

Synapta digitala Mont. Ophiothrix fragilis Abgd.

Echinus Flemmingii Forb. Ophiura texturata Lmk.

(= E. sardicus delle Chiaje). — albida Forb.

luidia Savigtnji Aud. Amphiiira fiiiformis Mull.

Ecliinus lividits Lmk. — Cinajei Forb,

— Mdo Blainv. — neglecta Forb.

Asteriscus palmipes M. Tr. Asteracanthion glacialis Lin.

es (histoiy etc,} ogsaa opfoicr Arachnoides pla-



8å

AmphinraX?) brachiala, hidtil kun kjendt fra det sydlige Eng-

land, raaa vel ogsaa henfores til denne geographiske Gruppe,

der rimeligvis kan ventes forijget med flere ved Frankrigs og den

spanske Halvos Kyster levende, hidtil ubeskrevne Former.

tilstedende Dele af Atlanterhavet levende Echinodermer, forbi-

gaaes som faldende udenfor Grændserne af det Emne, jeg her

har sat mig til Opgave at behandle.

tilsvarende Grupper, de arktiske (eller egenlige gronlandske) og

de subarktiske, kan for Tiden kun gjennemfores paa en meget

ufuldkommen Maade, da vi ikke have tilstrækkelige Oplysninger

om, hvor mange af de ved Gronland forekommende Arter der

gaae ned i det subarktiske Bælte, hvis Grændser egenlig kun ifolge

en Hypothese ere henlagte omtrent til den 50de og 41de Bredde-

grad. Saaledes som Sagen staaer for Oieblikket, ere folgende Arter:

Cucumaria Korenii Ltk. Ophiocten Kroyeri Ltk.

Orcula Barthii Trosch. Åmphiura HolboUi Ltk. og

Eupyrgus scaber Ltk. {Ophiura glacialis Forb.)

Myriotrochus Rinkii Stp.

kun kjendte fra Gronland eller fra et andet Punkt af det arktiske

Amerika (Labrador, Wellington-Kanalen) eller fillige fra Spitz-

bergen. De ere altsaa indtil videre at ansee for arktisk-

Cucumaria minuta Fa b r. (Ocnus Ayresii S ti m p s.) „ -f- „

Psolm Fabricii Diib. Kor -(-
-f- 4-

Asleracanthionproblema ^ip. {^r= Ji,albulus S im.'?) + „

— gr6nlandkusS{^.{=A.Mulleri?>im.^) -I- -|-
,,

— polarts Mull. Trosch, -f- „ „

Ophiura nodosa Ltk + „ „

— Stuwiizii Ltk
-f- ^ „

Aslerophyton eucnemis M. T r. {Agassizzii Stimps.) + + +
AUcto Eschrichtii MulL Trosch „ 4- „



som alle cre fundne paa et eller flere Punkter Sonden for

arktiske Zones Grændser maae betragtes som fælleds

Det er ovcrmaade tvivlsomt, om der blandt de Arter, som jeg

i det foregaaende har betegnet som subarktiske eller boreale, er For-

mer, som brede sig tvers over Atlanterhavet og forekomme f. Ex.

baade ved Ny-Englands eller Newfoundlands og ved Storbrittanniens

eller Skandinaviens Kyster. Jeg har allerede ovenfor nævnt de

Arter, med Hensyn til hvilke denne Tvivl er gjældende; de ere

under alle Omstændigheder kun faae og svække ikke synderlig

den almindelige Regel, at i det hele have de to mod-

satte Kyststrækninger af det nordlige middel varme

og det hoinordiske (arktiske) Bælte fælleds Arter

eller end de arktiske og for begge modsatte Kyster fælleds Arter,

som ogsaa forekomme lidt nedenfor det boreale Bæltes Polargrændse.

Gronland og det nordlige Storbrittannien eller det sydlige Norge

have ikke nogen Echinoderm-Art tilfælleds, som ikke tillige fore-

kommer baade ved Finmarken og ved Ny-England. Og Gren-

land har endnu mindre end Finmarken^^) nogen Art

fælleds medMiddelhavet; dette Fælledsskab indtræder forst,

og det endogsaa temmelig sparsomt, i den skandinavisk-brittiske

De Arter af Echinodermer, som beboe den nordlige Deel af

Atlanterhavet og de tilstedende Dele af Ishavet, lade sig altsaa

efter deres Udbredning i geographisk Længde og Bredde fordele

i 9 Grupper:

Rigtin'nok nævnes Asferacanfhi.onrubcnsm,Aglacialis,S,

roTn'd

SO)
e ba

, Echin

'ilZZun
illus 0. Amphidelus ovatns s

og i Middelhavet; men de

h6?iV()rrlg,

STC egei

%Td7elto]•ffn(Jvne.lO„pola.e"Bl6dd
foiek, ende i Jn'id'dell.avet. l.ovén opforer 3 Snegle og

som fælle.Js for Fiinmarken og ^liddelhavel.



a. Arter, som ere fælleds for det arktiske og boreale

Bælte i disses hele Udstrækning, f. Ex. Ophiopholis aculeata.

b. Arter, soai beboe det arktiske Bælte i dets hele Udstræk-

ning og tillige gaae lidt ned i det boreale, f. Ex. Ophiacantlia

spinulosa.

c. Arter, som beboe det boreale Bælte i dets hele Bredde,

men enten ikke gaae op i det arktiske eller ikke hoit nok til

at komme ind under Rubriken a. Det er uvist, hvorvidt saa-

danne Arter virkelig findes. Asteracanthion rubens kan neppe

gjælde for et Exempel derpaa.

?d. Ostlige Arter, fælleds for det arktiske og boreale Bælte,

f. Ex. Asteracanthion Muller i.

?e. Vestlige Arter, fælleds for det arktiske og boreale Bælte.

Maaskee er Psolus Fabricii en saadan.

f. Ostlige arktiske Arter, f. Ex. Tripylus fragilis.

g. Vestlige arkliske (gronlandske) Arter, f. Ex. Myriotrochus

Rinkii.

h. Ostlige boreale Arter, f. Ex. Synapta inhærens.

i. Vestlige boreale Arter.

Saafremt man vilde forene de to forste Grupper til een,

vilde Hovedmassen af de nordiske Pighude samle sig i 3

store geographiske Grupper:

A. De for begge Nordhavets Kyster fælleds arktiske eller

for det arktiske og boreale Bælte fælleds (13) Arter (a og b).

B. De ost-atlantiske (brittisk-skandinaviske) Arter.

C. De vest-atlantiske (nordamerikanske) Arter.

Havde vi kunnet udstrække vore Undersiigelser til sydligere

Egne, havde vi formodenlig faaet

B. Pensylvaniske Arter. f. Cellisk-lusitaniske Arter.

E. Vestindiske Arter. G. Middelhavs-Arter.

Men hvilke Arter hore ind under DogF? Der er her et stort

Hul i vore Kundskaber, som dog forhaabenlig inden længe vil være

udfyldt. Af de nordamerikanske Zoologers Energi tor man haabe,

at de snart ville lose deres Deel af Opgaven. Ligeledes er det at



haabe, at de af Hr. Mc. Andrew fra de spanske Kyster hjem-

bragte Pighude snart raaae blive underkastede en omhyggelig Be-

arbejdelse.

Det ligger udenfor denne Afhandlings Opgave og vilde fore

langt ud over dens naturlige Grændser at udvide denne Under-

sogelse til de ovrige Dyreklasser og at prove, hvorvidt og-

saa de vare undergivne en lignende geographisk Fordelingsplan.

For adskillige Afdelinger af de lavere Dyr vilde en slig Under-

sogelse heller ikke bære nogen synderlig Frugt; thi den udfor-

drer som Grundvold ikke allene, at der i den videnskabelige

Litteratur maa være nedlagt grundig Oplysning om, hvilke Arter

der af vedkommende Afdeling flndes, ora end ikke ved alle

Nordhavets Kyster, saa dog i det mindste paa to geographisk

modstaaende Punkter af den arktiske og paa to af den boreale Zone,

men ogsaa at alle Sporgsmaal om Arternes Identitet eller Forskjel-

lighed, som ved et saadant Arbeide erholde en Betydning, de

ikke altid have i reent faunistiske Overblik, forud ere loste eller

dog kunne loses af Bearbeideren, derved at det tilstrækkelige

Materiale staaer til hans Raadighed. For Pighudenes Vedkom-

mende have disse Betingelser nogenlunde været tilstede, i al

Fald tilstrækkeligt til, at jeg derpaa kunde vove et Forsog paa

et geographisk Overblik over denne Klasses nordiske Former.

De Afdelinger af de lavere Dyr, med Hensyn til hvilke et saa-

dant Forsog snarest kunde gjores og forhaabenlig inden længe vil

kunne gjores med Haab om et tilfredsstillende Udfald, ere Mus-

lingerne og Sneglene samt Borsteorraene (Annulata chætopoda) og

visse Afdelinger af Crustaceerne; derimod er der med Hensyn

til de nordiske Ascidier, Hydroider, Bryozoer, Aktinier og Flad-

orme endnu for store Huller i vor Kundskab til, at hine nod-

vendige Forudsætninger for en geographisk Betragtning kunne siges

at være tilstede i tilstrækkelig Fuldstændighed — ikke at tale

om Blæksprutter, Vingesnegle, Salper, Meduser, Ribbegopler



gjore med en geographisk Undcrsogelse over Kystfaunerne i

Norden. For Kystbloddyrene, Borsteormene og en Deel

af Krebsdyrene vilde det vistnok være muligt allerede nu

dcelvis at gjennemfiire den paa Pighudene anvendte Methodc

og at vise, at den samme Fordelingsplan gjentager sig for mange

af dem; men at behandle dette Emne paa en udtommende og

derved overbevisende Maade kunde dog ikke skee uden en vidt-

løftig kritisk Undersogelse, i Lighed med hvad jeg for mange af

Pighudcnes Vedkommende har maattet gjore, og da dette vilde

fore mig langt ud over denne Afhandlings Grændser, overlader

jeg hellere dette Forsog til Andre eller til Fremtiden, Jeg vil

derfor her indskrænke mig til at henvise til Dr. Middendo rf fs^'')

fortræffelige Undersogelser over de nordiske Bloddyrs Udbred-

ning, hvoraf den i denne Henseende mellem Echinodermerne

og Molluskerne herskende Overeensstemmelse gaaer tydeligt nok

frem.

Vi maae altsaa forelobig lade os noie med Sandsynlig-

heden for, al de ovrige nordiske lavere Havdyrs Udbredningsforhold

nogenlunde ville svare til Pighudenes, og at disse altsaa indtil

videre ville kunne gjælde som en Slags Afspeiling deraf, natur-

ligvis med tilborligt Hensyn til den storre eller mindre Udbred-

ningsevne eller Modstandskraft, som visse Afdelinger maaskee

besidde i hiiiere Grad end andre. Under denne Forudsætning

vil man kunne gaae et Skridt videre og paa Pighudenes Forde-

ling her i Norden, saaledes som den ovenfor er udviklet, kunne

begrunde en, som jeg haaber, klarere og rigtigere Forestilling om

Have, i det mindste for de lavere Dyrs Vedkommende, end man

Det vil imidlertid være nodvendigt at forudskikke en kort

;alte Reiseværk. Fors;

behandlede Emne, e



Oversigt over, hvad der hidtil er præsteret paa dette Gebeet,

og over de Resultater, hvortil de forskjellige Forfattere ere

Milne Edwards har i 3die Bind af „histoire des

Crustacés" opstillet folgende Regioner for de os her ved-

kommende Have: 1. den skandinaviske, blot omfattende

den norske Kyst; 2. den celtiske, som hvis Midtpunkt

Bretagne sættes, og som antages at omfatte alle franske og brit-

tiske Kyster og al strække sig mod Nord indtil henimod Island

og mod Syd indtil henimod Gibraltarstrædet, hvor Mi d d el havs-

regionen begynder; 3. Pola rregio nen, der strækker sig

fra Spitzbergen til Newfoundland og altsaa omfatter Gronland og

hele Baffinsbugten ; og 4. den pen sylva niske Region fra

Newfoundland til Carolina.

DHrr. Agassiz og Desor have i Annales des Scien-

ces naturelles, S*"""« serie t. VII, givet en geographisk Over-

sigt over Echiniderne; for den Deel af Verdenshavet, med

hvilken vi her have at gjore, antage de kun 2 Fauner: den

arktiske, omfattende Færoerne (!), Hudsonsbailandene og Gron-

tiske og franske Kyster, Newfoundland, Middelhavet og de cana-

risko Oer.

Forbes har vel ikke egenlig givet nogen Fremstilling af de

zoogeographiske Regioner, men derimod vist, at de britliske

Bloddyr kunde henfores til 8 geographiske Typer: den lusi-

taniske, f.Ex. Galeomma Turioni^ den s y dbri ttiske, f. Ex.

Yenerufis Irus, den europæiske, f. Ex. Cardhm edule^ den

celtiske, LEx. Buccinum undatum, den brittiske, den atlan-

tiske, f. Ex tsocardia cor. den pelagiske, den boreale,

f. Ex. Panopæa norvegica^ og den arktiske, f. Ex. Sealaria

gronlandica (Sralgn. Indledningen til Forbes ogHanley, history

of briiish Mollusca and their shells vol. I, p. XVII et sqv.) I

Report of the british association for 1852, p. 257 har han

givet Antydninger til en lignende Fordeling af de brittiske Echi-
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nodermer; han betragter nemlig som „hoinordiske og af skan-

dinavisk Oprindelse": Echinus norvegicus og E. neglectus, Cidaris

papillata og Asterophylon Linckii, som nordiske Amphiura fili-

formis, Alecto p etasus ^ Asteropsis pulviUus og Asteracanlhion

roseus; som cel tiske Echinus Sphæra og £. miliaris og som

lusitaniske E. melo , lividus etc. (Smlgn. p. 124 samme-

steds) — en Gruppering, som jeg ikke finder meget grundet

efter de Oplysninger om disse Dyrs Udbredning, som vi nu be-

Schmarda antager i „Die geographische Verbreitung der

Thiere" III (1853) folgende 3 Regioner: i) det nordlige

Ishav (Havpattedyrenes og Amphipodernes Rige) indtil (f Iso-

thermen
, altsaa omtrent svarende til vort arktiske Havbælte;

2) det nordlige Atlanterhav (Torskenes og Sildenes Rige)

indtil 20° C. Isothermen og Sargasso-Bankerne; 3) Middel-

Endelig har Dana i sit Skrift „on the classification and gcogra-

phical distribution ofCrustacea, 1853" leveret det fuldstændigste

Arbeide. vi endnu besidde over nogen Dyreklasses geographiske

Udbredning, et Arbeide, der maa faae en betydelig Indflydelse

paa den zoologiske Geographies Udvikling. Dana viser forst, at

man ved Bestemmelsen af de zoogeographiske Provindser og Zoner

maa gaae ud fra Isocrymerne o: Linier, som forbinde de

Punkter, der i den koldeste Tolvtedeel af Aaret (30 Dage) have

samme Middelvarmegrad, uden Hensyn til om denne koldeste Maa-

ned falder paa den ene eller den anden Aarstid. Efter at have

bestemt disse Linier, som paa Grund af de kolde og varme

Stromningers Indflydelse afvige betydeligt fra de geographi-

ske Breddecirkler, for hver Grad af det Fahrenheitske Thcr-

mometer, lader han hver 6te af dem begrændse en ny Zone,

med Undtagelse af nærmest ved Polerne, hvor der springes fra

26 til 35° F., og faaer paa denne Maade folgende Zoner paa

hver Side af Ækvator:



frigide mellem. . 26° og 35° F. I. Det kolde Bæli

subfrigide . . . .35—44 - X

kold-tempererte .44-50-
subtempererte . .50—56 -) II. Det middelvarr

tempererte . . . 56 -62 -(

varmtempererfe . 63-68 -)

subtorride. . . .68—74 -

torride .... .74—80 - 111. Det hede Bælt

supertorride. . . 80 -Ækvator

Det nordlige kolde Bælle, eller som det ogsaa

kaldes, det arktiske Rige, omfatter ifolgc Dana Ostkysten

af Nord-Amerika fra Sydoslhjornet af Newfoundland, Gronland,

Island, den norske Kyst og Kattegattet (!). — Den s u bf ri-

gide Zone omfatter: a)den aca disk e Pr o vind s eller Stræk-

ningen fra det nysnævnte Punkt af Newfoundland indtil Cap Cod

og b) den caledoniske Provinds o: alle brittiske Kyster

paa den sydlige nær. — Den koldt emp er e rte Zone om-

fatter: a) den vir gin i ske Provinds fra Cap Cod til Cap

Hatteras og b) den celtiske Provinds, d. v. s. den brittiske

Kanal og Havbugten ved Biscaya. Ingen af de to næste Regio-

ner ere udviklede paa Nord-Amerikas Ostkyst, hvor den kold-

tempererte og varmtempererte Region ved Cap Hatteras stode

umiddelbart sammen, hvorimod der paa den europæiske Kyst

udhæves en subteraperert eller lusitanisk Region fra

42^ N. Br. til Gibralter og en tempererl eller Middel-

havet samt Azorerne og Kysten af Afrika indtil 29° N. Br.

Den varmtempererte Region omfatter: a) den karolinske

Provinds fra Cap Hatteras til Florida under 27" N. Br. og

b) den canariske 3:de canariske Oer og den afrikanske

Kyst indtiU4V2°N.Br. Derefter tage det hede Bæltes forskjellige

Underafdelinger og Provindser deres Begyndelse, men dem for-

bigaser jeg, da de falde udenfor min herværende Opgave.

Uden at miskjende de ved di udarbeidede Kort
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og den af ham fulgte Methode vundne Resultater og den derved

tilveiebragte solide Grundvold for fremtidige zoogeographiske Un-

dersogelser, maa det dog være tilladt at mene, at denne Ind-

deling kan simplificeres noget og derved komme Sandheden en

Deel nærmere. Der er neppe nogen Grund til at skille den

lusitaniske Provinds fra den celtiske eller megen Grund til at

skille den canariske Region, hvis Crustaceer næsten alle ere

middelhavske, fra Middelhavet. Vi opnaae derved, at Regionerne

paa begge Sider af Atlanterhavet komme til at svare til hinanden,

skjondt de paa Grund af Ækvatorialstrommens Liib have en

ganske anden Udvikling paa den ostlige end paa den vestlige

Side af Atlanterhavet, hvorimod det modsatte bliver Tilfældet

med den hede Zone. At Danas Begrændsning af de 2 nord-

ligste Havbælter trænger til en betydelig Berigtigelse — dens

Ufuldkommenhed er det dog ingenlunde min Mening at lægge

Dana videre til Last — vil være ioinefaldende for enhver nordisk

Zoolog og til Overflod fremgaae af nærværende Afhandling.

Efter paa denne Maade at have bestemt de zoologiske Pro-

vindsers Omraade viser Dana, at det af Crustaceslægternes Ud-

bredning fremgaaer, at Havets Kyster i zoogeographisk Henseende

danne 3 store Riger: det vestlige eller amerikanske
Rige, omfattende baade Amerikas vestlige og ostlige Kyst, det

africo-europæiske Rige, der ved det gode Haabs Forbjerg

adskilles fra det store ostlige Rige, som omfatter Afrikas

Ostkyst og alle Oer og Kyster i det stille og indiske Hav med

Undtagelse af Amerikas Vestkyst og de til denne horende Gal-

lopagos Oer. Hvert af disse Riger inddeles igjen paa tvers i

et hedt og to middelvarme Bælter, som atter efter Isocrymerne

underafdeles i Provindser, og det vestlige Rige inddeles tillige

paa langs i Vestkysten og Ostkysten , det ostlige paa lignende

Maade i 4 store Afdelinger. Til disse 3 Riger kommer endnu

det arktiske og det antarktiske Rige. Det meest paa-

faldende herved er, som Dana selv bemærker, at Amerikas

Vestkyst ikke kan forenes med det ostlige Rige, men med Ameri-



kas Ostkyst til eet Rige. Dette begrundes, uden Tvivl med

fuldeste Ret, derved at Amerikas Vestkyst kun har nogle faae

cosmopolitiske Arter tilfælleds med det stille Havs Archipeler,

men ikke faae Slægter og en Deel Arter med Amerikas Ost-

kyst^^).

Efter denne Excurs vende vi tilbage til vor Opgave, efter

Echinodermernes Udbredningsforhold at skildre de zoogeographiske

Gebeters Omraade i de nordiske Have. Der gives nærmest

Nordpolen et hoinordisk eller arktisk (polart) Havbælte,

hvis Beboere for en stor Deel ere de samme hele Jorden rundt

eller i det mindste beboe baade den amerikanske og den euro-

pæiske' Kyststrækning af dette Bælte samt den mellemliggende

spitzbergenske Ogruppe. I Antal af Arter staaer dette Bælte

langt tilbage fra det n or dlige s uba rkti ske eller boreale

Havbælte, som i Europa begynder ved den 69de og ophorer

mellem den og 52de og 48de Breddegrad og altsaa omfatter slorste

'^) Da jeg for ikke længe siden udarbeidede min i „Videnskabelige Med-

delelser fra den naturhistoriske Forening for 1856" trykte forelobige

Meddelelse om de ved Central - Amerikas Vestkyst levende Ophiurer,

var Da nas Arbeide, hvor denne vigtige zoogeographiske Lov saa vidt

jeg veed forste Gang er udtalt, mig ubekjendt, og jeg ventede derfor

ved Central-Amerikas Vestkyst at forefinde en med den indiske besiæg-

leffetmere som der gjenncm hele det indiske

Ogriipper og med denst



Delen af det skan d in a visk-britti ske Kystgcbeet, eller hvad

man ogsaa , skjondt mindre heldigt, har kaldt den germa-

niske Region. Hvor tvende Fauner modes, gribe deres Arter

for en Deel over i hinandens Oraraade, og der opslaaer saaledes

en Blandings- eller Overgangsfauna ; en saadan er f. Ex. Stræk-

ningen fra Bergen til Lofoten, og noget lignende gjentager sig

uden Tvivl i den engelske Kanal, paa hvis Bredder celtiske og

Middelhavsformer modes med boreale og arktiske Arter. Paa

den modsatte Side af Atlanterhavet beskyller det boreale Hav-

bælte den saakaldle acadiske Region fra Newfoundland (be-

stemtere maaskee fra Cap Race, mellem 47 og 46° N. Br.) til

Cap Cod omtrent under 41° n. Br. Saaledes fastsættes i det

mindste dette Bæltes Grændser af amerikanske Naturforskere;

endnu i Fundybugten synes der dog at herske lignende Over-

gangsforhold som paa den skandinaviske Kyst mellem Bergen

og Lofoten. At det boreale Bælte paa den vestlige Side af Nord-

havet er meget smallere end paa Ostsiden
, og at det modsatte

er Tilfældet med det arktiske Bælte er jo i fuldkommen Over-

eenssleramelse med de almindelige Love for Varmefordelingen i

Havet og Luften og en simpel Folge af Polar- og Ækvatorial-

slrommenes Liib og Retning. Men den slorre Længde, som den

europæiske Kyststrækning af denne Region har i Sammenligning

med den tilsvarende amerikanske, maa ogsaa raedfiJre en, om

end kun svag, saa dog kjendelig Forskjel mellem dens nord-

ligere og sydligere Deel, mellem Norge og England, uafhængig

af Indblanding af arktiske eller sydlige Arter, hvortil den

acadiske, paa en kortere Strækning sammenstuvede Fauna

maaskee ikke viser noget tilsvarende. Det boreale Bæltes storre

Artsantal i Sammenligning med det hoinordiske Rige hidrorer

deels fra, at mange Arter ere fælleds for begge Bælter, eller vel

rettere sagt fra, at disse i deres Oprindelse arktiske Arter have

udbredt sig over hele den subarktiske Zone, deels fra et betyde-

ligt Antal nye tilkommende, for dette eiendommelige eller for

dette og de folgende Bælter fælleds Arter. De for begge de



nordiske Bælter fælleds Arter findes altid ved begge dets Kyst-

strækninger, og det er altsaa fortrinsvis de ved deres Oprindelse

arktiske Arter, som give Faunaen ved det tempererede Europas

og Amerikas Kyster saa megen Lighed, trsds al deres Ulig-

hed, De boreale Arter, der ikke gaae op i den arktiske

Zone eller i al Fald ikke kunne betragtes som fælleds for begge

Zoner, men kun som boreale Arter med hoi Nordgrændse, saa

vel som alle, hvis absolute Nordgrændse falder Sonden for den 69de

i Europa eller den 46de° N. Br. i Amerika, klove sig i geographisk

Henseende i 2 Rækker: en ostlig og en vestlig Række; kun

meget faae tilhore begge Rækker, ja det er endogsaa Tvivl un-

derkastet, om dette virkelig er Tilfældet med nogen Pighud-Art. —
Længere mod Syd bliver Modsætningen mellem Osten og Vesten,

mellem Europa og Amerika endnu skarpere, efter at de sidste

fælleds (arktiske) Arter ere forsvundne Sonden for Cap Cod og

celtisk-lusitaniske Region (de franske, spanske og por-

tugisiske Ryster fra Dpt. Finisterre til Cap. St. Vincent)

paa den ene Side og den vir g i ni ske (fra Cap Cod til Cap

Hatteras) samt den carolinske (fra Cap Hatteras til Bahama-

kanalen) paa den anden Side til at kunne give en Fremstilling

af deres faunistiske Lighed og Ulighed. Jeg maa endogsaa lade

det uafgjort, om der virkelig bor udsondres en særegen celtisk-

lusitanisk og virginsk Region, eller om disse ikke falde sammen med

den carolinske og Middelhavets Regioner. M i d d e 1 h a v s fa u n a e n

og den vestindiske eller karaibiske Fauna frembyde kun

mere eller mindre fjerne Analogier, i det mindste i Henseende

til deres Echinoderraer 25).

Af de 3 Oer eller Ogrupper, der ligesom forbinde det

nordlige Amerika eller Europa med hinanden, er S pitzb e r gens

Fauna for Echinodermernes Vedkommende fuldkommen arktisk,



men, for saa vidt den hidtil er bekjendt, snarere med et gronlandsk

end med et finmarksk Præg. Island ligger uden Tvivl nær

ved Grændsen mellem det hoinordiske og nordlige Bælte, efter-

som en Linie fra Veslfjorden i Norge til Cap Farvel i Gronland

netop vilde berore Nordspidsen af Island; det ligger vel sydli-

gere end Lofoten, hvis Fauna endnu ikke har et arktisk Præg, men

dog nordligere end Sydgronland. Dets Echinodermfauna bestaaer—
saa vidt vi hidtil kjende den, hvilket rigtignok kun tildeels erTilfældet

med det sydlige Islands— deels at arkti ske Arter, som ogsaa

findes i det subarktiske Bælte, deels af ostlige Arter, hvis

Udbredning naaer op i den arktiske Zone, og den stemmer saaledes

lige godt med Finmarkens og med et eller andet sydligere Punkt

af den norske Kyst; kun Tilstedeværelsen af Astropecten MuUeri

(Asterias aranciaca) og af Ophiolhria: fragilis, som Faber angiver at

leve ved Island, i Forbindelse med den Omstændighed, at trods

Grenlands Nærhed ikke en eneste al de for Gronland charakteri-

stiske Arter af Echinodermer er funden ved Island, maa be-

lil den arktiske Zone. Maaskee gjælder dette dog ikke om

Islands Nordkyst, hvis Fauna muligvis har en mere ark-

tisk Charakteer. Heller ikke maa det glemmes, at Bestem-

melsen af de to ovennævnte ikke arktiske Arter hidrorer fra

Faber og ikke senere er underkastet nogen Revision, saa at

den Mulighed ikke er udelukket, at 2 arktiske Arter her

kunne være forvexlede med sydligere Former. At Færoerne

— som endnu Agassiz og Desor henregnede til den arktiske

Fauna — have en boreal, skandinavisk-brittisk Echinodermfauna,

derom kan der ikke være nogen Tvivl, efter at Ophiura albida,

Astropecten Miilleri^ Echinus mUiaris , Thyone Fusus og Ophio-

thrix frayilis, hvilke alle ere Arter, der ikke overskride Grænd-

Vi besidde desværre endnu ikke Materiale nok til at skizzere

Pighudslægternes Fordeling i det store, eller til at forsoge at

give noget lignende for denne Klasses Vedkommende, som Dana



har givet for Krebsdyrenes. Heller ikke til at prove , hvor vidt

den af Dana opstillede Inddeling i 3 store zoogeographiske

Riger, det amerikanske, det africo-europæiske og det orientalske

(indo-pacifiske) Rige, foruden det arktiske og det antarktiske,

holder Stik for Echinodermernes Vedkommende, have vi mange

Bidrag. Men der er dog enkelte Data, der tyde paa, at noget

saadant virkelig er Tilfældet, Det er saaledes af Agassiz og

Desors^) Sammenstilling af Echinidernes og af Joh. Mullers

og Tro schels^') Sammenstilling af Asteridernes og Ophiuridernes

geographiske Udbredning bekjendt , at ikke faae Ecbinodermer

have en meget stor Udbredning i det indiske, rode og stille

Hav^). Selv om det med adskillige af dem skulde vise sig at

beroe paa en Sammenblanding af nærstaaende Arter eller paa

en urigtig Opgivelse af Findestedet, bliver der dog nok tilbage

for at vise, at det ostlige Afrikas Kyst , det rode Hav, alle in-

diske og chinesiske samt de sydlige japanske Kyster og Ogrupper,

Australien og Oceanien tilhore eet stort zoogeographisk Rige, medens

paa den anden Side den generiske Overeensstemraelse imellem

"Vestindiens og det vestlige Central - Amerikas Ophiurfauna, som

fremgaaer af min Bearbeidelse af de af Dr. Orsted hjembragte

Slangestjernery virkelig synes at tale for, at Amerikas tropiske

og middelvarme Kyster, baade de, der beskylles af det stille

Hav, og de, der vædes af Atlanterhavets BiJlger, kun ere for-

stjellige Provindser af eet zoogeographisk Rige, det ameri-

kanske.

^) f.Ex. Cidaris imperiali

planulalus, Bretmia en



Saa meget er i al Fald bekræftet ved disse Undersogelser, at

den atlantiske Fauna klover sig i lo Grene: den vesteuropæiske

og den ostamerikanske. Jo længere mod Syd, desto mindre

Overeensstemmelse er der mellem dem
,

jo længere mod Nord,

desto mere nærme de sig hinanden, ikke blot geographisk, men i

Henseende til Faunaens Sammensætning, indtil de endelig modes

i det nordlige Ishav i een fælleds Fauna. Dette Forhold er ikke

uden Analogi i Landdyrenes og Landplanternes For-

deling paa den nordlige Halvkugle, hvis 2 store Land-

masser geographisk rykke hinanden nærmere mod Nord og med

det samme blive hinanden mere lige i Henseende til det Dyre-

og Planteliv, som de opfostre, indtil de endelig forenes til een

fælleds, tildeels cirumpolar Polarflora og Polarfauna ^^). Man

kan heri see enten en hoiere Naturlov eller blot en nodvendig

Folge af det, om man vil, tilfældige geographiske Forhold, at i

det arktiske Bælte ere Landmasserne deels rykkede hinanden saa

nær, deels saa tæt forbundne ved Kjeder af Oer, at oprindelige

asiatiske Planter eller Landdyr let kunne overfores til Araerika,

oprindelige vestlige Dyr til Ostsiden af samme Havbækken o.s.v.

Uden her at ville afhandle eller afgjore dette Sporgsmaal i sin

hele Almindelighed vil jeg blot gjore opmærksom paa, at de nor-

diske Echinoderraers Udbredningsforhold ikke til deres For-

staaelse forudsætte den Lov, at Naturen ved Frembringelsen og

Anbringelsen af sine Slægter og Arter skulde have fulgt det Princip

at udvikle sig stedse mere og mere forskjelligt, alt som den

skreed frem fra Nord til Syd, eller mere og mere eens, alt som

den fulgte den modsatte Vei. I saa Fald maatte der ved Atlan-

terhavets to modstaaende Kyster kunne paavisés analoge ostlige

og vestlige Arter eller Slægter, der virkelig kunde siges at repræ-

') For nylig har vor beromle Elias Friis udtrykt dette Forhold s

„I den arktiske Zone ere Arterne sædvanligen fælleds Jordei

i den subarktiske og koldere tempererteZoneSIæfflerne, men i r

ofte forskjellige". CNordisk Universitetslidsskrift, 1ste Bin

Hefte, Side 10>



sentere hinanden trods deres Arts- og Slægtsforskjellighed. Men

saadant er Forholdet, saa vidt min Erfaring gaaer, ikke. Overeens-

slemmelsen mellem Osten og Vesten indskrænker sig enten til Slægter,

som næsten ere repræsenterede overalt, eller til de fælleds arktiske

Arter, derfra deres fælleds Udgangspunkt i det hiiinordiske Bælte,

hvor Vesten og Osten miides, let have kunnet udbrede sig langs

med Nordhavels divergerende Kyststrækninger, indtil en for dem

unaturlig hoi Varmegrad satte Grændser for deres Udbrcdning. —
I den nordlige Deel af det stille Hav ville "sandsynligvis lignende

Forhold gjcntagesig som Folge af lignende Aarsager.

Paamedfolgende„Skizze afdegeographiskeHavbælter

omkring Nordpolen og i den nordlige Deel af Atlan-

terhavet" ere Isocrymallinierne for 20, ISVn og 6V C anbragte

efter Dana. Grændsen mellem det arktiske og subarktiske Bælte

svarer i det mindste mod Vest til Isocrymallinien for IV C.

De til hinanden svarende Bælter ere anlagte med samme

Farve. Hvor samme Kyst er anlagt med 2 Farver, antyder det,

at Faunerne der gribe over i hinanden, uden at deres Grændser

kunne fastsættes ganske bestemt. — Hvor vidt Bælterne mellem

6VC. og 20° C. bor forenes til eet, maa det forbeholdes Frem-

afgjiire. Her ere de nærmest optagne efter Danas Ko

hvoraf mit, der kun meddeles her for at oplyse Afhandlingen

og som Udgangspunkt for videre Undersogelser , kun er at be-

tragte som en Modification.


