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ïndlcdiiing.

U nder  Benævuelsen S e l i i z o p o d e r  eller Spaltfoddede indbefatter man en Del sm aaK rebse ,  
der ofte i sit Ydre frembyde en overordentlig Ligbed med de langbalede Deeapoder (Ma
crura) og uavnlig med Cariderne, men som dog adskiile sig ved enkelte Cliaraeterer saa 
væsentligt, a t  de, om de end ikke som tidligere kunne be trag tes  som henhorende under 
en forskjellig Uuderorden, dog vel rigtigst bor skilles fra de langhalede Decapoder som 
en egen Gruppe. De repræ sen te re  de laveste F o rm er  af Decapodernes LTmlerorden og 
frembyde »Herede lierved en særlig In teresse  som forberedende en Overgang til de lavere 
E rebsdyrordener. Sit Navn have disse Sm aakrebse erboldt af den Eiendonnneligbed, at 
der paa  liver Side af Forkroppen ñudes ikke som sædvanligt en enkelt men eu dobbelt 
Rad af Extrem iteter, a l tsaa  ialt ikke mindre end 4 R ader  af Lemmer, livoraf de 2 ydre 
fungere soni Svommeorganer, de 2 indre som Krybe- eller Griberedskaber. Soni man ved, 
er imidlertid Forlioldet kun uegentligt talt saaledes. De 2 ydre R ækker af E xtrem ite ter  
ere nemlig i Virkeligheden ikke at be trag te  soni særskilte  Lemmer, men kun som Ved- 
hæng til de indre. Oprindelig eller typisk ere nemlig alle Lem m er hos Cmstaceerne 
sam m ensatte  af 3 Hoveddele, soni vi benævne Stammen (truncus), Palpen (palpus) og 
Viften (flagellum). Hine Vedhæng repræ sentere  nu in tet  andet end Palperne, der imid- 
lertid lier, for a t  kunne udfylde sin Bestemmelse som mægtige Svommeorganer, have naaet 
en saa s tæ rk  Udvikling, a t de endog undertiden overgaa den egentlige principielle Del 
(Stammen) i Længde. E os  de cfvrige Decapoder h a r  demie Del kun lioldt sig paa  enkelte 
af Munddelene (Kjævefodderne), medens den paa  de egentlige F o d d e r  kun i tidligere Ud- 
viklingsstadier undertiden er tils tede soni provisoriske Svommeorganer, der under den 
videre Udvikling sporlost forsvinde. Dog gives der soni en sjelden Undtagelse fra Regelen 
enkelte langhalede Decapoder (f. Ex. Peneus, Hoplophorus, Pasiphae), der ogsaa i fuldt 
udviklet T ilstand have Palper  paa  de egentlige Fodder. Vistnok naa  aldrig disse den 
Udvikling og Betydning som hos Schizopoderne og ere egentlig kun at betrag te  soni til- 
fældige Rudinienter fra e t tidligere Udviklingsstadium; men man ser  dog heraf, at den 
ovenanfprte Character ikke i og for sig kan tjene til nogen skarp Begrændsning af nær-



værende Gruppe. Af storre Vægt i tienne Henseentle er den simple og uniforme Bygning 
af selve Fodderne. der alle ere indbyrdes af samme Udseende, uden at nogen af dem 
udmærke sig fremfor de ovrige soni fortrinsvise G riberedskaber ved en clieli- eller sub- 
chelifonn Bygning, saaledes soni Regelen er for de o ra g e  Decapoder. Ligeledes bave vi 
soni en for Scliizopoderne meget betegnende Character den Omstændigbed, a t et storre 
eller mindre Antal af Mundclelene have opgivet sin Function som saadanne og optræde 
soni virkelige Fodder. Vi tra*tie lier altid mere end 5 Par Fodder, ja  bos Slægten T h y 
s a n o p o d a  og d e m e d  den beslægtede Former, ere endog alle 3 Par Kjævefodder forvandlede 
til Fodder, fuldkommen af samme Udseende soni de folgende. Scliizopoderne adskille sig 
a ltsaa lierved netop i den Character, livoraf hele Underordenen b a r  faaet Xavn. Mail 
maa dog ikke lægge mere Vægt paa demie Character end den fortjener. Melleni Fodder 
og aceessoriske Munddele (Kjævefodder) e rG ræ ndsen  oftc næsten umærkelig, og allerede 
líos Anomurerne og endinere hos Macrurerne se vi ogsaa det s idste P a r  Kjævefodder for- 
længe sig s tæ rk t  og mere og liiere antage en fodformig Bygning. Denifl Character kau 
saaledes vel sanimen med andre tjcne til at adskille de lier omliandlede Crnstaceer fra 
de med dem næ n n es t  beslægtede langhalede Decapoder, men umuligt være alene tilstræk- 
kelig til at fjerne dem fra Decapoderne ialmindelighed. Ved at undersoge den ovrige 
Organisation vil man overalt finde deres nære Slægtskab uied Decapoderne bekræftet, og 
de tilsyneladende Afvigelser, vi stode paa, lade sig i de tieste Tilfælde le t  forklare soni 
Udtrykket for det lavere Trin af Udvikling, hvorpaa Scliizopoderne idethele vise sig a t  
staa. Vi have dog en vigtig Character, der meget skarpt synes a t adskille de lier 0111- 
handlede Crustaeeer fra alle ovrige Decapoder, og hvorved de vise en mærkværdig Over- 
ensstemmelse med de lavere Crustacegnipper (Cumaeeer, Aniphipoder og Isopoder). Soni 
bekjendt bæres de af Ovarierne u d k o m n eÆ g  líos alle ovrige Decapoder uden Undtagelse 
fuldkommen ubedækkede under Bagkroppeii, fastheftede ved et særegent B indestof i store 
Klaser til de sig her  befindende Svominefodder. livor de forblive, indtil den ydre meget 
faste Æ ggehud b l is te r  og U ngem e ialmindelighed under et fra de voxnc meget forskjelligt 
Udseende sinutte ud, for soni Larver a t fore et pe lagiskt Liv i Overtladen afSjoen. Ganske 
anderledes finde vi Forlioldet hos Scliizopoderne. H er optages de fra Ovarierne kom- 
mendewsærdeles store og tyndhudede Æ g  i en under Forkroppen sig befindende rummelig 
Klækkehule, der ligesom líos Aniphipodenie og Tsopoderne danaes af bladformige fra Basis 
af 2 eller tiere P a r  af de egentlige F odder  udgaaende Forlængelser, og hvori Embryonerne 
forblive indtil de bave erholdt sit  definitive Udseende. Forskjelligt lierfra, men endnu 
mere forskjelligt i ra  hvad vi kjende hos Decapoderne ialmindelighed synes imidlertid For- 
holdet a t være hos Slægten T l iy  s a n o  p o da. H er  optages nemlig efter B e l l  Æ ggene i ‘2 fra 
den bagre Del af Forkroppen frit nedhængende, tyndhudede Sække ligesom hos Copepo- 
derne. Ogsaa er, soni jeg  ved egne Undersogelser kau godtgjore, üdviklingen meget ulig 
samme hos de ovrige Schizopoder, ide tU ngerne  lier forlade Æ ggene under et saa aldeles



ufnhlkomment Udseende, nt de i dette  tidligste Stadium neppe ere a t skille fra Lnrvcrne 
af enkelte Copepoder (Calnnider). Hos de ovrige Seliizopoder gjennemgaar Ungen sit 
Larvestadium i selve Moderens Klækkehule og viser en i hoi Grad mærkelig Overens- 
steinnielse i sin Udvikling med samme hos Isopoderne.

E fter  det ovenanforte maa vi betrag te  Scliizopoderne soni virkelige Decapoder, 
der ligesom ere blevne s tandsede i sin Udvikling, og ere blevne staaende paa  et Funkt, 
der mere svarer til e t endiiu forbigaaende Udviklingstrin (Larvestadium) hos de hoiere 
Decapoder. Uagte t den vistnok store ydre Lighed med de langhalede Decapoder, anse 
vi dog de ovenfor bero r te  Eiendommeligheder for store til a t  Scliizopoderne, som enkelte 
Forskere  have villet, kunne slaaes samnieii med disse. Vi anse det efter vor îmværende 
Knndskab til disse Dyr for r ig tigst a t be trag te  dem som repræ sen te rende  en egen Gruppe, 
s ideordnet med de 3 tidligere antagne Grupper i Deeapodernes Underorden, Brachyura, 
Anomura og Macrura.

Scliizopoderne selv lade sig naturligt inddele i 3 Familier, der især ere cliarac- 
teriserede ved Forho lde t  af Gjellerne, nemlig E n  pli au si d æ  med de 3 nærstaaeiule Slægter 
Euphausia, Thysanopoda og Thysanoessa ; L m i i  o g a s  t r i  d æ med den eneste lii d til bekjendte  
Slægt Lophogaster;  o g 'M y s id ae ,  hvis ikke lidet talrige S læ gter  og Arter ville blive Gjen- 
standen for nærværende Monographi. Hos den forste af disse Fam ilier ere Gjellerne 
aldeles ubedækkede og frit nedhængende fra Céphalothorax, de forreste kun smaa, de 
bageste  s torre  og s tæ rkere  forgrenede; de enkelte Gjelleelenienter b e s ta a  af cylindriske 
fingerförmige Sække, der d an ne en enkelt Bad. Hos den anden Familie ere alle Gjeller 
særdeles s tæ rk t  udviklede og delte i eller 3 Grene, livoraf den yderste  bedækkes af 
Rygskjoldet, niedens den ovrige Gjelle lumiger frit ned fra Undersiden af Forkroppen; 
de enkelte Gjelleelenienter dannes af Smaablade, der ere ordnede fjærformigt i en dobbelt 
Riekke. Hos den sidste Famile endelig ere ingen tydelige Gjeller udviklede. Soni man 
allerede af demie C haracter  vil se, indtager Mysidernes Familie af alle den laveste Plads, 
noget der ogsaa ved Undersogelsen af den ovrige Organisation vil lindes tilstrækkeligt 
bekræftet. I det vedfoide Schema ere de ovenfor anforte Charaeterer  i Korthed sammen- 
stillede.

I omnes libere pendentes seuto  dorsali m inime obtectæ , i
i I anteriores parvæ, bifidæ, posteriores m ulto m ajores et f

I distinctæ  ad Vin pi lires ramos devisæ; elem enta b ranch ia lia  appendices /  Euphausiâœ.
I  basin pedum leylindricas vel digitiform es in serie sim plicc dispositas j 
1 om nium  et yform antia. 
j m axilli- \

o , i  ■ j  t> V- /  pedum 2dî le x  parte scuto dorsali obtectæ, omnes valde evolutæ  et}
oCJIZOpO cC.< ranc iá- \ j>aris affixæ, j ramosæ, divisiones 2 vel 3 exteriorem  scuto ob tec tum ! Lophoga-

I j f p ræ bentcs; elem enta branchialia  foliola are te  appressa i striçlœ.
i  i  in serie dupliee vel bipinnatum disposita fo rm antia. /

i f  nullæ distinctæ . P leopoda feminæ rudim entaria ad uatandnm  inepta, j
I  \ Organum  acusticum  magnum in basi lam inæ internæ  appendicum  > Mysidcc.
■ lateralium  candæ. ;
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F am . M y s  i d æ.
Corporis forma eitlem Caridarum non dissimilis, sed  vulgo gracilior neqve a 

la teribus compressa. Scutum dorsale plerumqve parvum et angustum, basin pedum  et 
partibus oris non obtegens, parte  antica sulco transverso distincto a scuto cetero disjuncta, 
antice in medio plerumqve angulatum, ángulo plus minusve producto, nullum vero rostrum 
distinctum formans, postice emarginatum, unum vel pluria segm enta  corporis anti ci ex 
par te  nuda relinqvens. Corpus posticum gracillimum, subcylindricum, fere rectum vel 
leviter modo flexuosum, nullis epimeris distinctis præditum. Oculi plerumqve bene evoluti, 
peduneulis sæpins sa t  magnis et elongatis, raro omnino rudimentäres. Antennæ superiores 
ex pedúnculo triarticulato sa t  magno subcylindrico et flagellis duobus filiformibus valde 
elongatis compositie, in mare robustiores et appendice valde setosa ad apieem pedunculi 
instructie; inferiores appendice foliiformi et flagello longo ornatæ. Labrum tr iangulare et 
sa t  prominens; labium profunde bipartitum. Mandibula; magna; ad apieem inferiorem 
dilatatæ et plerumqve fortiter den ta tæ  setisqve rigidis ornatæ, processu molari plus m i
nusve evoluto et palpo magno triarticulato instructæ. Maxillarnm 2 paria, anteriores 
parvæ ramos 2, exteriorem fortiter dentatum, interioren minimum et lobiformem præbentes ; 
posteriores majores, laminares, intus lobis ineisivis duobus tribusve setosis, extus flagello 
lamelloso setis ciliatis marginate instructa ', antice in medio p ro d u c ta  et articulum term i
nalem distinctum et sa t  dilatatum marginibus setosis vel aculeatis p ræbentes. Maxilli- 
pedum 2 paria, anteriores robusti,incurvati,  palpo magno natatorio  et flagello membranáceo; 
posteriores graciliores, pediformes, palpo natatorio  non vero flagello præditi. Pedum 0 
paria, omnes in ter  se similes, bipartiti  vcl palpo magno natatorio  instructi, parte  ultima 
trunci vel tarso sæpe in multos articules breves setíferos divisa, ápice simplice sive ung- 
viculato sive setífero. Appendices corporis postiei ventrales (pleopoda) in femina rudi
mentäres ad natandum inepti, in mare sive biramere et natatoria;, sive ex parte ut in 
femina rudim entäres ex parte  styliformes et re tro  vergentes, raro (in genere único Mysi
della) omnino u t  in femina. Lamina; eaudæ la terales angusta; marginibus setiferis, interiore 
ad basin tumefacta e t organo acústico singulari ins truc ta ;  appendix terminalis (telson) 
plerumqve sa t magna laminaris, marginibus ex parte  aculeatis ápice integro vel íisso. 
Iiitegiimenta tenuia et pellucida nullam strncturam  distinctam præbentia.

B r a n e l i i æ  nullæ distincta;: cavitas tarnen adest utrinqve branchialis ad la tera  
corporis antici sentó dorsali tecta, cujus paries in terna struetnram  singulärem ad respira- 
tionem aptam  præbet.

4 C o r  elongatum maxima ex parte  corpus antieum pone sulcum transversum transiens 
antice e t postiee in arterias distinctus excurrens fissurarum venosarum 3 paribus mediano 
máximo et distincto instructum. Circuitos sangvinis ex parte  lacunosus.

T r a c t u s  i n t e s t i n a l i s  osopliagum brevem perpendiculariter aseendentem, ventri-



7

euhun subglobosum partem  anticam ante suleum transversum vel caput oeeupantem, c t inte
stinum tenuissimum rectum ad basin appendieis terminalis (telsonis) terminatum pnebet.

H e p a r  ex appeudieibus 10 saceifonnibus inæqvali longitudine eellulis magnis 
impletis compositum.

S y s t e m  a n e r v o s u m  seriem perfectam 16 gaugliorum p ræ ter  ganglion suprapso- 
pbageum format, qvorum 10 p r io ra  sibi connata ad corpus antieum, ce tera  0 multo minora 
e t  binis eommissuris distinetis conjuncta ad corpus postieum pertinent.

T e s t e s  glandulus plures pyriformes duetibns insertas  duobus diseretis magnis ad 
apicem appendieum duarum singularium pone pedes ultimi paris terminatis præbent. 
Spermatozoa maxima filiformia ex partibus duabns angulnm acutum formantibus composita.

O v a r i a  tubos duos magnos in medio ligamento transverso conjunctus formant.
O v a  in marsupium magnum sub corpore antieo luminis magnis a basibus pedum 

posteriorum vel omnium prodeuntibus formatum recipiuntnr.
E v o l u t i o  e m b r y o n n m  eidem Isopodum simillima.
1 ovenstaaende Diagnose e r  givet et kort Resumé af de vigtigste Træk i My- 

sidernes Organisation. Soni m est  eharacteristisk  for nærvæxende Familie m aa fremliæves 
den hos H unnerne eiendommelige rudim entære Bygning af Bagkroppens Lemmer, der ere 
aldeles uskikkede til Svpmning og kun vise sig som sm aa enkle nbevægelige med tine 
Burster  (fordetmeste H preborster)  besa t te  tynde Blader; fremdeles de t  eiendommelige og 
særdeles s tæ rk t  udviklede H oreorgan i de ydre  Halevedhængs indre Plader, der constant 
tilkommer alle Mysider, medens man hos ingen andre C rustaeeer h a r  paa dette  Sted 
fnndct noget analogt Organ. Endelig  maa fremlneves Mangelen af tydeligt udviklede 
Gjeller, hvorfor man h a r  tillagt disse Sm aakrebse en almindelig H ndrespiration  ligesom 
bos de allerlaveste Entom ostraceer. Hvad dette  s idste  P unkt betræffer, saa  synes vistnok 
de usædvanlig tynde og line Integnm enter a t kunne begünstige en saadan almindelig 
H ndresp ira tion ; men paa  den anden Side vil man dog snar t  ved Undersogelsen af det 
levende Dyr finde, a t M ysiderne ligesaavel soni de ovrige D ecapoder ere forsvnede med 
tydelige Gjellelmler, hvori en stadig  fornyet Stromning a fV ande t  vedligeholdes vedH jæ lp  
af Svommepalperne og isæ r ved den ofte m eget s tæ rk t  udviklede Yifte p aa  l s t e  P a r  
Maxillipeder, som man paa  det levende Dyr vil finde i en uafbrudt hurtig  svingende Be- 
vægelse. I disse Gjellehuler lindes vistnok ikke tydeligt udviklede Gjeller soni hos de 
ovrige D ecapoder;  men ved en noiagtig U ndersogelse vil man dog lier s tpde paa eien- 
donimelige Dannelser, der, omend ikke fuldkommen homologe med andre Grustaceers 
Gjeller, dog m aa antages a t  have en lignende Function. Navnlig viser den indre Væg, 
eller de Dele af Kropssiderne, der vende mod Gjelleliulen en ganske eiendommelig Structnr, 
der aabenbart  s taa r  i noie Sam m enhæng med den livlige Blodeireulation, soni man hos 
det levende Dyr vil bem æ rke paa  dette  Sted, og liar til Heiisigt at- befordre en inderlig 
Stofvexel af det lier fra alle Kropsdele til I l je r te t  strom m ende Blod med det omgivende



8

Medium. Over dette  hidtil ikke af nogen F orsker  observerede mærkelige Forliold hos 
Mysiderne b a r  jeg  paa  et andet Sted ‘) givet eu udforlig af oplysende Afbildninger ledsaget 
Beskrivelse, saaledes som jeg  har  fundet det bos den i enkelte af vore Ferskvande levende 
Vari et e t af M y s i s  o c u l a t a  Fabr. P a a  samme Sted e r  ogsaa den indre Organisation 
bos Mysis behandlet  i sin Helhed. Da bvad b e r  er sagt, i alt væsentligt gjælder samtlige 
Mysider, henvises derfor bvad dette  Punkt angaar til nævnte Arbeide.

Mysiderne ere rep ræ senterede  i alle Have, men synes især i Norden at udfolde 
en niærkværdig Rigdom paa Slægter og Alter. De ere at træffe saavel paa ganske grundt 
Vand mer Stranden melleni Alger (Mysis) soni paa  meget betydelige Dybder, enkelte Form er 
(Siriella) ogsaa soni ægte pelagiske Dyr svommende nær Overfladen af Vandet i det 
aabne Hav.

Soni norske vare tidligere kun opferte fl herben hörende Al ter, nemlig: AT y s i s 
f l e x u o s a  Müller, M. i n e r m i s  Rathke, M. m i x t a  Lilljeborg, M. v u l g a r i s  Thompson, 
M. g r a n d i s  Goës og M. e r y t h r o p h t h a l m a  Goes. Med Undtagelse af sidstnævnte ere 
alle disse littorale Former, henbörende til den egentlige Slægt M y s i s ,  i den Begrænds- 
uing, livoi'i jeg  h a r  t roe t  a t burde tage demie Slægt. At Mysiderne ogsaa havdc at opvise 
særdeles talrige og ofte hoist eiendommelige Dybvandsformer, anede man ikke tidligere. 
Ved mine nu i eu Række af Aar fortsatte  U ndersogelser af vor Dybvandsfauna liar jeg  dog 
fundet dette  a t være Tilfældet. Det bar hidtil lykkets mig at adskille ikke mindre end 30 
t i l ' demie Familie henhorende Arter, livoraf de 23 ere nye, saa  at demie in teressante  Krebs- 
dyrfamilie endog ha r  \ ist sig at bore til eu af de formrigeste b landi de lioiere Crustaceer. 
Disse talrige Arter liar jeg  troe t  a t m aatte  fordele paa 12 forskjeilige Slægter, livoraf de 
10 ere nye og den l l t e  tidligere kun kjendt fra de tropiske Have. Til le tter  Oversigt 
meddeles i det bosfoiede Schema liogle af de for disse Slægter vigtigste Characterer.

*) G. O. Sars. H istoire naturelle des crustacées d'eau douce de Norvège. 1Ç livra ison: Les M alacostraca , pg. 25.  
pi. 2 fi g. 6.
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G. O. S a r s ,  Histoire naturelle  ries crustacés d ’eau douce de Norvège. 1. Les mala- 
costracés.

— Under spgel ser  over Christianiafjordens Dybvandsfauna.
—s— Nye Dybvand s crusta ceer fra Lofoten. Vid.-Selskabets Forhandlinger f. 18G9.

G e n .  I. E r y t h r o p s  G. 0 .  S.
(N em atopus olim ).

D i a g n o s e .  Form a corporis gracilis et elegans. Scutum dorsale parvum et 
angustum, margine antico (lamina froutali) parum prominente, ]>ostico profunde emarginato 
segmenta corporis antici 2 posteriora  ex parte  nuda relinqvente. Corpus posticum cepha- 
lothorace paulo angustius, sublineare, segmento ultimo sa t elongato. Oculi sat magni, 
complanati, supra  visi breviter pyriformes, pigmento læte purpureo in spiritu vini dilubili. 
Antennarum superiorum pedunculi mediocres, articulo lm o majore extus in processum 
longum antice vergentem exeunte; appendix maris iis antennis adjecta magna et valde 
hirsuta. Antennarum inferiorum sqvamæ breves intus et ad apieem fortiter setiferæ, 
margine externo nudo vel serrato acúleo valido terminato. P ar tes  oris s tructura  solita; 
flagellum tarnen maxillarum 2di paris qvam solito majus, subovatum extrem itate  antica 
obtusa. Flagellum maxillipedum lini paris parvum subovatum. Pedes gracillimi e t valde 
elongati, filiformes, sparse et brev iter  setiferi, fere midi, par te  ultima vel tarso modo 
3articulata, ungve terminali tenui sed distiiicto. P leopoda femiuæ parva et angusta setis 
marginalibus ])aucis et brevibus, maris vero bene evoluta, omnia biramea, natatoria, ramo 
exteriore in lino pari rudim entari parte  terminali m em branacea et  late ro tunda ta  setisqve 
destituta. Telson brevissimum, subtrapezoideum, marginibus lateralilms nudis, apice t run 
cato aculéis 4 validis setisqve 2 ciliatis iuterinediis anna to. Pigmentum corporis diffusum 
nullas stellas arborescentes nt in Myside formalis. Marsupium feininæ foliis 4 magnis ut 
in Myside formatum.

De til demie af mig allerede i 18G3 opstillede Slægt henhffrende Arter frem- 
byde allerede i det ydre et saa  eiendoinmeligt Physiognomi, at man strax kjeuder dem 
fra de ovrige Mysider. Nnvnlig er det det eiendommelige livligt hoirqde Ciepigment, der 
i lipi Grad udm æ rker disse Smaakrebse. D ette  P igment er imidlertid af en saa flygtig 
Natur, at det paa  de opbevarede Fxem plarer  efter m eget kort  Tid fuldkommen oploses 
af Spiritusen, saa at Ginelle paa Spiritusexemplarer alfid vise sig ganske pigmentlose.

Kropsformen er (cfr. Tab. 1 Fig. 1—3, Tab. 2 Fig. 1, 2, 13, 14, 20, 21, Tab. 5 
Fig. 1—2) slank og zirlig og Forkroppen (Céphalothorax) tydeligt afsat fra Bagkroppen. 
Længdeforholdet melleni begge er omtrent soin 2 til 3.

I l y g s k j o l d e t  (carapax) er forholdsvis lidet og smalt. Dets forreste Trediedel 
er soni lios alle Mysider ved en tydelig Tverfure adskilt fra den ovrige Del af sam m e
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eller dann er ligesom et særskilt  Slags Hovedskjold. Seet ovenifra er det bagtil kun lidet 
b redere  end fortii ; dets forreste Rand eller Pandepladen er i Midten melleni Roden af 
0 inene  noget fremstaaende nden imidlertid at danne noget rostrumlignende Fremspring. 
Seet fra Siden er det fortii sk raa t afskaaret ined det nedre Hjorne afrundet. Dets nedre 
Rand viser sig i Midten svagt indbugtet og lader S törs teparten  af Munddelene og Basis 
af samtlige F odder  fuldkommen ubedæ kket;  den bagre Rand er i Midten dybt indbugtet, 
saa  a t de 2 sidste Forkropsseguienter  oventil for en s tor  Del ere ubedækkede. Paa  liver 
Side gaar de t bagtil ud i en bred t t ilrnndet Lob, der kun lidet naar  udover Siderne af 
sidste Forkropssegm ent. Som bos Mysis dann er Rygskjoldet foran Tverfnren overalt den 
umiddelbare Ivropsvæg og er h e r  med sine K anter  fast forvoxen med de omliggende Dele; 
bag denne F ure er de t derimod kun dets overste Del, der saaledes fungerer soni Krops- 
væg, livorimod Sidedelene kun lost  bedække Kroppen og endog for en Del s taa  betydeligt 
ud fra samme, dannende paa  hver Side en tydelig Cavitet, der nöiagtig svarer til 
B ranchialcaviteten bos de lioiere Decapoder. Graendsen melleni begge disse Dele af 
Rygskjoldet betegnes ved en tydeligt m arkere t bueforniigt boiet Linie, der damier en oven- 
fra seet tungeformig Figur, livis Basis ligger fortii ved den ovenomtalte Tverfure og lier 
indtager hele Iïygskjoldets Brede, niedeus den bagtil efterliaanden afsm alnes.og ender 
s tum pt tilrnndet et Stykke fra den bageste concave Rand af Rygskjoldet. Man kau saa
ledes paa  Rygskjoldet adskille 4 tydeligt begræ ndsede Dele eller Regioner, en forreste, 
en dorsal og 2 laterale, soni man i Analogi med de hiñere Decapoder kan betegne re 
spective som 1 regio gastrica, 1 regio hepatica  og 2 regiones branchiales. Paa den uudre 
Side af Céphalothorax bem ærkes melleni Fodderne  det hos Hunnerne temmelig brede, 
hos H annerne betydelig smalere Brystskjold, der tager sin Begyndelse fortii ved l s t e  Par 
Maxillipeder, imellem bvis Basis det sky d e r  frein i en rundagtig temmelig s tæ rk t  frem- 
springende Lob (Tab. 1 Fig. 12. Tab. 2 Fig. 4). Det er ved Tverfurer afdelt i S tydelige 
Segmenter, svarende til de 2 P ar  Kjævefodder og de (i P a r  egentlige F odder  og h a r  paa 
Midten af hvert Segment en eiendommelig formet F o r tsa ts  (Tab. 2 Fig. 5—6), der viser 
en cylindrisk Stilk og en kugleformigt udvidet Eudedel (capitulum), besa t  med i alle 
Retninger udstaaende Toru er.

B a g k r o p p e n ,  der under Dyrcts Bevægelser bæres næsten fuldstændigt. lige 
uds trak t i horizontal Retning, er slank, liniedannet, cylindrisk, bagtil kun lidet afsmalnende. 
Af dens G Segmenter er det sidste betydeligt længere end de ovrige, der indbyrdes om
tren t  ere af ens Længde.

0 i n e n e  (cfr. Tab. 1 Fig. 4). bvis livligt purpurröde Pigment er saa  ioinefaldende 
paa det levende Dyr, vise ovenfra seede en meget bred pæ redannet Form  med Brede og 
Længde om trent ligestore. Ved nærmere Undersogelse vise de sig dog især oventil 
s tærkt afplattede, saa at deres verticale Gjennemsnit neppe er balvt saa s to rt  soni dores 
horizontale (sml. Tab. 1 Fig. 1—3); omtrent paa  Midten af den ovre næsten concave
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FI ad e bemærkes noget nærmere den forreste Rand et l idet knudeformigt Fremspring, soni 
lo n s tan t  findes hos alle Arter af Slægten. Den pigm enterede Del af 0 i e t  indtager oventil 
en inindre Del af samui e end îiedentil og viser her  en s tæ rk  nyredaniiet Form, idet den 
indad h a r  eu dyht indstikkende Bugt. Faeetterne , der soni hos de ovrige Mysider ere 
eirkelrunde, vise sig meget regeliuæssigt ordnede i eoneentriske, de ydre Conturer af 0 ie t  
folgende Bader, livoraf imidlertid de inderste ere inindre tvdelige. De eoniskt tillobeiule 
Pedunkler fæste sig mere eller mindre n æ r Midtlinien til eil transversal baandformig Vnlst, 
der soni oftest er liiere eller mindre ubedækket af Rygskjoldet. 0 in en e  have ialininde- 
lighed eu noget sk raa t fortii divergerende Retning og maa til Sidenie  kun lidet udover 
Rygskjoldes Sidekanter.

D e  o v r e  A n t e n n e r  (Tab. 1 Fig. G) bes taa  soin sædvanligt af eu tre ledde t 
Pedunkel og 2 traaddannede m angeleddede Svober. Af Pedunkelens Led er det forste 
s tö rs t  og omtrent saa  langt soni de 2 ovrige tilsamnien. D et er ved Basis s tæ rk t  flad- 
trykt eller re t te re  oventil indhnlet, m e d den ydre Rand tynd og skarp. Ved Basis v iser  
denne Rand en svag Udbugtning, hvortil er fæ ste t  en Del korte  H orebo rs te r ;  fortii for- 
længer den sig i en lang og smal fortii og noget ndad re t te t  konisk F o rtsa ts ,  der paa  sin 
Ende bæ rer 4 i foi’skjeilige Retniiiger boiede eilierede B ors te r  fornden en kortere, der er 
fæ ste t  til en særsk ilt  Afsats længere bagtil. 2det Led er ganske kort  og smalere end 
saavel det foregaaende soni efterfolgende; fortii er  de t skraat a fskaaret i Retningen in- 
denfra ndad og bæ re r  i sin indre K an t en lang Fjærborste . Sidste Led  er af firkantet 
Form, noget længere end b red t  og b æ re r  ved Fm den i sin indre K ant nedentil et Ivnippe 
af 5—6 lange F jæ rbors te r ;  oventil liar dette  Led som hos Mysis ved E nden  en eiendom- 
melig lamelleformig i en skarp Torn endende F o rtsa ts ,  hvortil er fæ ste t  3—4 i forskjellige 
Retninger boiede Horeborster .  Ogsaa paa  de 2 foregaaende Led bem ærkes oventil ved 
deres foreste Rand en liden Kunde besa t  med (ignende Horeborster .  Svoberne ere sær- 
deles lange og tynde, den ydre baade længere og s tæ rkere  end den indre. Deres noiere 
Længdeforhold er forovrigt m eget vanskeligt a t bestemine, da de ere saa fragile, at deres 
ydre Del ved Dyrets Indfangning næsten nfeilbarligt bliver afbrnkket. Den ydre af dem 
bæ rer ved Basis i en s to rre  eller mindre U dstrækning en Del baandformige, regeliuæssigt 
boiede Lngtepapiller.

D e  n e d r e  A n t e n n e r  (Tab. 1 Fig. 7, Tab. 2 Fig. 3, 15, 22) bes taa  som hos alle 
Mysider af en tyk utyileligt 3leddet Roddel, fra livis Ende der ndgaar oventil og mere 
adad  et bladformigt Appendix, nedentil og mere indad den egentlige Antenne, der a tter  
bestaar  af et kort  31eddet Skaft og en særdeles lang og tynd m angeleddet Svobe. Det 
hladformige Appendix er hos alle herben  horende Arter forholdsvis kun lidet ïulviklet, 
liniedanuet. fortii m ere eller mindre skjævt afskaaret og lier sam t langs den indre Rand 
besa t  ined lange ntydeligt 21eddede F jæ rbors te r  ; den ydre Rand, der enten er nogeii eller 
tandet, ender fortii i en stærk, soni en um iddelbar F o r tsæ tte lse  af B ladet sig visende
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tornformig F or tsa ts .  Den egentlige Antenne tager  sit Udspring fra det indre og forreste 
Hjorne af Roddelen med et kort ufuldstændigt fra samme adskilt Grundled og er ialmin
delighed re t te t  sk raa t udad og fortii under det bladformige Vedhæng. Skaftet, der ikke 
fuldt opnaar samme Længde som de ovre Antenners Pedunkel og paa  langt nær ikke naar 
til Enden af det bladformige Vedhæng, b es taa r  fornden det ovennævnte Grundled af 2 
simpelt cylindriske Led, bvoraf det sidste er længst. Svöben er særdeles lang, endnu 
noget længere end den ydre Svobe paa  de ow e Antenner, og sam m ensat af e t særdeles 
stort Antal korte  Led.

O v e r l æ b e n  danner som hos Mysis en melleni de undre Antenners Roddele 
beliggende temmelig stor, fortii i en stump Spids udgaaende hjelniformig Frem staaenhed.

U n d e r l æ b e n  har  2 ved et dybt Indsnit  adskilte, i den indre Kant med stive 
H aar besa tte  afrnndede Endelober.

M a n d i b l e  m e  (Tab. 1 Fig. 8) have, naar Dyret sees fra Siden (Fig. 1 og 3), 
Udseende af pærefonnige skraat fortii re ttede  Organer, der for en stor  Del ere nbedæk- 
kede af Rygskjoldet og hvis ovre spids tillobende Ende udgaar fra den over Rygskjoldets 
forreste Del sig befindende Tverfure. Deres nedre s tæ rk t  indboiede Ende (pars incisiva) 
udvider sig oxeforinigt og viser (Fig. 0) som hos Mysis en forreste tandbærende og en 
bageste skraat afsaaren Gren, hvilken sidste forestiller den saakaldte  Tyggeknude (pro
cessus molaris). Melleni begge findes et vist Antal grove tornformige Fortsa tser ,  der 
imidlertid paa hoire og venstre Mandibel ere af et meget forskjelligt Udseende (Fig. 9). 
Paa venstre Mandibel findes h e r  kun 3 særdeles grove noget boiede og tæ t haarede  Bur
ster. Paa hoire Mandibel t ræ d er  i disse Bursters Sted en bred pladeformig Udvidning, 
der forst i Enden viser sig delt i S—10 skarpe Spidser ligesom Tænderne paa en Saug. 
Den forreste tandede Gren viser sig ogsaa forskjellig paa  de 2 Mandibler. P a a  venstre 
Mandibel bes taa r  den af 2 om trent ligestore pladeformige tildéis hinanden dækkende 
Lameller, hvoraf den ene er delt i 4, den anden i 5 s tæ rke  T m nder; paa  hoire Mandibel 
findes vel ogsaa 2 tandede Plader, men den ene af disse h a r  her  an taget et ganske for
skjelligt Udseende og viser sig som en liden paatvæ rt stillet, ved Basis indkneben eller 
ligesom stilket, i Enden uregelm æssigt fohlet og fint saugtakket F o r tsa ts ;  den anden er 
kun delt i 2 grove og brede Tænder. Ogsaa i Molarprocessens Form vil man finde For- 
skjel. P aa  hoire Mandibel er den saaledes mere skraa t afskaaret end paa venstre, og 
den af talrige ved bugtede Tverfurer adskilte tandede Cristæ bes taaende Tyggeflade synes 
her  at indtage et betydeligt s torre Rum end paa den anden Mandibel.

M an  d i b ul a r p  a l p  e r n  e (Fig. S) ere s tæ rk t  udviklede og ikke saa ubetydeligt 
længere end selve Mandiblerne. Af deres 3 Led er det l s te  meget kort og sm alt; det 
2det derimod det længste af alle, pladeformigt, svagt S-formigt boiet og i begge K anter 
forsynet med talrige Fjærborster .  ¡Sidste Led, der kun er lidet mere end halvt saa  langt 
som foregaaende. med hvilket det ialmindelighed danner en s tærk knæformig Boiniug, er
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af oval Form, ligeledes placleformigt og i den ene K ant forsynet med et s to rt  Antal 
fine kamformigt ordnede cilierede T om er fornden fiere grovere Burster, livoraf en temmelig 
lang, i en fin Spids udgaaende er fæ ste t  til Spidsen.

l s t e  P a r  M a x i l l e r  (Fig. 10) bes taa  af en tyk, af Muskier opfyldt Roddel, 
der ndad danner en tynd pladeformig tæ t  cilieret Bræm, der maaske er a t be trag te  soni 
en Antydning af Vifte (flagellum). F ra  demie Roddel udgaa fortii 2 ulige store og nlige 
formede noget indadrettede Grene. Den ydre af disse, soni er den s tors te  og s tærkeste  
og forestiller den egentlige Kjævedel er af konisk  Form, dog noget fladtrykt, s tæ rk t  af- 
snialnende mod Enden, der er tvært a fskaaret og b esa t  med om trent 10 stærke Toi lier. 
Den indre Gren, der synes a t være bevægeligt forbunden med Roddelen og saaledes nær- 
mest skulde være at paral lel i s ere med en Palpe, liar Form en af en liden lijerteformig 
Plade, der i Kanten b æ re r  om trent 12 Borster, bvoraf de 3 m id ters te  udmærke sig ved 
grovere Bygning og tæ tte re  Ciliering end de ovrige.

2 d e t  P a r  M a x i l l e r  (Fig. 11) ere pladeformige og af en mere compliceret 
Bygning. Man kan paa dem adskille: 1) en k o rt  Roddel, der inda d damier en lialvcirkel- 
formig Udvidning, langs K anterne b esa t  med et s to r t  Antal kanifonnigt ordnede tynde og 
boiede B o rs te r ;  2) den egentlige Kjævedel (pars incisiva), der b es taa r  af 3 tæ t  ind mod 
hverandre liggende, tildéis liinandeii dækkende triangulære Lober, paa  livis indre lige af- 
skaarne Rand ere fæstede talrige grove tildéis tornformige B ors te r ;  3) Palpen, som er 
21eddet med det sidste Led af oval Form og langs den indre K ant besa t  med talrige tæ t 
sammentrængte B ors te r  af samme Beskaffenlied som paa  de ovennævnte 3 lobi incisivi, i 
den ydre med 6— 7 grovere F jæ rborster ,  der dog ikke som Tilfældet er hos Mysis antage 
Formen af Toru er; 4) Viften, der forestiller en temmelig stor, oval, membranos, fra den 
ydre Side af Roddelen udgaaende Plade, der medens Dyret lever er i en stadig vibrerende 
Bevægelse og sammen med l s t e  Par Kjævefodders Vifte og Svommepalperne b idrager til 
a t vedligeholde den stadigt fornyede Stromning af Vandet, der finder Sted under Ryg- 
skjoldets Sidedele eller i Brancliialcaviteterne ; langs Kante«rne er denne P lade besat med 
omtrent 24 korte  tæ t  eilierede Borster.

l s t e  P a r  K j æ v e f o d d e r  (Fig. 12), der nedentil for en s tor  Del bedække de 
ovrige Munddele, bes taa  af den egentlige Kjævedel, Palpen og Viften, hvilke 2 sidste ere 
fæstede tæ t  sammen ved det yderste Hjorne af Kjævedelens Basis. K j æ v e d e l  en  er 
6-leddet, fodformig og ialmindelighed S-formigt boiet ind mod den tilsvarende paa den 
anden Side. Dens Grundled er m eget s to r t  og opfyldt af Muskier, der tjene til at bevæge 
saavel den folgende Del af samme som Palpen og Viften. Ved Enden gaar dette  Led 
indad ud i en kort  afrundet med grove B orster  b e sa t  Fortsa ts ,  der ialmindelighed mere 
eller mindre fuldstændigt dækkes af det folgende Led. Dette saavelsom de 2 folgende, 
der jevnt t i l tager i Længde, ere noget pladeformige, ide t de indad vise en skarp noget 
boiet og med stærke F jæ rbo rs te r  besa t  Kant, uden at de imidlertid danne nogen tydeligt
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afsat laminær F ortsa ts  saaledes som Tilfældet er hos enkelte Arter af SÍ. Mysis (f. Ex. 
M. oculata). Det folgende Led, der med det foregaaende h a r  en m eget bevægelig Arti
kulation og ialmindelighed danner med samme en s tæ rk  knæformig Boining, er næsten 
koUeformigt, s tæ rk t  indknebet ved Basis og ndvidet i E nden; i begge K anter  er det besat 
med en Del lange og tynde uregelmæssigt grupperede Borster. Dets lige afskaarne Ende 
forbinder sig som det synes uden nogen synderligt bevægelig Articulation med sidste Led. 
Dette  er særdeles lidet, af k o n isk F o rm  og overalt tæ t  besa t  med fine Borster, hvoriblandt 
man dog adskiller 6—8 betydeligt grovere i K anterne saugtakkede og i en fin Spids eller 
Endesnæ rt udgaaende Torner;  fra Enden af L eddet ndgaar desuden en temmelig lang 
ucilieret Tom, der er svagt krüm m et og forestiller Endekloen. Disse 2 sidste Led danne 
tilsammen den bevægelige Endedel, der svarer til den saakaldte  Tarsus paa de egentlige 
F odder  og ere tilsammen omtrent af samme Længde soni de t foregaaende Led. Den 
med Kjævedelens Grundled særdeles bevægeligt articnlerede S v o m m e p a l p e ,  der omtrent 
er af hele Kjævedelens Længde, bes taar  af en med stæ rke  Muskier opfyldt Roddel og en 
smalt tillobende boielig Svobe. Roddelen er s tæ rk t  indknebet ved Basis og danner i 
Enden udad et skarpt fremspringende Hjorne. Svoben, der ved sin Forbindelse med Rod
delen viser e t  lidet utydeligt Grundled, b es taa r  af 7 cylindriske Led, livoraf det l s te  er 
længst., alle i Enden forsynede med 2 lange F jærborster.  V i f t e n ,  soni hos nærværende 
Slægt kuu er lidet udviklet, danner en liden ved en tynd Stilk til Kjævedelens Grundled 
tæ t bag  Svommepalpen fæ ste t oval membranes Plade af en eiendommelig Structiir, om
tren t som Aniphipodernes Gjelleblade. Den er hos det levende Dyr i en stadig hurtigt 
svingende Bevægelse frem og tilbage i den forreste Del af Branchialcaviteten og spiller 
vistnok en vigtig Rolle ved Respirationen.

2 d e t  P a r  K j æ v e f o d d e r  (Tah. 1 Fig. 13, Tab. 2 Fig. 23, Tab. 5 Fig. 4) be
s taa r  som det foregaaende P ar  af en fileddet Stamme og en Svommepalpe, hvorimod Viften 
mangier. Svommepalpen er fuldkommen af samme Udseende soni l s te  Par, alene med 
den Forskjel, at den h a r  et Led fiere. Derimod er selve Stammen forholdsvis betydeligt 
s tä rk e re  forlænget og af eu mere fodformig Bygning. I  Sammenligning med samme hos 
Mysis er den af eu meget kräftig Bygning. Grundleddet er forholdsvis betydelig kortere  
end paa  l s te  Par, hvorimod 4de og ialmindelighed ogsaa 5te Led  er meget s tærkt for- 
længede. Det. forste af disse 2 Led er noget boiet og opfyldt af s tærke i fiere Bundter 
fordelte Muskier, der tjene til at bevæge den folgende m eget bevægelige Del af Kjæve- 
foden. Denne b es taa r  ligesom paa l s te  P a r  af 2 Led, hvoraf det sidste er meget lidet 
og ialmindelighed saa tæ t  besa t med Borster, a t Leddets  noiagtige Form  er meget van- 
skelig at opfatte uden ved s tæ rk  Compression. Man bem ærker da (Tab. 1 Fig. 13), at 
der fornden de talrige fine H aarbors te r  findes langs Kanterne af L eddet  fæstede til sær- 
egne Afsatser et s torre  eller inindre Antal grovere eiendommeligt formede Borster eller 
Torner, der ligesom bes taa  af 2 Dele en tykkere og s tærkere i Kanterne grovt cilieret
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Basaldel og en særdeles tynd og boielig i en fin Spids iidgaaende Endesnæ rt.  Fi a Enden 
al' Leddet udgaar ligesom paa  l s te  P a r  en mere eller inindre forlænget ucilieret Torn, 
der maa be trag tes  som Endekloen.

De G P ar  F o d d e r  (Tab. 1 Fig. 14—15, Tab. 2 Fig. 7, 10, 24, Tali. 5, Fig. 5, 
G, 7), livis usædvanlig spinkle og s tæ rk t  forlængede Form iidgjor en af de for nærværende 
Slægt m est udm ærkende Characterer, ere alle af samme Bygning og samtlige ægte Gang- 
fodder (pereiopoda). De bes taa  af den egentlige Fod  og Svommepalpen, livilken sidste 
i sin Bygning fuldkommen stem m er o veren s med samme paa  Kjævefodderne og bar  samme 
Antal Led soni paa 2 d e tP a r  af disse. Den egentlige F od  lader sig ogsaa m eget naturligt 
aflede af den for Kjævefodderne beskrevne Grundform, omend Leddenes Tai og F o n n  
viser sig temmelig forskjellig. De 3 forste Led vise om trent samme Form  som paa 2det 
P a r  Kjævefodder, dog med den Forskjel, a t 3die Led lier er forholdsvis betydelig smalere 
og s tærkere  forlænget. En d nu mere gjælder dette  4de Led, der ofte er mere end dobbelt 
saa langt som de 3 foregaaende. tilsammen og særdeles smalt. 1 sin bagre Kant er det 
forsynet med en Del Knipper af m eget korte  Borster, livoraf nogle ere grovere end de 
Ovrige og i den ene Kant forsynede med nogle faa Sideliaar (Tab. 1 Fig. 14'). Den fol
gende Del af Foden, livis Længde varierer lios de forskjellige A rte r ;  men soni ialminde
lighed omtrent er af samme Længde som det foregaaende Led, med hvilket det har  en 
m eget bevægelig Articulation, forestiller livad man hos SI. Mysis benævncr Tarsen og 
svarer til de 2 ydre Led  paa  Kjævefodderne. Hos Mysis er demie Del ialmindelighed 
inddelt i e t s to r t  Antal korte  med lange Borstebiindter besa t te  Led, hvorved den bliver 
særdeles boielig og faar nogen Ligbed med Svonnnepalperiies Svober. Hos nærværende 
Slægt bes taar  den kun af 3 sparsom t bors tebesatte  Led  foruden den her meget tydelige 
Endeklo, der dog r ig tigst bör be trag tes  som e t  4de Led  svarende til sidste Led paa 
Kjævefodderne. Ved s tæ rk  Fors to rre lse  bem æ rker man nemlig (Tab. 1 Fig. 14") nærmere 
Basis af denne Endeklo en tydelig Tværsutur, der angiver Enden af det overmaade lille 
og smale sidste Led, hvorfra den egentlige Klo forst tager sin Begyndelse. Hvad de 3 
foregaaende Leds Længdeforhold angaar, saa er det forste af .dem altid det længste og 
ialmindelighed betydeligt længere end de 2 ovrige tilsammen sam t i Enden skjævt af
skaare t i ße tn ingen  indenfra udad. De 2 folgende Led  ere paa  de forste Fodpar  næsten 
indhyrdes af samme L æ ngde;  paa  de ovrige t i ltager imidlertid det sidste af dem betydeligt 
i Længde, saa  a t de t paa  de bageste  er mere end Ya Gang saa langt; ved Enden bærer 
dette  Led  et Knippe længere Borster, der grnppere sig kostformigt omkring Endekloen. 
Med Hensyn til Foddernes  indbyrdes Længde, saa  er de t l s t e  P a r  altid det korteste, hos 
enkelte Arter m eget betydeligt kortere  end de ovrige, der hos de forskjellige A rter tiltage 
mere eller mindre hurtig t  i Længde bagtil.

Soni Vedhæng til de 2 bageste  F odpar  kunne de 4 store Blade betragtes, der
tilsammen danne den ofte særdeles store K l æ k k e p o s e  hos Hunnerne. Det forreste
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P ar  af disse Blade (Tab. 1 Fig. 15) er aí lancetdannet Form med den ene Baud 
s tærkere  boiet end den anden og run dt om besa t  med lange cilierede Kandbörster. Bet 
bageste Par (Fig. IG) er omtrent af samme Form, men mere end dobbelt saa s tort  og 
saa s tæ rk t  boiet, at det vanskeligt lader sig udbrede i samme Plan. Disse Blade mangle 
forovrigt ganske lios yngre Exemplaren og spire forst ved Ovariennes Udvikling frem fra 
Basis af de 2 bagre Fodpar, i Begyndelsen kuu soni smaa Knuder, der forst senere lidt 
efter lidt antage Form en af triangulære Blade (efr. Tab. 2 Fig. 4). Udviklingen af Æ g 
gene og Embryonerne har  jeg  fuudet noie overeusstemmende med samme hos Mysis. 
Ligesom hos denne Slægt ere de retortformige Unger ordnede i Klækkeposen med den 
storste Regelmæssighed ved Siden af liinaudeu, saaledes a t deres Forende altid vender 
bagtil og opad mod Moderens Bugside, medens Haieenden er re t te t  lige fortii (efr. Fig. IG).

E thvert  af Bagkroppens 6 Segmenter er paa  Bugsiden ved den bagre Rand for- 
synet med et P a r  Lemmer, hvoraf det sidste P a r  er meget stærkt udviklet og forestiller 
de ydre Halevedhæng. De 5 forreste Par af disse Lemmer, de saakaldte P l e o p o d a  ere 
hos Hunnerne af et endnn mere rudim entært Udseende end hos Mysis, idet de lange og 
stærke Fjærborster, som hos denne sidste Slægt findes langs den nndre Flade, her  næsten 
ganske synes at mangle. Forovrig t s temmer deres Bygning (Tai). 1 Fig. IS —20) temmelig noie 
overeui med samme hos ovennævnte Slægt, med den Forskjel imidlertid, at de (især de bageste 
Par) ere forholdsvis betydelig tynde re og spinklere. Ligesom hos Mysis danne de alle udad 
en pladeformig Udviduiug, hvortil er fæstet et vist Antal (4—5) s tæ rk t  udviklede H ore
borster, og vise sig herved ligesom delte i 2 Dele, en Basaldel og en betydelig tyiulere 
Endedel. Hos Mysis er denne sidste betydelig længere end Basaklelen, medens Forholdet 
hos nærværende Slægt især paa  de bagre P a r  er omvendt. D et l s te  P a r  (Fig. 18) er det 
mindste af alle og næsten ligesaa b red t  som langt, de folgende tiltage jevnt i Længde 
bagtil, saa  a t det sidste P a r  (Fig. 20) er mere end 3 Gange saa langt som det ls te .

D e  y d r e  H a l e v e d h æ n g  eller s idste P a r  Bagkropslemmer (Tab. 1 Fig. 23), der 
sammen med det m idterste  Halevedhæng (telson) danne den saakaldte  Halevifte (pinna 
caudalis), bestaa  soni hos Mysis af 2 fra en kort Roddel udgaaende smale, rundtom med 
lange cilierede Randborster  besa t te  Plader, hvoraf den ydre er længst, overalt omtrent af 
samme Brede og i Enden mere eller mindre lige al'stumpet. Den indre Plade, der er 
fæstet over den ydre. tildéis dækkende samme fortii, afsmalnes efterhaanden bagtil og 
ender stumpt tilspidset; ved Basis viser den en s tæ rk  rundagtig Opsvulmning, der om- 
slutter en mmmelig indre Hule, hvori man bem ærker den for alle Mysider eiendommelige, 
her glasklare og s tæ rk t lysbrydende Otolith. Iso lerer man demie, viser den ovenfra eller 
nedenfra seet (Fig. 24) en noget uregelmæssig ruiul eller noget oval Form. Man be- 
mærker i den en meget fin radiær Stribning og 3—4 noget stærkere  eoneentriske Linier, 
hvoraf den inderste omslutter ligesom en indre Kjærne, hvori bemærkes Here eelleagtige 
Legem er (vaeuolæ). Seet fra Siden (Fig. 25) viser Otolithen en noget fladtrykt Form.
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Dens liederste Side er ganske flad, hvorimod den overste viser i Midten en tydelig ani- 
])ulleformig Fremragning. De concentriske Linier, der bemærkedes naar  Otolithen saaes 
ovenfra eller nedenfra, sees nu at h itkore  fra en i det indre af Otolitheus Siibstants be- 
liggentle Del eller Kjærne, der i sit Omrids nniagtig svai'er til bele Otolitheus Form og 
ligesom denne viser oventil i Midten en ampulleformig Fremragning. Den nedre flade 
Side af Otolithen er befæstet til den nedre Væg af den ovennævnte Cavitet ved Hjælp 
af en Del fine, glasklare, næsten  i en Halvkreds boiede Traade, der med sine E n d e r t ræ d e  
ind i Otolitbens Substaus, medens de m odsatte  E nder  s taa  i umiddelbar Forbindelse med 
det s tærke Nerveplexus, som den indre Gren af den s tærke i Roden af de ydre Hale
vedhæng indtrædende Nervestamme danner paa  den nedre Side af Horecaviteten. Soni 
hos Mysis er denne indre Plade paa  den ovre F lade  udadtil r igeligt forsynet med korte 
Horeborster, der isæ r  ved Basis ere tæ t sammentrængte, men som ogsaa strække sig 
langs den ydre Rand um iddelbart  ovenfor Randbörsterne  lige til Spidsen.

D e t  m i d t e r s t e  H a l e v e d h æ n g  (telson) (Tab. 1 Fig. 20, Tab. 2 Fig. S. 11, 17, 
lí), 25, Tab. 5 Fig. 9) er for næ rværende Sla*gt af et meget characteristisk  Udseende, 
medens de t  kun viser ubetydelige Forskjelligheder hos de forskjellige Arter. Det er 
pladeformigt og af en ganske usædvanlig Kortbed, knn lidet mere end halvt saa langt 
soni sidste B agkropssegm ent og neppe en Trediedel saa langt som de ydre Halevedhæng. 
Af Form er det trapezoidiskt, fortii b redes t  med afrundede Hjorner. bagtil jevnt afsmal- 
nendc med næsten lige og fuldkommen glatte Siderande. Den bagre Rand er mere eller 
mindre lige afskaaret og bevæbnet med 4 s tæ rke  bagudre ttede  Torner, livoraf ialminde
lighed det indre P a r  er længst. Melleni de 2 inderste  Torner iidspringer desuden tæt 
ind ved binanden 2 fint eilierede B orster  af forskjellig Længde hos de forskjellige Arter.

De fnldvoxue Haimei* af denne Slægt (Tab 1 Fig. B) ere ialmindelighed noget 
s torre  end Hunnerne (hos Mysis er Forhohlet  omvendt), med hvem de i sin almindelige# 
Kropsform stemme temmelig noie overens, med den Forskjel a tB agkroppen  er forholdsvis 
s tærkere  ndviklet. Derimod adskilles de strax ved den eiendommelige Bygning af Here 
af Kroppens Vedhæng.

D e  o v r e  A n t e n n e r s  F e d u n k l e r  (efr. Tab. 1 Fig. 4, Tab. 2 Fig. IO, 18, 20, 
Tab. 5 Fig. 10) ere forholdsvis af en betydelig kräftigere Bygning og deres sidste Led 
s torre og mere udvidet mod Enden, ligesom ogsaa Svoberne synes a t være længere end 
hos Hunnerne. Soni hos Mysis og overhovedet alle Mysider, m lmærke disse Antelmei* sig 
hos Hanuerne ved et eiendommeligt fra Enden af Pedunkelen under Svobernes Insertion 
udgaaeude Appendix, der imidlertid hos nærværende Slægt naar en s tæ rkere  Udvikling 
end hos de fleste ovrige Mysider. Det er af s tum pt konisk Form, omtrent af samme 
Længde soni Pedunkelens s idste  Led og besa t ' med en utallig Mængde eiendommelige 
fine Traade eller Borster, der ordne sig i Here tæ tte  Knipper udspredte  i alle Retninger.
Isolerer man dette  Vedhæng og lægger det, for at befordre dets Gjeiinemsigtiglied, en
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SíiuhI i en svag Kalioplosning, efterat man ved Hjælp af en fin Pense] fiar bortfjeriiet 
S torsteparten  ai' de ovenomtalte Borster, vil man bem ærke (Tab. 1 Fig. 5), at disse sidste 
udsp ring l  alle langs den undre Flade nf dette Vedhæng fra et smalt, opakt, Here Gange 
slyngeformigt bugte t  Baand, der ved svag Fors tn rre lse  viser en meget skarpt markeret 
'Tverstribning. Ved Anvendelsen af de stæ rkeste  Forstorre lser  viser det sig imidlertid 
(Fig. 5'), at enliver af disse Tverstriber egentlig dannes af omtrent 8 tæ t  ved Siden af 
fiinanden i en Tverrad stillede smaa Knuder, fivoraf enliver giver Udspring til en af de 
omtalte fine Borster, der synes a t bave en bevægelig Artikulation med samme. Hvad 
disse Borster selv angaar, saa  vise de sig under s tæ rk  Forstnrre lse  soni fuldkonimen 
glasklare, noget lysbrydende, overalt lige tykke og i Enden stuinpt tilrundede stavformige 
Legemer, der nærm est i sit Udseende synes a t s temme overens med de saakaldte Lngte- 
papiller paa  den ydre Svobes inderste Del. Rimeligvis ere de ogsaa Bærere for en 811er 

* anden Slags niiiidre differentieret Sauds, der rimeligvis s taar  ïiiidt iniellem Lugte- og 
Folesandsen. Hos unge Haimei’ fattes disse Burster  ganske, ligesom ogsaa det hele A]i- 
])cndix forst nied Alderen lidt citer lidt daimer sig.

F  Oil d e  rn  e stemme i den egentlige Stammes Form ng Bygniiig fiildkominen overens 
med samme lios Hunnerne, men adskille sig ved en forlioldsvis betydelig s tærkere  Ud- 
vikling af Svommepalperiie. livis Basaldel i s ¡hr e r a f  en langt kräftigere Bygning og bredere 
oval Form, iiidvendig opfyldt med særdeles stærke, i tiere Bundter fordelte Muskier (cfr. 
Tab. 1 Fig  17, Tab. 2 Fig. 24).

De ira Basis af de 2 Par bagre Fodder udgaaende Plader, der danne Brystposen
bos Hunnerne, mangle naturligvis ganske fios Hannerne. 1 deres Sted findes tæ t bag 
sidste Fodpars Insertiou fæstede tæ t  ind mod fiinanden til sidste Forkropssegm ents Bug- 
side 2 smaa c y l i n d r i s k e  f o r t i l k r u m m e d e  V e d l i æ n g ,  livorigjennem v a s  d e f e r e n s  
t e s t i u m  fo rtsæ tte r  sig (Tab. 1 Fig. 17). Paa Spidsen af disse Vedliæng findes en spalt- 
formig Aalming, der paa den ovre Side er bekrandse t med G tynde og boiede Borster, 
og til livilken man bos Spiritnsexemplarer ofte finder fastfieftet en storre eller mindre 
Portion af eu lividagtig opak Materie, soni er coaguleret Sæd.

Vi komme nu til den for Hannerne m est udmærkende Charakter, fivorved ogsaa nærvæ- 
rende Slægt meget skarp t adskiller sig fra den typiske Slægt Mj’sis. n e m l i g B a g k r o p s l e m -  
n i e r n e s  Bygning. Soni bekjendt ere disse Lemmer bos Hannerne af Mysis fuldkoniinen af 
samnie Bygning soni bos Hunnerne aleñe niedUndtagelse af 3die og 4de Par, der (især 4de Par) 
antage en ganske eiendoinmelig Udvikling, livis Betydning endnu ikke er k lart  oplyst. Hos 
nærværende Slægt optræde de derimod alle soni s tæ rk t udviklede tvegrenede Svommeorganer 
af en meget lignende Bygning soni fios de liniere Decapoder. De bestaa  alle (Tab. 1 
Fig. 21—22, Tab. 5 Fig. 11) af en stor pladeformig, aflang-firkantet med stærke Muskier
opfyldt Basaldel, til livis lige afskaarne Ende ere fæstede tæ t  ved fiinanden i Midten 2
Aarer eller Svommeplader. Disse sidste ere omtrent af samme Længde, eller den indre
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ubetydeligt kortere  end den ydre, af en meget sinal, næsten cylindrisk Form, afsmalnende 
mod Enden, og inddelte i flere korte tydeligt afsatte Led, hvoraf etlivert giver Udspring 
til 2 l ange cilierede Svommeborster. Den ydre A are bes taar  ialmindeliglied af 0 den indre 
af 5 saadanne Led, hvoraf det l s t e  paa liver Gren er det s to rs te ;  paa  den indre Aare er 
dette Led udm ærket ved en fra den ydre Kant ved Basis udgaaende temmelig stor la- 
mellos Udvidning, der s træ kker sig paatværs over den ydre Aares Basis, og paa  den tvert 
afskaarne Ende er besä t  med 4 s tæ rk t  udviklede Horeborster.  F ra  de ovrige Bagkrops- 
lemmer adskiller imidlertid det l s te  F a r  (Tab. 1 Fig. 21) sig ganske m ærkeligt veil den 
indre Aares rudimeiitære Udseende og eiendoinmelige Bygning. Den cr her  (Fig. 21') 
nleddet, særdeles gjeniiemsigtig og m embranes sam t neppe lialvt saa  lang soni den ydre 
Aare. Ved Basis viser den soni paa  de Ovrige 1’ar en ydre lamelles med s tæ rk t  udviklede 
Horeborster besa t Udvidning, hvorimod Endedelen dann er en simpel ïioget indadkrumniet 
mod Enden ndvidet og jevnt tilrnndet Plade, der kun bæ re r  en enkelt kort terminal Borste. 
Paa Spiritusexemplarer viser denne ydre Del sig fyldt med et opakt graiiuleret Indliold, 
der synes a t være saiiimenlobet Blod. Eiulelig viser 4de P a r  (Tab. 5 Fig. 11) den For- 
skjelj at den indre Greil er noget s tærkere  forlænget og at 3 af de' yderste Borster  i den 
ydre Kant ere s tærkere  lidviklede, grovere cilierede og paa  en eieiidommelig Maude boiede. 
Hos ganske linge H anner ere Bagkropsleminenie fnldkonimen af sainine rudinientmre Byg- 
ning soni hos Hunnerne. Det forste Tegn til en Differentiëring viser sig derved, a t der 
ved Basis af ethvert af disse Vedliæng danner sig udad en liden Udbiigtning. Demie 
Udbugtniiig t iltager i S torrelse og skyder lid i en liden konisk F o rtsa ts ,  soni er det forste 
Anlæg til den ydre Aare. Samtidigt afsnorer sig det inderste  Stykke af Vedhænget til 
et eget lidet Basalled, der mere og mere tiltager i S törrelse og i sit Indre vise tydelige 
Spor til den senere op trædende stæ rke  Muskulatur (cfr. Tab. 4 Fig. 29). Den indre Aare 
er eiidnu fuldstændig af sanime Udseende som Hunnens Bagkropslemmcr, men lidt efter 
lidt forlænges dens Endedel og afsnorer sig, ligesom den im betydcligt i Længde voxende 
og fra Grnndlcddet tydeligt afsatte ydre Gren, i flere utydelige Led, livorfra snart  de i 
Begyndelsen korte og ncilierede Svommeborster spire frem.

H a l e v i f t e n  stem m er idethele temmelig nöie overens med sanime hos Hunnerne. 
Kun viser de t midterste  Halevedhæng líos enkelte A lte r  et noget forandret Forhold af 
Endetornernes indbyrdes Længde.

De herben horende Arters F a r v e t e g n i n g  er ganske eiendommelig og ofte sæ r
deles vakker. D et prægtig t purpur- eller carminrode 0iep igm ent er allcrede ovenfor 
omtalt. Den ovrige Krop er paa  Grund af de særdeles tynde Integmiienter i hoi Grad 
gjeniiemsigtig og næ sten  fuldkonimen vandklar. P aa  visse S teder af Legeinet findes imid
lertid afsat e t diffusi mere eller mindre intensivt smukt orangefarvet Pigment, der giver 
det hele Dyr et eieiidoniineligt broget Udseende. Ingen af disse Pignientpletter liave 
imidlertid den for de egentlige Mysiser saa characteristiske stjerneformige Anordning,
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c
men vise sig kun som jevne Shatteringer, der lidt efter lidt tabe sig uden nogen bestemt 
Begrændsning. Mest bemærkelige ere disse P igm entpletter paa Bagkroppen, paa livilken 
hvert Segment i Regelen viser 2 saadanne, en dorsal og en ventral, hvilken sidste ialmin- 
delighed er af en lysere, mere okergnl Farve; paa  sidste Segment lobe ialmindeliglied 
disse 2 P le t te r  paa Siderne over i hinanden. Paa Forkroppen findes ogsaa nogle nregel- 
mæssige orangefarvede Shatteringer, baade paa de af Rygskjoldet nbedækkede Segmenter 
og paa  Rygskjoldet selv. Endelig ere ogsaa flere af Kroppens Vedliæng prydede med 
det samme eiendommelige Pigment, og især samtlige Munddele i Regelen meget intensivt 
carminrodt farvede. Hos enkelte Aller, f. Ex. E. Goesii, kommer liertil endnu et andet 
meget forskjelligt Slags opakt Pigment, der findes afsat bist og lier paa Kroppen saavel- 
soin paa  dens Vedliæng i Form  af sinaa uregelmæssigt fordelte Pletter, der ved gjennem- 
faldende Lys vise sig morke, ved paafaldende Lys derimod af en melkelivid Farve. Æ g- 
gene i Brystposen (cfr. Tab. 2 Fig. 2, 14) ere i Begyiulelsen ialmindeliglied af en intensiv 
blaagi-011 Farve, men blive efterbvert soni de udvikles mere og mere lyse, og naar Ungeme 
ere fuldt udviklede er denne Farve ganske forsvunden, og den líele Brystpose viser da 
(cfr. Tab. 1 Fig. 1) et svagt blegrodligt Skjær og lader i sin bagre Del Ungernes allerede 
pigmeiiterede (line skinne igjennem soni smaa intensivt rode Punkter. — Igjennem de 
gjennemsigtige In tegum enter  kunne ogsaa bos det levende D jt  flere af de indre Organer 
med mere e l 'e r  mindre Tydelighed skjelnes; saaledes den store kngleforniige ialminde- 
lighed med brunrodligt Indbold fyldte Tyggemave, der indtager S torsteparten  af den 
forreste Del af Céphalothorax foran Tverl'uren; de sm ukt gulfarvede med store lysbry- 
dende F ed tkng ler  fyldte Leversække, der vise noiagtigt samme Form  og Tai soni hos 
M \s is ;  det um iddelbart under Rygskjoldet beliggende livligt pulserede spindelförmige 
H jer te ;  den i líele Bagkroppens Længde tydelige, ved sine eiendommelige undulerende 
Bevægelser le t  bemærkelige Tarni; endelig lios de fuldvoxne Hunner de mere eller mindre 
s tæ rk t udviklede, ofte S tors teparten  af Forkroppens Længde indtagende ved sin opake 
blaalige Farve  meget ioinefaldende Ovarier og lios Hannerne de mindre le t  bemærkelige 
Sædstokke med sine kugleformige Blindsække og sine lange og stærke i sidste Forkrops- 
segment s tæ rk t  boiede Udforselsgange.

Arterne af Slægten Erythrops ere alle ægte Dybvandsformer. Kun en af Arterne, 
E. pygmæa, findes lige op til 5— C Favne; de ovrige optræde forst i en langt betydeligere 
Dybde, og enkelte Arter  gaa lied til de a llerstorste  ved vore Kyster undersogte Dyb 
(400—500 F.). De synes alle a t foretrække blod, dymlet eller leret Bund, og rimeligvis 
ere de saa særdeles forlængede tynde Fodder netop afpassede efter denne Levevis. I 
sine Bevægelser synes de ikke at  være synderligt livlige og s taa  i denne Henseende 
langt tilbage for deres ved Stranden levende Slægtninge, de egentlige Mysiser, livis livlige 
ofte lynsnare og elegante Bevægelser ere noksom bekjendte. Ialmindeliglied spadsere de 
ved Hjælp af sine enonnt forlængede i alle Retninger udsprikede Fodder ganske langsoint
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henad Builden af det Kar, livori man h a r  dem, og gjore kun af og til en Udfliigt hoiere 
op i Vaiulet. Kommer man dem mer med en Gjenstand, vide de dog meget belnendigt 
a t uiidgaa samme, idet de ved en hurtig  Bevægelse af Bagkroppen gjore et Spring til 
Siden. De fui d t udviklede Haimei* ere, som man kunde vente af deres s tæ rkere  udviklede 
Svommeredskaber, langt livligere i sine Bevægelser end H unnerne og bevæge sig ofte 
temmelig rask t  omkring i Vandet baade ved Hjælp af Svonnnepalperne og Bagkropslem- 
merne. De synes dog ligesaa lidt som Hunnerne at fjerne sig m eget langt fra det Strog 
af Builden, livor de oprindelig færdes.

Til a t fange disse fine Smaakrebse levende og iiskadte er den almindeligt benyttede 
tun ge Je rnskrabe  lidet liensigtsmæssig. Man vil sj el d ent ptia denne Maade eiTiolrle andet 
end kvæstede og mutilerede Exem plarer og neppe nogensinde blive sa t  istand til at 
iagttage dem levende. Til disses saavelsom andre fint organiserede Sjodyrs Indfaiigning 
ba r  jeg  med s tort  Held anvendt en eiendonimeligt construeret meget let, med en Pose 
af fint Haze forsynet Buiidskralie, der he ls t  bpr vcere forsynet med et Par Meier under, 
for a t den kun ganske lost kau fare lien over Overfladen af Bunden og kun optage i sig 
en ubetydelig Portion af det alleroverste Lag Mudder. H elder man alt dette, efterat 
man forsigtigt har  skyllet Posen saa a t de filiere Par t ik le r  af Mudderet blive udskillede, 
i et Glas med friskt Sjovainl, vil man snart  beimerke, at der paa Overfladen af Mudderet 
samier sig forskjellige mindre Sjndyr, hvoriblandt Arter  af nærværende Slægt ikke sjel- 
dent ere rep ræ senterede  og det ofte i e t særdeles betydeligt Alitai.

Slægten E r y t h r o p s  er sandsynligvis egentlig arktisk. Den typiske Art, E. Goesii 
(Mysis erythrophthalm a Goës) blev forst funden ved Finmarken og Spitsbergen, og ved 
Lofoten liar jeg  fiui d et saavel denne soni de ovrige Arter, alene med Undtagelse af E. 
pygmæa, der imidlertid vistnok ved m enu ere LTiderspgelse ogsaa vil blive fiuidet lier. 
Alle Arter gaa vistnok langs vor l ie leK yst  lige til Christianiafjorden, men under Forholde, 
der îietop synes at bekræfte deres arktiske Oprindelse. De synes neinlig næsten udeluk- 
kende at forekomme i de dybe Fjorde, livis F au n a  ialmindeliglied viser en ganske særegen 
og fra samme ved Havkysterne forskjellig Character, og optræde lier i s tö rs t  Mængde i 
den inderste Del af samme, der ofte danner ganske isolerede Dybbasiner mèd en liei 
Fauna  af eiendommelige Dyrcformer af paatagelig  arktisk O prinde lse .1)

De til nærværeiide Slægt henhorende 5 Arter s taa  hinandeii særdeles nær, saa  
nær, at jeg  ved enkelte af dem endog i Begyndelsen b a r  været i Tvivl oni deres Beretti- 
gelse soni selvstændige Arter. Da jeg  imidlertid under mine i en Række af Aar anstil- 
lede zoologiske Forskninger liar liavt Anledning til at undersöge talrige Exemplarer af 
alle Arter fra de forskjelligste Localite ter af vor Kyst og altid h a r  fundet de nedenfor 
opfortc C haraeterer constante, kau jeg  ikke andet end for Tiden anse disse Alters Op-

l)  Se heroni: M. S a r s ,  Om ark tiske D yreform er i C hristianiafjorden. V id.-Selsk. F orhandl. f. 1865. 
og G. 0 .  S a r s ,  U ndersogeîser over Christianiafjortlens D ybvandsfauna. Nyt M agazin f. N aturv . 1S69.
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stilling soni fuldt berettiget, oni de t end ikke synes saa urimeligt, a t de ere af forlioldsvis 
ny Oprindelse og fra forst af virkelig lain have rep ræ sen te re t  V arieteter af en og samui e 
Art. Soni Artskjendeinærker kunne tjene: den almindelige Kropsform, Forlioklet af Ryg- 
skjoldets forreste Rand (Pandepladen), Oinenes Storrelse og Form, det bladdannede Ved- 
liængs Form  og Bevæbning, Foddernes Længde indbyrdes og i Forhold  til Kroppen samt 
deres Leds indbyrdes Længdeforliold, tildéis ogsaa 2det P a r  Kjævefodders Bygning, fremdeles 
det midterste Halevedliængs Form  og Lændeforholdet af dets Endetorner. endelig ogsaa t il
déis de ydre Halevedhæng. Ogsaa vil de fuldvoxne Individers Storrelse samt den Dybde. 
livori de forekomme kunne tjene soni praktiske Kjendemærker, mindre Farven, der synes 
at vexle adskilligt og ialmindelighed er intensivere jo lioiere op de findes. Til lettere 
Oversigt meddeles i det liosfoiede Schema nogle af de vigtigste af de ovenfor berorte 
Artskjendeinærker.

¡  f i leviter arcuato, aculéis term inalibus ex te rn is\
I I I internis m ulto brevioribus; m axillipedes 2d if

magni basibus 1 pads magni c t validi, parte  term inali articu lo  > Goesii. 
i approx im ans; \an teced en ti longitudine circiter æqvali, articulo V 
[ pedes posted- [ultimo brevi, et valde hirsuto. /
I  ores corpore /
Ipostico m ulto \  . .
Ibreviores* tel- ]omnino recto, aculéis term m alibus (fem inien 

sou m argine | l ere seqvalibus; m axillipedes 2di paris brevesf
f  e t debiles, parte  term inali articulo antecedente? pygmœa. 
f breviore; articu lo  ultim o sa t m agno, subco- 

nico e t sparse piloso.

n u d o  ; 

o c n l i postico

Erythrops.

Sqamæ
antenn.
inferior.
m argine
externo

' parvi intervallo  sat longo a  se d isjuncti; pedes posteriores}
corpore postico, pinna caudali excepta, longiores; te lso n (
m argine postico recto, aculéis term inal iblis validis ct (in i 1

1 fem ina) fere æqvalibus. )

serrato,
a p i c c

f f e r c  a d  l i n e a m  v e c t a m  t r u n c a t o ;  p e d e s  p o s t e r i o r e s  c o r p u s \ 
i p o s t i c u r a  l o n g i t u d i n e  c i r c i t e r  æ q v a n t e s ;  t e l s o n  m a r g i n e  p o - 1 

I s t i e o  r e c t o ,  a c u l é i s  t e r m i n a l i b u s  v a l i d i s  e t  ( i n  f e m i n a )  f e r e  i  

'  Æ q v a l i b u s ,  /

I perobliqve truncato ; pedes posteriores corpore postico m ulto j
i longiores; telson m argine postico leviter arcuato , aculéis te r - /
V m inalibus parvis, externis internis brevioribus. )

serrata.

abyssorum.

1. E r y t h r o p s  G o e s i i ,  G. 0 .  S.
(Tab. 1.)

Mysis erythrophthalma, G o ë s :  Crustacea decapoda marina Sveciæ pg. 18.
Nem atopus Goesii, G. 0 .  S a r s ,  B eretning om en i Sommeren 1865 foretagen zoologisk Boise

ved Kysterne af Christianias og Christiansands Stifter pg. 15.
•1. JC _______

D i a g n o s e :  Scutum dorsale supra visum ubiqve fere eadem latitudine, margine 
frontali parum arcuato in medio vero prominulo et anguste rotundato vel processum



brevem sed distinctum lingvæfornwm inter bases oeulonnn prominentem formante. Corpus 
posticmn sublineare cepbalothorace multo angustius, segmento ultimo sa t  elongato sed 
antecedentibus duolms junctis breviore. Oculi permagni et complanati, basibus approxi- 
matis, latiores qvam longiores, pigmento supra viso intus profunde emarginato et partes 
duas tertias  longitudinis oculi ocupante, pednnculi margine anteriore qvam posteriore multo 
(fere duplo) longiore. Sqvamæ antenn. inferior, pedúnculos antenn. superior, qvarta cir- 
citer parte longitudinis superantes, pedunculis iuferiorum te r t ia  parte  longiores, forma 
lineari, latitudine fere ubiqve eadem et qvartam longitudinis partem parum superante, 
antice obliqvissime truncatæ, margine exteriore mulo et  dente valido terminato, setis 
marginis interioris et apicis circiter 30. Pedes qvam solito breviores, postice sensim 
longitudine increscentes, ultimum par  reflexum segmentum penultimum corporis postici vix 
superans. Pars eoruiu terminalis (tarsus) articulo antecedente  vix longior, articulo lm o 
ceteris 2 junctis te r t ia  cirtiter p a r te  longiore. Telson ad basin duplo latins qvam ad 
apieem, marginibus lateralibus snbrectis, posteriore leviter arcuato, aculéis tenninalibus 
internis externis duplo longioribus. Color albido-byalinus læ te  aurantiaco et fulvo varie
gatus. Longii, feminæ ovifera?, circiter 10 Mm.

Denne Art er den fdrst opdagede af Slægten og kau befragtes som den typiske Art.
Totallængden af de fuldvoxue Hunner er omtrent 10 Mm. (fra Enden af de nedre 

Antenners b laddannede Vedliæng til Enden af de ydre Halevedbæng). Hannerne ere i 
Regelen noget længere. Kropformen (cfr. Fig. 1— 3) er le t  og zirlig. OveniVa sect (Fig. 
2) er Rygskjoldet næsten  overalt af samme Brede, kun hoist  nbetydeligt ndvidet bagtil. 
Dets forreste Rand eller Panderanden  (cfr. Fig. 2 og 4) er kun ganske svagt bueformigt 
boiet eller næsten lige afskaaret, men viser paa Midten en skarp t afsat smalt tilruudet 
tungeformig Fortsa ts , der skyder sig frem melleni Iîoden af 0 inene  uden dog at overrage 
samme. Bagkroppen, der er betydelig smalere end Céphalothorax er lineær, og dens 
sidste Segment længst, dog adskilligt kortere  end de 2 foregaaende tilsaminen.

0 inene ere hos denne Art af en ganske usædvanlig Storrelse  og ogsaa mere flad- 
trykte end hos de nvrige Arter, sam t fæstede tæ t ind ved hinanden i Midtlinicn. Ovenfra 
seede (cfr. Fig. 4) vise de en meget bred pæredannet. Form, med Breden endog noget storre 
end Længden, ogere tem m eliguliges ide.de , idet den forreste Rand e rb e ty d e l ig t  (næsten dob
belt) længere end den bageste. P ignientet indtager en temmelig betydelig Del af 0 inenes 
0vre Flade og er indad dybt ndrandet eller visende eu meget udpræ get nyredannet Form.

De ovre Antenners Pedunkler ere hos Hunnerne (Fig. fi) m eget spæd og kun lidet 
længere end 0 inene , hos H annerne (Fig. 4) soni sædvanlig af robustere  Bygning.

De nedre Antenners b laddannede Vedliæng (Fig. 7), der kun med om trent !/ 4 af sin
Længde overrager de ovre Antenners Pedunkler og om trent er 1/3 længere ond de undre
Antenners Skal't, er af en temmelig sinal og langstrak t lineær Form, med Breden ndgjo-
rende melleni 1/ i og l/ b af Bladets Længde. Dets vdre Rand er næsten  lige eller hoist

4



ubetydeligt concaveret; den indre viser omvendt en meget svag Couvexitet; Enden er 
meget skraa t a fskaaret i Eetningen indenfra iidad, saa  at det indre fremspringende Hjorue 
næsten indtager V6 af hele Bladets  Længde. Den ydre Rand er fnldkommen glat uden 
Spor af B orster  eller Torner, men gaar fortii ud i en nsædvanlig lang og s tæ rk  noget 
udadboiet tandformig F o r tsa ts ;  til hele den indre og forreste skjævt afskaarne Rand er 
derimod fæstede til særegne Afsatser en Række af omtrent .30 meget lange og stæ rke  
utydeligt leddede Fjærborster .

2d et Par Kjæveffldder (Fig. 13) ere af en meget kräftig Bygning. Det 4de Led 
er især meget s tæ rk t  ndviklet, ligesaa langt soni de 3 foregaaende tilsanimcn samt tem- 
melig stærkt boiet med den indre Rand i Midten tydeligt indbugtet. Endedelen eller 
Tarsen er ligeledes s tæ rk t  ndviklet og omtrent af foregaaende Leds Længde. Dens sidste 
Led er af oval Form, neppe en Trediepart saa langt soni det mulet og overalt saa tæ t  
besa t med tine H aarborster,  a tL e d e ts  Form forst ved Compression bliver synligt (Fig. 13'); 
den fra Enden af L eddet udgaaende Endetorn eller Klo er meget liden, kun af L eddets  
halve Længde; i Kanterne af Leddet findes paa liver Side, fæstede til særegne Afsatser, 
6— 7 af de oveufor omtalte eiendommelige med traadforniig E udesnæ rt  forsynede cilie- 
rede Torner.

Fodderne  (Fig. 14, 15) vise den for Slægten eiendommelige tynde og spinkle 
Form, skjondt de i denne Henseemle end i k i  langt overtræffes af samme hos flere af de 
ovrige Arter. De tiltage jevnt og ikke synderligt betvdeligt i Længde bagtil. l s te  P a r  
ræ kker  frem strak t næsten  til Eliden af de ovre Antenners Pedunkler eller er om trent af 
Rygskjoldets Længde, medens sidste. r a r  er V5 længere og tilbagestrak t naar omtrent til 
Begyndelsen af sidste Bagkropssegment. Endedelen eller Tarsen er paa  de forreste Pai' 
(Fig. 14) betydelig kortere  end det foregaaende Led. men bliver paa  de bageste P a r  
(Fig. 15) omtrent af samme Længde soni dette ;  dens l s t e  Led er paa disse sidste Par 
omtrent 1/3 længere end de 2 ovrige tilsammen. Svommepalpen er paa  l s te  Par  omtrent 
halvt saa lang soni selva Foden, hvorimod den paa de bageste  P a r  neppe, er mere end 
V3 saa lang; dens Endesvobe er paa alle F odpar  delt i 5 Led. Fodderne ere hos nær- 
værende Art rigeligere forsynede med B orster  end hos de ovrige; paa 4de Led tæ ller 
man saaledes i den indre Kant M— 10 B ors teknipper, hvoraf enkelte. ere temmelig lange 
og vise en enkelt grovere i den eue Kant ved Roden grovt edieret Borste  (Fig. ld ') .

Det niidterste  Halevedhæng (Fig. 26) er lidt mere end halvt saa langt soni sidste 
Bagkropssegment, dets Brede ved Basis noget s ta rre  end Længden og omtrent dobbelt 
san stor som Breden bagtil; S idekanterne ere næsten fuldstændig lige, medens den bagre 
Rand viser en tydelig skjont svag Convexitet. Af de 4 E ndeto rner  ere de 2 inderste  
næsten dobbelt saa lange soni de 2 ydre og ikke fuldt af Vedhæugets halve Længde 
sam t lige bagndrettede, medens de ydre fra Sidehjornerne udgaaende Torner ere re ttede
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noget skraa t udad til S iderne; ile 2 eilierede tæt inil veil hiiianden i Midtlinien fæstede 
Borster  overrage ikke saa ubetydeligt, de indre Torners Spids.

De ydre Halevedhængs indre Blade (efr. Fig. 23) er om trent Ve kortere  end den 
ydre og viser i den indre Ilami in tet Spor af den eiendommelige tandede Bevadming, soni 
findes lier hos enkelte af de ovrige Arter.

De fuldvoxne H anner (Fig. 3) ere i Regelen temmelig hetydeligt s torre  end Hunnerne 
og vise forovrigt de for Slægten eharaeteristiske ovenfor næ nnere  om talteE iendom m eligheder.

Farven er hos denne A rt vakrere og mere broget end hos nogen af de ovrige. 
De orangefarvede P le t te r  paa  Rygsiden af For- og Bagkroppen ere intensivere, næsten  
morgenrode, og Bagkroppens ventrale P igm entpletter vise en tydelig forskjellig smuk gui 
Farve. D et eiendommelige opakt-hvide Pigment, der hos denne Art findes afsat i Form 
af smaa P le t te r  h is t  og h e r  overalt paa  Kroppen og dens Vedliæng, bidrage endmere til 
a t  fremhæve de ovrige Farver. 0 inenes  Pigment have en pragtfuld lakrod eller carminrod 
Farve ; ved noiere Undersogelse viser desuden enliver F ace tte  sig omgiven af en sinal 
kridhvid Rand, hvorved disse Organers pragtfnlde U dseende endmere forhoies.

Nærværende Art hlev soni an fort forst funden a fL ovén  ved F inm arken og senere 
af Goës gjenfundeii ved Spitsbergen. Ved vore Xyster bar  jeg  truffet den paa  5 langt 
fra hinanden beliggende Localite ter nemlig: ved Lofoten, livor den forekomnier i s tor 
Mængde paa en Loealite t ved F iskevæ ret Bre ttesnæs paa  30—40 Favnes Djdi, lilod Bund, 
melleni losrevne og af Strommen lier lidt efter lidt ophobede Alger (Fiskernes „D augras“'), 
sjeldnere iiidtil 80— 100 F.; i Hardangerfjordeu ved Utne p aa  30—40 F.s Dyb temmelig 
sjelden; i Spindfjorden veil F a rsund  paa  50—00 F.s Dyb, blod Mudderbiiiid; i Langesunds- 
fjorden ligeledes paa  50— 00 F.s Dyb, blod Lerbuml ikke ualmindelig; endelig i Christi- 
aniafjorden veil Drobak paa 40—50 F.s Dyb kun i et P a r  Exeniplarer.

Arten er især eharae terisere t veil sine usædvanligt store og s tæ rk t  afplattede 0 ine  
og ved det m id ters te  Halevedhængs Form  og Tornbevæbniug.

2. E r y t h r o p s  s e r i -  a t a. G. 0.  S.
(Tali. 2 F ig . 1 — 12).

N em atopus serratus, G. 0 .  S a r s ,  B eretn iug om en i Sommeren 1862 foretagen zoologisk  R eise
i Christianias og Trondhjem s Stifter, pg. 43.

— =—  N o r m a n ;  Last Report ou D redging among the Shetland Isles pg. 270.

D i a g n o s e .  Corporis forma qvam in E. Goesii paulo gracilior. Sentum dorsale 
antiee qvam postiee multo angustius, margine frontali sa t  arcnato et in medio paulo pro- 
minulo nulluni vero proeessitm lingvæforniein distinctum formante. Corpus posticiun gracile,
segmento ultimo sa t  elongoto anteeedentibus 2 junctis longitudine circiter æqvali. Oeuli sa t
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magni, basibus approximans, æqve longi ae lati margine antico qvam postico aliqvanto 
longiore, pigmento magno supra viso reniformi. Sqvamæ antenn. inferior, vix 3tia parte  
peduneulis longiores, anguste lineares, apicem versus paulo attenuatæ  et fere ad lineam 
reetam truncata?, margine externo in (lentes 7—8 validos antice vergentes anteriorem an- 
gulum internum longe superantem  diviso, setis marginis interioris e t apicis circiter 26. 
Pedes tenuissimi postice valde longitudine increscent.es, par posticum reflexum ad apicem 
segmenti ultimi porrectum ; pars eorum terminalis in paribus posterioribus articulum antece- 
dentem longitudine longe superans, articulo ejus lm o ceteris 2 junctis duplo longiore. 
Telson ad apicem ad lineam rectam truncatum, marginibus lateralibus leviter concavis, 
acidéis terminalibus fortissimis e t in femina fere æqvalibus. Appendicum candæ lateralium 
lamina interna externa qvarta parte  brevior, margine interiore sub setis marginalibus 
in to ta  longitudine subtiliter serrulato. Longit. feminæ adultæ circiter 11 Mm.

Kropsformen er hos denne Art forboldsvis endnu noget spæ dere  og mere lang- 
s trak t end bos fl. Goesii. Rygskjoldet er ovenfra seet (Fig. 1) fortii snalere og udvides 
tydeligt i sin bageste  Del. Dets forreste Rand eller Panderanden (cfr. Fig. IO) er tem 
melig s tan k t  buel'ormigt boiet og ]taa Midten noget uddragen eller fremstaaende, uden 
imidlertid at danne nogen saadan distinct smal tungeformig F o r tsa ts  som bos E. Goesii. 
Bagkroppen er noget skjondt ikke betydeligt smalere end Rygskjoldets forreste Del og 
forboldsvis lieget længere end lios foregaaende Art; navnlig er sidste Segment usæd- 
vanligt s tæ rk t  forlænget og omtrent af samme Længde soni de 2 foregaaende Segmenter 
tilsammen.

Dinene (cfr. Fig. 10), der ligesom bos foregaaende Art ere fæstede tæ t  sammen 
med sine spids tillobende indre Ender, ere forboldsvis noget mindre end lios demie Art, 
ikke saa s tæ rk t  afplattede og mindre uligesidede, med Breden og Længden omtrent lige- 
store. Pigmentet indtager soni hos foregaaende Art en betydelig Del af Ginenes ovre 
Flade og viser soni lios denne en tydelig nyredannet Form, idet den indre Puand i Midten 
er dybt udrandet.

De ovre Antenner ere fuldstændig af samme Form og Bygning soni bos foregaa
ende Art. Derimod viser de nedre Antenners b laddannede Vedliæng (Fig. 3) et temmelig 
forskjelligt FTdseende. D et er betydeligt smalere og mere langstrakt,  mere end 5 Gange 
saa langt soni b red t  og noget afsmalnende mod Enden, der er næsten lige afskaaret med 
det indre Hjorne kun lidet fremragende. Den ydre lige Rand, der lios foregaaende Art 
var  fuldkommen jevn og glat, er her  delt i 6—S stærke fortilrettede Tænder, hvoraf den 
forreste indtager det ydre Iljorne af Bladets afskaarne Ende og med sin Spids langt 
overrager det indre Hjorne ; den bageste Taii d udgaar omtrent Ira Enden af Bladets forste 
Trediedel og bag denne er den ydre Rand fuldkommen glat og jevn. Den indre Rand 
viser en svag og jevn Convexitet og fra denne og Spidsen udgaa omtrent 26 lange 
Fjærb erster.
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2det Par  Kjævefodder ligne meget samme lios foregaaende Art alone med den 
Forskjel, a t deres 2 sidste Led ere noget mere forlængede, saa  a t de tilsammen ikke ere 
nbetydeligt længere end det foregaaende Led.

Fodderne  (cfr. Fig. 2) ere lios nærværende Art betydeligt s tæ rkere  forlængede 
end lios E. Goesii og af en særdeles tynd næsten traaddanne t  Form. D ette  gjælder imid
lertid ikke saam eget l s te  Par. der i sit Længdeforhold temmelig noie svarer til samme 
lios lijn Art. Derimod tiltage de folgende F odpar  lios nærværende Art m eget hurtigere 
i Længde bagtil, saa at de bageste  (Fig. 7) næsten  blive dobbelt saa lange soni l s te  Par. 
Det er især Endedelen, soni hcrved ti l tager i Længde. Medens nemlig denne paa l s te  
P a r  ligesom lios foregaaende Art er kortere  end det foregaaende Led, bliver den paa de 
bageste  Par betydeligt (om trent ’/ 6) længere end dette  Led. Paa Endedelen  e r  det after 
l s te  Led soni s tæ rkest  forlænges; de tte  Led er nemlig paa de bageste  P a r  mere end 
dobbelt saa  langt soni de 2 folgende tilsammen, medens det paa ls te  P a r  om trent er af 
samme Længde soni disse. Sidste Par, soni er det længste  af alle, ræ kker tilbagestrak t 
udover Enden af sidste Bagkropssegineut. Svonimepalpernes Endedel bar 1 Led Here 
end lios foregaaende Art, idet der paa  ls te  Par Kjævefodder findes S, paa  2det P a r  og 
samtlige 1-'odder 9 Led.

D et m id ters te  Halevedliæng (Fig. 8), der er af samme Storrelse  soni lios fore- 
gaaemle Art, viser dog ved noiere Undersogelsc en noget forskjellig Form, idet Sidekan- 
te rne  lier ere tydeligt skjondt svagt coucavereile og den bagre  Rand fuldkommen lige 
afskaaret, alene med 3 svage Indbugtn inger melleni Insertioiispiinkterne fo rE n d c to rn e rn e ;  
disse sidste ere (Fig. 9) usædvanlig stærke, alle lige bagudrette  og indbyrdes næsten af 
samme Længde, eller de t indre P a r  kun hoist nbetydeligt længere end det ydre; de 2 
mediane cilierede B ors te r  række neppe udenfor Enden af det indre P a r  Torner.

De ydre Halevedliæng (cfr. Fig. 11) vise om trent samme Form  og indbyrdes Længde
forhold af deres P lader soni lios E. Goesii, men adskille sig derved, at den indre Plade 
liar den indre Rand under Randborsterne  i sin líele Længde fint saug takke t  (Fig. 12).

De fnldvoxiie Ilanner, «1er i sin almindelige Kropsform temmelig ligne Hunnerne 
af foregaaende Art, have de ovre Antenners P edunk ler  forboldsvis af en endnii tykkere 
og plumpere Bygning end hos denne Art, hvorimod det bors tebesa tte  Endevedhæng syncs 
a t være kortere  (cfr. Fig. 10). Det midterste  Halevedliæng (Fig. 11) h a r  ligesom líos 
Hunnerne den bagre Rand fuldkommen lige afskaaren, men adskiller sig mærkeligt derved, 
at det ydre P a r  E nd e to rn e r  forboldsvis er betydeligt kortere, medens det indre P a r  om
tren t  er soni hos Hunnen.

Farven er hos denne Art betydelig  blegere end bos foregaaende og de orange- 
farvede Slmtteringer langtfra saa tydeligt udprægede. Ofte er den næ sten  ganske farvelos 
og alene paa Undersiden af Bagkroppens Segm enter bem æ rkes svage Spor af de lier fore- 
kommende gulagtige Pigmentpletter. Af det eiendommelige kridhvide Pigment, der smykker
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foregaaende Art, findes lier in te t  Spor. 0 inenes  P igm ent viser derimod altid en meget 
lignende prægtig  hu iro d Farve.

Xærvæende Art synes af alle a t være den liyppigst ved vore K yster forekommende. 
Jeg  ha r  truffet den langs vor fiele Ivyst indtil Lofoten, livor den forekommer i s turste  
Mængde paa SO—200 Favnes Dyb. I  Cfiristianiafjorden forekommer den skjondt temmelig 
sparsom t lige ind i den inderste  Del i Nærlieden af Cfiristiania paa 30—40 Favnes Dyfi, 
soni er den mindste Dyfide, jeg  fiar fundet den paa; i s tor Mængde forekommer den 
derimod ved Drofiak ligesom ogsaa paa flere andre P unkter  fier i F jorden paa 50— 100 
Favnes Dyb. Ligesom de ovrige Arter synes den a t  optræde i s tö rs t  Mængde i de dyfie 
Fjorde (foruden i Cfiristianiafjorden fiar jeg  saaledes fundet den m eget almindeligt i Har- 
dangerfjorden og Trondfijemsfjorden), men forekommer ogsaa af og til lige nd ved Hav- 
kysterne f. Ex. ved Cfiristiansund, livor den ifolge privat iVIeddelelse allerede for længere 
Tid siden er funden af Prof. Lilljeborg. Xylig er demie Art ogsaa funden ved Slietlaiuls- 
oerne af den bekjendte  engelske Zoolog Xorman. I  sin Levevis liguer den foregaa
ende Art. Ligesom denne er den en ægte Bundform og synes kun lidet a t fjerne sig fra 
de Pnnktei- af Havbunden, flvor den liar valgt sit S tandkvarter og livor man ofte kan 
træft'e dem sammen i ganske enorme Mængder, Haimei', Hunner og Unger oni liverandre. 
Den findes altid kun paa blod lere t  Bund og dens saa enormt forlængede Fodder  er nden 
Tvivl afpasset efter denne Levevis.

Arten er især cfiaracteriseret ved Formen og Bevæbningen af de under Antenners 
bladdannede Vedliæng.

3. E r y t h r o p s  m i c r o p h t h a 1 m a. G. 0.  S.
(Tab. 2 F ig . 13 -1 9 1 .

X em atopus m icrops, G. O. S a r s :  B eretning om en i Sommeren 1SG3 foretngeu zoologisk  R eise
i Christiania Stift. Pg. 32.

D i a g n o s e .  Corporis forma qvam in ceteris speciebus paulo robustior, ceplia- 
lotliorace imprimis sa t  dilatato, antice et postice fere æqve lato, parte  antica ante snturam 
transversal» supine valde arcuata  e t qvasi gibbosa. Margo frontalis in medio sa t  p ro
ductus e t la te  rotundatus. Corpus posticuin sublineare ceplialothorace multo angustius, 
segmento ultimo antecedentibus 2 junctis multo breviore. Oculi qvam solito minores et 
intervallo sa t  longo a se disjuncti, æqve lati ae longi, fere æqvilaterales, pigmento supine 
p artem  minorem marginalem occupante et sa turatius qvam in ceteris speciebus colorato. 
Sqvamæ antenn. inferior, breves qvinta circiter parte  longitudinis pedúnculos superantes, 
forma fere eadem ae in E. Goesii sed paulo angustiores setis marginis interioris et apicis 
paucioribus (circiter 2G). Maxillipedes 2di paris validi, articulo ])enultimo sa t elongato
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et an teced en t  fere longitudine æqvali. Pedes tenuissimi et qvam in E. serrato adhuc 
magis elongati, parte  terminali in lm o pari articulo a n te c e d e n t  longitudine æqvali in 
ceteris paribus multo longiore; ultimum p ar  reflexum ad apicem fere telsonis porrectum. 
Telson forma fere eadem ae in E. serrata, margine postico ad lineam rectam truncato, 
aculéis terininalibus validissimis et in femina fere æqvalibus, dimidiam telsonis longitu- 
dinem æqvantibus. Appendicum caudæ lateralium lamina in terna  externa parum H e  vi or, 
margine interno sub setis marginalibus subtiliter serrulato. Appendix maris peduncnli 
antenn. superior, terminalis qvam in ceteris speciebus major setis densioribns et longio- 
ribus. Longii femina*, adultæ parum supra  9 Mm.

Denne Art kjendes strax fra de ovrige ved den nsædvauligt b re d e  og plumpe Form 
af Forkroppen, der fortii er ligcsaa bred  soni bagtil (cfr. Fig. 13); see t fra Siden (Fig. 
14) viser den forreste Del foran Tverfuren sig oventil m eget s tæ rk t  livælvet eller ligesom 
puklet  og opfyldes næsten ganske af den flos nærværende Art særdeles voluminöse Tygge- 
mave. Rygskjoldets forreste Rand (cfr. Fig. 18) er i Midten temmelig s tæ rk t  udbugtet, 
dannende en bred, jevnt tilrundet, melleni Basis af 0 inene  fremskydende l ’andeplade. 
Bagkroppen er som lios de ovrige A rter  af en m eget spinkel Form og næsten  overalt af 
samme B rede; dens sidste Segment er forboldsvis kortere  end bos foregaaende Art og 
paa langt nær ikke saa  langt soni de 2 foregaaende Segm enter tilsammen.

0 inene  (cfr. Fig. IS) er bos nærværende A rt usædvanlig sinaii og deres lnsertions- 
punk ter  adskilte ved et  temmelig betydelig t Mellemrum, bvorved det forreste Parti  eller, 
oni man vil kalde det saa, Ansigtsdelen faar e t  ganske sæ rege t Pbysiognomi. Deres 
Form er ogsaa noget forskjellig fra sanime bos de ovrige Arter, idet lier den forreste og 
bageste  Rand næsten ere lige lange og Brede og Længde om trent eus, bvorved de faa 
en mere rcgelmæssig k o rt  pæ redannet  F o rm ;  ogsaa ere de mindre afplattede, saa a t  de 
seede fra en al' Kanterne  (cfr. Fig. 14) vise en temmelig regelm æssig  oval Form. Pig- 
îii eiltet, der er af en dyb ere canniniAd Farve end bos de 2 foregaaende Arter, indtager 
lier en forboldsvis betydelig  mindre Del af 0 ie ts  ovre F lade  og viser sig indad jevnt ud- 
randet og bos levende Exem plarer begræ ndse t  af en smal kridbvid Linie.

De nedre Antenners b laddannede Vcdhæng (Fig. 15) er forboldsvis mindre og 
smalere end bos de foregaaende Arter, kun lidet overragende de ovre Antenners Pedunkler 
og kun V5 længere end de undre Antenners Skaft. 1 sin Form ligner det forqvrigt meget 
sanime bos E. Goesii. Ligesom bos denne Art er det i Enden  meget skjævt afskaaret 
med det indre Hjorne indtagende om trent L/7 af Bladets líele Længde. Den ydre Rand 
er fuldkommen jevn og glat, i sin forreste Del meget svagt concav og onder med en 
s tærk toriifonnig Fortsa ts .  F ra  den indre svagt boiede Rand og Spidsen udgaa tilsammen 
omtrent 2G lange F jæ rborster .

2det P a r  Kjævefodder ligne samme bos foregaaende Art, alene med den Forskjel, at 
næ sts ids teL ed  er noge tinerefo r læ ngct  og omtrent a t  samme Længde som det foregaaende Led.



Fodderne  (Fig. 10) ere bos nærværende Art endnu noget mere forlængede end 
lios E. serrata. F o rs te  P a r  ræ kker  frem strakt ikke saa  nbetydeligt iidover de ovre An
tenners Pedunkler  og dets Endedel er omtrent af samme Længde som det foregaaende 
Led. De ovrige F o d p a r  tiltage burtig t i Længde bagtil, saa a t de bageste  næsten er V3 
længere end dette. Sidste Par, som er det længste  af alle, ræ kker  tilbagestrak t næsten 
til Enden af det midterste  Halevedliæng. E ndedelen  er paa disse bagre P ar  (Fig. 10) 
betydeligt længere end det foregaaende Led og demies l s te  Led næsten dobbelt saa langt 
som de 2 folgende tilsammen. Svominepalperiie, der paa de bagre P ar  neppe er 1/3 saa 
lange soni selve Foden, b a r  samme Antal Led soni bos E. Goesii.

Det m idterste  Halevedliæng (Fig. 17) viser en meget lignende Form som bos 
foregaaende Art. Ligesom bos denne ere S idekanterne svagt men tydeligt concave og 
den bagre Iiand fuldkonimen lige afskaaret med 3 sinaa Indbngtninger melleni Insertions- 
punkterne for Endetornerne. Disse ere m eget stærke, alle lige bagndrettede  eller endog 
lidt convergerende mod Enden, og det ydre Par bos Hunnen næsten ligesaa langt soni 
det indre, der om trent er af Vedhængets balve Længde. De 2 mediane cilierede Borster  
ere forboldsvis korte re  end bos de ovrige A rte r  og række ialfald bos Hunnen paa  langt 
næ r ikke til Enden  af de inderste  Torner.

De ydre Halevedliæng er forboldsvis noget kortere  end bos de ovrige Arter  og 
den indbyrdes Forskjel i Endepladernes Længde mindre, idet den indre kun er omtrent 
v7 kortere  end den ydre; dens indre Rand er, soni bos E. serrata, under Randborsterne 
i S to rs tepar ten  af sin Længde fint saugtakket.

Hannerne udm ærke sig ved den betydelige Storrelse  af det fra Enden af de ovre 
Antenners Pedunkler udgaaende Vedliæng og de paa dette fæstede Bursters store Mængde 
og nsædvanlige Længde (cfr. Fig. 18). P aa  det m id ters te  Halevedliæng er soni bos fore
gaaende Art det ydre P a r  Torner forboldsvis besydelig kortere  end bos Hunnerne (Fig. 19).

Farven er soni lios foregaaende Art meget bieg  og de orangefarvede Sbatteringer 
kun lidet m arkerede; ofte er Legeniet næsten ganske farvelost, hvorved den særdeles 
voluminöse soni oftest med m orkfarvet Indbold fnldproppede Tyggemave fahler s tæ rk t 
i Ginelle.

Nærværende A rt synes idetliele at være sjeldiiere og mere local end de foregaa
ende 2 Arter. livis Levevis den forovrigt deler, .leg bar  fundet den paa  3 langt fra liiu- 
anden beliggende Localiteter, nemlig: ved Lofoten, i Hardangerfjordeu og i Cbristiania- 
fjorden. Paa disse S teder forekomuier den soni de t synes kun paa  enkelte indskrænkede 
Omraader. 1 Cbristianiaijorden ba r  jeg kun triift’et den ved Drobak paa  (10—SO Favnes 
Dyb; ved Lofoten ligeledes kun paa  eu enkelt Localitet, ved Guldbrandsoerne paa 100— 120 
Favnes Dyb. I Hardangerfjordeu endelig synes den kun at findes i den alleriuderste Del 
ved Hestliammer eller det Punkt, hvor Sorfjorden boier ind mod Syd. Den forekommer 
lier ikke sjelden lige i Kanten af den steilt  fra Dybet opstigende Bakke paa 100—200
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l 'avnes Dyb, j a  1 Exem plar fandtcs e n d o g  her  om trent midtfjords paa  den enorme Dybde 
af melleni 400 og 500 Favne. Den synes saaledes a t være af alle den, der gaar længst 
ned i Dybet.

Arten er især characterisere t ved den plumpe ligesom opsvulmede Forkro]) og 
de usædvanlig smaa langt fra h inanden adskilte 0ine.

4. E r y ( lí i' o p s ]) y g m æ a. g. 0 . S.
(T ab . 2 Fig. 2 0 —28).

Nem atopus elegans, G. 0 . S a r s ,  B eretning oni en i Sommeren 18G2 foretagen zoologisk  R eise
i Christianias og Throndhjems Stifter pg. 42.

N em atopus pygmaea, G. 0 . S a r s ,  B eretning om en i Sommeren 18G5 Foretagen zoologisk  R eise
ved Kysterne af Christianias og Christiansands Stifter pg. 17.

D i a g n o s e .  Corporis forma qvam in ceteris speciebus minus elongata. Scutum 
dorsale P i  tic e s at angustum corpore postico vix latius postice sensim dilatatum, margine 
frontali parum arcuato, in medio vero in processum brevem et angustum obtuse acumi
natum producto. Corpus posticmn postice sensim attenuatum, segmento ultimo sat clon- 
gato antecedentibus 2 junctis  tarnen breviore. Oculi mediocres, basibus valdc approxi
m ans, obliqve pyriformes, | a u l o  longiores qvam latiores, pigmento partem modo parvam 
marginalem superficiei dorsalis occupante. Sqvamre antenn. inferior, parvee et augustae 
4 ta  circiter par te  pedunculis longiores, forma fere eadem ae in E. Goesii, setis marginis
interioris et apicis vero multo paucioribus (circiter 18). Maxillipedes 2di paris qvam in
ceteris speciebus breviores et minus robusti, par te  tenninali  articulo an tecedente  breviore, 
articulo ultimo sa t  elongato et sparse piloso, acúleo tenninali longo, longitudincm articuli 
æqvante. Pedes qvam solito breviores postice parum longitudine incrcscentes; par posti- 
cum reflexum segmentum 4tum corporis postici parum superans. Pars corum terminalis 
articulo antecedenti longitudine circiter æqvalis, articulo lm o 2 seqventibus junctis in 
paribus anterioribns breviore in posterioribus circiter æqvali. Telson postice ad lineam 
rectam truncatum, marginibus lateralibus fere rectis^ aculéis terminalibus fortibus et in 
femina fere æqvalibus. Appeudicum caudæ lateralium lamina in terna externa parum 
brevior margine interno minime serrulato. In ter  omnes minima, longitudine feminæ adultæ 
oviferæ ß Mm. parum superante.

Nærværende Art er af alle den mindste, en sand Pyginæ blandi Decapoderne.
De fnldvoxne ægbærende Hunner ere nemlig kun lidet mere end G Mm. lauge og opnaa
saaledes næsten kun den halve S torrelse  af de ovrige Arter. Allercde ved denne ringe
Storrelse er nærværende Art le t  kjendclig fra de ovrige, fra hvilkc den imidlertid ved
noiere Undersogelsc ogsaa skiller sig ved Here andre C'haracterer. llvad den almiudelige

5



Kropsforin angaar, saa synes denne (cfv. Fig. 20—21) at være noget kortere og mere 
undersæ tsig  end l i o s 'de ovi'ige Arter. Rygskjoldet er fortii meget smalt og her noppe 
syuderligt b redere  end Bagkroppen fortii, men ndvides jevnt bagtil. Panderamlen er 
(cfr. Fig. 20) kun lidet boiet, men skyder sig i Mi d ten from i en tydelig kort Fortsa ts , 
der ikke som bos de foregaaende Arter er tilrundet, men t r ia n g u la r  eller dannende en 
tydelig Vinkel. Bagkroppen afsmalnes jevnt bagtil; dens sidste Segment er temmelig 
langt uden dog at opnaa samme Længde som de 2 foregaaende tilsammen.

0 inene  (cfr. Fig. 20) ligne i sin Form temmelig samme hos E. serra ta  og ere 
soni hos denne Art med sine spids tillobende Stilke fæstede tæ t  saminen i Midtlinien; 
dog synes de at være endnu noget mere skjævt pæreformige, idet den forreste Rand er 
m eget betydeligt længere end den bagre. Pigmentet, der viser en lignende dyb carminrod 
Farve soni hos foregaaende Art, indtager kun den alleryderste Del af 0 inenes ov reF lad e  
og viser sig derfor ovenfra seet kun soni eu temmelig smal Bord omkring 0 inenes ydre 
bredere  Ende.

Ile nedre Antenners bladdannede Vedliæng (Fig. 22) er l idet og smalt, om trent 
v4 længere end disse Antenners Skaft. I s in F o in i  ligner det meget samme lios E. Goesii, 
men adskiller sig ved et langt riiigere Antal Burster. Medens der bos E. Goesii findes 
omkring 30, overstiger deres Tai he r  neppe 18.

2det P a r  Kjævefodder (Fig. 23) er lios nærværende Art af et fra samme hos de 
ovrige A rter  af Slægten temmelig forskjelligt Udseende. De ere forboldsvis af betydelig 
kortere  og svagere Bygning, med Endedelen langt mindre ndviklet og neppe saa lang 
soni de t foregaaende Led, der kun viser en m eget svag Boining. Sidste Led (Fig. 23') 
er forboldsvis temmelig langt, conisk tilspidset og viser ikke det hos de ovrige Arter  
eiendommelige kostformige Udseende, idet de fine Haarborstel ' he r  kun ere tilstede i 
meget ringe Antal; langs Kanterne findes fæstede til særegne Afsatser 7 af de ovenfor 
onitalte eiendommelige med fin Endesiiært forsynede Torner (4 i den eue og 3 i den 
anden Kant), og den fra Enden af Ledet udgaaende Toni eller Ivlo, der hos de ovrige 
Arter er meget kort, er lier af hele Ledets  Længde og næsten ftildkomnien lige.

Fodderne  (Fig. 24) ere, skjondt de vise den for Slægten eiendommelige spinkle 
Bygning, dog hos nærværende Art kortere  end hos nogen af de ovrige og Forskjellen i 
deres indbyrdes Længde m eget mindre, idet de kun ganske lidet tiltage i Længde bagtil. 
Endedelen er paa  l s te  Par betydeligt kortere end det foregaaende Led, men forlænges 
noget paa  de bageste  Par, saa  at den lier bliver om trent lige lang soni dette L ed; dens 
l s te  Led er paa  disse sidste Tar omtrent af samme Længde soni de 2 folgende tilsam- 
nien, medens det paa l s t e  Par er betydeligt kortere. Sidste P a r  rækker tilbagestrak t 
kun lidet udover Bagkroppcns 4de Segment.

Det midterste  Halevedliæng (Fig. 25) liar Sidekaiiterne næsten lige eller i den 
bageste  Del ntydeligt concave; dets bagre Rand er fuldkommen lige afskaaret og de ber
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fæ stedeT orner  lange og s tæ rke ;  lios Hunnen ere disse Torner næsten af ens Længde og 
mere end halvt saa  lange, soni det hele Vedhæng; lios Hannen derimod er de t  ydre Par 
betydeligt kortere. I)e 2 mediane B ors te r  ere ogsaa m eget nlige bos begge Kjon; bos 
Hannen række de langt udenfor Enden af de inderste Torner og ere s tæ rk t  cilierede, 
medens de lios Hunnen ere meget smaa og paa langt nær ikke saa lange soni de 
inderste Torner.

De ydre Halevedliæng (cfr. Fig. 28) ere forboldsvis temmelig korte  og Længde- 
forskjellen melleni den ydre og indre P lade kun ubetydelig. Paa  den indre Plade bemær- 
kes ikke soni bos de 2 foregaaende A rter  nogen saugtakket Kant.

Hannerne, der  soni sædvauligt ere noget s torre  end Hunnerne, vise de for Slægten 
cbaracteristiske Eiendommeligbeder. D et til de ovre Antenners Pedunkler fæstede Appen
dix er temmelig s to r t  og besa t med lange i alle Retninger udstraa lende Borstebundter.

Nærværende Art blev forst funden af niig i den allerinderste Del af Romsdals- 
fjorden ved Veblungsnæs og beskreven i min Reiseberetn ing for 1862 under Benævnelseu 
N e i n o t o p u s  e l e g a n s .  Den forekom lier temmelig byppig paa nogle faa (5— 6) Favnes 
Dyli lige i Kanten af den mod Stranden skraanende Saudbakke. Da de ovre Vandlag i 
denne indre Del af Fjorden paa Grund af den lige lier udniundende s tore  Romsdalselv 
næsten ganske bestod af ferskt Vand, lykkedes det uiig imidlertid ikke at faa observeret 
den levende, ligesom alle de af uiig fangne Exem plarer  ved min Tilbagekomst fra Excur- 
sionerne vare i eu mere eller mindre oplost Tilstand. Mine U ndersogelser af den kunde 
derfor beller ikke blive saa fuldstændige som det udfordredes. Senere gjenfandt jeg 
samme Art i levende og fuldkommen uskadte  Exem plarer  i det Indre  af Christianiafjor- 
den, men lod niig ved enkelte tilsyneladende Forskjelliglieder forlede til i den at se en 
egen nærstaaende Art, soni j e g im in  3die Reiseberetn ing kaldte  N e m a t o p u s  p y g m a e u s .  
Ved senere fornyede U ndersogelser er jeg  imidlertid kommen til fuld Overbevisning om, 
a t  disse 2 formentlige Arter  kun udgjore en eneste Art, for bvilken jeg  b a r  troe t  at burde 
foretrække det sidste Artsnavn som det mest betegnende. De i min tidligere Diognose 
opferte  forskjellige Cbaraeterer  bar  jeg  fundet for en s tor  Del grunder sig paa  den Om- 
stændighed, at jeg  af de ved Veblungsnæs fiindne Exem plarer tilfældigvis bavde valgt en 
ung Haii til den anatomiske Undersogelse, medens mine Detailtegninger af Cbristiania- 
fjordformen vare udförte efter en Hun. Jeg  k jendte  ikke dengang til, a t  Forskjellen 
melleni begge Kjon ikke udelukkende indskrænkede sig til de ovre Antelmei' og Bag- 
kropslemmerne, men ogsaa tildéis er udtrykt i andre af Kroppens Vedhæng, navnlig i det 
midterste  Halevedhængs Bevæbning.

Skjont iugensteds i nogen synderlig Mængde, synes dog nærværende Art at være 
jevut udbredt langs vor líele Kyst, saavel ud mod Havkysten som ind i Fjordene. ialfald 
til Tlirondbjemsfjorden. Ved Lofoten bar  det endnu ikke lykkets uiig at linde den, men 
den forekommer uden Tvivl ogsaa lier. I sin Levevis adskiller den sig fra de ovrige
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Artel- derved, at den aldrig tin d es paa  saadanne Dybder, soni disse. Jeg  liar aldrig i'un- 
det den dyliere ned end 10— 12 Favne, livorimod den gaar op lige til 3— i  Favne. Heller 
ikke er den soni de ovrige Arter udelukkende hunden til blod leret eller nnidret Bund, 
men forekommer ogsaa melleni Alger og paa grov Sandluind.

Farven er ialmindeliglied som líos de ovrige Arter, idet Kroppen er gjeniiemsigtig 
med enkelte orangefarvede Shatteringer, hvoraf de paa Ventralsiden af Bagkroppen i 
Kegelen ere af en betydelig  lysere, næsten okergul Farve. Undertiden viser dog Krop
pens Farve et meget forandret Udseende, livilket især er Tilfaddet med de paa Sandbuiid 
forekommende Individer. Dette b a r  sin Grund i et opakt kridbvidt Pigmentstof, der især 
paa Forkroppen (Rygskjoldet) er særdeles s tæ rk t  udbredt, dannende fällige anastomose- 
rende Forgreninger, hvorved det h ele Dyr faar et eiendommeligt bvidspraglet Udseende. 
0inenes Pigment er altid ens bos alle Exemplarer og af en dybere zinoberrod Farve end 
hos E. Goesii og serrata, mere lignende samme bos E. microphthalma.

Denne Art er især characteriseret ved sin ringe Storrelse, sine korte  Fodder og 
2det Par Kjævefodders Bygning.

i
5. E  r y t lí r o p s a  lí y s s o r ii m. g . O. S.

(Tah. 5 F ig. 1 — 12).

Erythrops abyssorum, G. O. S a r s ,  U ndersogelser over Christianiafjordens Dybvandsfauna pg. 22.

D i a g n o s e .  E. serrata: valde affinis sed fere duplo major. Scutum dorsale magis 
dilatatum, corpore postico multo latius, antice et postice fere æqve latum, margine frontali 
sat arcuato in medio aliqvantum exserto et anguste rotundato. Corpus posticum tenue 
sublineare, segmento ultimo sa t elongato et 2 antecedentibus junctis longitudine fere
æqvali. Oculi qvam in E. serra ta  minores et intervallo sa t  longo a se remoti, obliqve
pyriformes, æqve longi ae lati, pigmento supra viso magno reniformi. S qvam æ antenn. 
inferior, sa t elongatæ plus qvam te rtia  parte  pedunculis longiores, anguste lineares, m ar
gine externo in dentes 7—8 antice vergentes anteriorem angulum externum occupantem 
diviso, ápice obliqvissime truncato, ángulo interno longe porrecto et apicem aculei anguli 
exterioris longe superan te ; setæ marginis interioris et apicis circiter 38. Maxillipedes 
2di paris validi, parte  tenninali articulo antecedente multo longiore, articulo ultimo sat 
elongato ct hirsutissimo, acúleo tenninali brevi, lateralibus numerosis (20 vel ultra). 
Pedes tenuissimi et valde elongati, postice magnopere longitudine incrementes, i ta  ut 
par  posticum longitudinem fere totius corporis æqvet et reflexum appendices etiam cau
dales superet. Pars eorum terminalis in lm o pai) articulum antecedentem longitudine 
vix superans, in posterioribus vero multo (tertia  circiter paite)  longior, articulo ejus lmo



seqventibus 2 junctis in lino pari parum in posterioribus fere qvadruplo longiore. Telson 
forma fere eadem ae in E. Goesii, sed paulo ínagis eloiigato, marginibus lateralilms sub- 
rectis, posteriore distincte arcuato; 'aculei  term inales qvam in ceteris speciebus multo 
breviores, in teriores ne tertiani qvidem longitudinis partem  telsonis æqvantes; exteri
ores illis multo breviores et obliqve extus vergentes. Appendices la terales caudæ 
sat elongata:, lamina in terna qvam externa 4 ta  circiter parte  breviore margine interno 
vix serrulato. Longii, feminæ adnltæ  fere 18 Mm.

Denne Art er den sturs te  i Slægten og adskiller sig lierved strax fra den meget 
m erstaaende E. serrata . Medens denne sidste aldrig synes a t overskride en Længde af 
10 Min., opnaar nærværende Art den anselige Længde af 18 Mm. eller næ sten  den dob- 
lielte Storrelse. K ropsfonnen er (cfr. Fig. 1 og 2) soni bos E. se r ra ta  forboldsvis meget 
s lank og langstrak t;  dog er Rygskjoldet eller Forkroppen  navnlig i sin forreste Del bety
delig bredere og om trent af samme llrede soni bagtil. Panderanden er (cfr. Fig. 10) 
meget s tæ rk t boiet og uddrages paaM id ten  noget stærkere, dannende eu utydelig tunge- 
fonnig Proces, der skyder sig frem melleni Basis af 0 inene. Ragkroppen er betydelig 
smalere end Forkroppen  og kun lidet afsmalnende bagtil;  dens sidste Segment er meget 
langstrakt, næsten af samme Længde soni de 2 foregaaende tilsammen.

Ginene (cfr. Fig. 10) ere omtrent af samme Form soni bos E. serrata, inen for
boldsvis betydelig mindre og adskilte veil et temmelig langt Mellenmini fra binanden, 
samt kun lioist nbetydeligt ragende ud over Rygskjoldets Siderande. Pigmentet, der er 
af eu lignendc boirod Farve som bos E. Goesii og E. serrata, indtager eu temmelig 
betydelig Del af Giets ovre F lade  og er indad jevnt ud rande t  eller ovenfra seet af nyre- 
dannet Form.

De nedre Antenners bladdannede Vedliæng (cfr. Fig. IO) ligner ved forste Giekast 
m eget samme af E. serrata , ide t det viser den samme eiendommelige Tandbevæbning af 
den ydre Rand. Ved noiere U ndersogelse viser det dog tiere Forskjelligbeder. Det er 
saaledes forboldsvis betydelig længere og smalere og overrager de ovre Antenners P e 
dunkler næsten  ined Tredieparten  af sin Larngde samt er over V3 saa langt soni de undre 
Antenners Skaft; ogsaa ere de 7—S Torner, livori den ydre Rand er delt, mindre og mere 
tiltrykte end bos E. serra ta  og de fra den indre Rand udgaaende B orster  talrigere. Hvad 
der imidlertid isæ r adskiller dette  Vedliæng fra samme bos E. serrata , er Forboldet af 
Enden (se Fig. 3). Medens denne bos E. serra ta  er næsten lige at’skaaret, saa  a t den 
fra  det ydre Hjorne udgaaende Tand betydeligt overrager det indre Hjorne, er den bos 
nærværende Art m eget skjævt afskaaret i Retningen indenfra udad, saa  a t  det indre 
Hjorne springer frem i Form af eu tungeformig F ortsa ts ,  der langt overrager den fra de t 
ydre Hjorne udgaaende Tand. Ved noiere Undersogelse viser det sig, a t den alleryderste 
Del af denne F ortsa ts  ved eu tydelig Tverlinie er adskilt fra det ovrige Blad, e t  Forbold, 
soni ialfakl ikke er saa le t  bem ærkelig t bos de ovrige Arter.



2det P a r  Kjævefodder (Fig. 4) ere af en særdeles kräftig Bygning og forboldsvis 
eudon s tæ rkere  forlængede end lios E. serrata. Navnlig er Endedelen lier meget s tærkt 
ud \ik le t  og betydeligt længere end det foregaaende s tank t  krnmniede Led. Sidste Led 
er ogsaa forboldsvis s torre end bos de ovrige Arter, af conisk Form og særdeles tæ t 
liorstebesat. Ved Trvk bem ærkes paa dette  Led i K anterne om trent 20 af de for omtalte 
eiendonunelige med tvml E ndesnæ rt  forsynede Torner; den fra Enden udgaaende Toru 
eller Klo er lier meget kort, neppe V4 laa lang som Ledet og svagt krümmet.

Fodderne opima (cfr. Fig. 2) lios nærværende Art sit Maximum af excessiv Længde 
og Tyndbed. D ette  gjælder imidlertid i mindre Grad l s t e  Par (Fig. 5), der forboldsvis 
ikke er syndcrligt længere end bos E. serrata. Derimod tiltage de ovrige Fodder meget 
hurtigere i Længde, sail at allerede 3die P a r  er dobbelt saa  langt og de folgende (Fig. 
G, 7) eiidnii betydeligt længere. Sidste Par, soni er det længste af alle, er næsten  af 
hele Kroppens Længde og ræ kker t i lbagestrakt langt udover Enden af de ydre Hale- 
vedhæng. Ligesom lios de ovrige Arter er det især Endedelen, soni liernnder t i ltager i 
Længde. Medens denne paa l s te  P a r  (Fig. 5) neppe er længere end det foregaaende 
Led, er den paa sidste Par (Fig. 7) mere end x/ 3 længere. Paa Endedelen e r  det igjen 
ls te  Led, der s tæ rkes t  forlænges. Paa l s t e  Par er de tte  kun lidet længere end de 2
folgende tilsammen; paa sidste P a r  derimod er det fulde 4 Gange saa langt. Borstebe- 
væbningen er paa disse hagers te  P a r  (Fig. 6, 7) yders t  sparsom, hvorved de faa et endnn 
mere traadformigt Udseende.

D et m id ters te  Halevedliæng (Fig. 9) er temmelig uligt samme hos E. serra ta  og 
mere overensstemmende i sin Form med samme hos E. Goësii, med den Forslçjel iniid- 
lertid, at det er forboldsvis noget længere, omtrent lige saa langt som bredt. Soni líos 
denne sidste Art er Sidekanterne lige og den bageste  Band tydeligt boiet, Ogsaa er det 
ydre Par af Endetornerne saavel hos Hunnerne soni hos Hannerne betydeligt kortere  end 
det indre og skjævt udadre tte t .  Derimod adskille disse Torner sig hos nærværende Art 
ved en forboldsvis langt längere Storrelse end hos saavel E. Goësii soni E. serra ta . De 
inderste og længste opima nemlig lier neppe en Trediepart af Vedhamgets Længde, medens 
de hos hine Arter er omtrent halvt saa lange. De mediane F jæ rbors te r  ere temmelig 
lange og ræ kke betydeligt udover Enden af de inderste Torner.

De ydre H alevedliæng-(Fig. S) ere temmelig s tæ rk t  forlængede og smale. Den 
indre Plade er betydeligt (omtrent 7 J  kortere  end den ydre og dens indre Band viser 
kuil utydelige Spor af den hos E. serra ta  saa s tæ rk t  fremtrædende saugtakkede Bevæbning.

Hannerne ere endnn lidt længere end Hunnerne og vise de for Slægten eiendoin- 
nielige Cliaracterer. De ovre Antenners Pedunkler (cfr. Fig. 10) ere særdeles stærke, 
næsten dobbelt saa  tykke soni hos Hunnerne; deres Endevedhæng er ogsaa meget s tæ rk t  
ndviklet, omtrent af s idste Leds Længde og b esa t  med særdeles lange og tætte i alle Bct- 
ninger divergerende knippevis ordnede Borster.
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Farven er soni lios E. se r ra ta  og microphthalma m eget bieg, med knn svage Spor 
af de orangefarvede Shatteringer. Ofte er Legem et næ sten  farvelost, hvorved de smukt 
hoirode 0 in e  og den ligesom hos E. microphthalma særdeles voluminöse med morkt Ind- 
hold fyldtc Tyggemave er m eget ioinefahlende.

Denne Art lever i s to r  Mængde iidbredt over et temmelig vid ts trakt og soni det 
synes fuldstændigt iso lcret Dybbasin i den ydre Del af Christianiafjorden omtrent lige 
ml for Vallo paa  et Dyb af 150—230 Eavnes blod Mudderbnnd. 1 ethvert Kast, man 
gjor her med den fine Bundskrabe, er man sikker paa  at faa op talrige Exemplarer af 
denne vakre Crustace sammen med de eiendommelige Isopodeformer Munno])sis typica 
og Eurycope cornuta. Den synes ikke h e r  at gaa liniere op. Derimod b a r  jeg  ved Lo
foten nylig fandet den ligo op til 100 Favne, livor den lever sammen med E. serrata. 
D et maa bemerkes, a t d isse Exem plarer  liavde forboldsvis noget sWrre 0 in e  og ikke fuldt 
saa  lange Eodder soni Cliristianiafjordformen. Forovrigt stem m cde de undre Antenners 
Blad og det m idterste  Halevedliæng fiildkoimlien overeas, saa  at Arten, n ag te t  den saa- 
ledet paa enkelte Localite ter synes at vise eu s torre  Tilmerinelse til E. serrata, dog ved 
disse 2 Characterer sam t dens betydelige Storrelse med Lethed  kau kjendes fra den 
anden. Fit eneste Exem plar af denne Art, en ung Ilan, b a r  jeg  fra de t betydelige Dyb 
af 300 Favne ved Lofoten. D ette  Exemplar adskilte sig m ærkeligt ved det i hoi Grad 
rudimentaire Udseende af 0 inene  (cfr. Fig. 12), der ere særdeles simia, uregelm æssigt til- 
riindede og soni det synes forsynede med ufuldstændigt differentierede Synselenieiiter. Oni 
dette  grunder sig paa  en tilfældig Monstrositct, kau jeg  ikke med Sikkerhed afgjore, da jeg  
soni sagt kun b a r  et eneste Exem plar fra dette  Dyb. Imidlertid  anser jeg  det for ikke 
usaudsynligt, a t  den forskjellige Dybde kan bave adskillig Indfiydelse paa  Synsorganernes 
Eorm og Udvikling bos samme Art, noget, der ogsaa sp ie s  a t bekræftes ved den ovenfor 
onitalte Forskjel i 0 inenes  Storrelse melleni Cliristianiafjordformen og den ved Lofoten 
paa grundere Valid levende Form. Ligeledes berorte  jeg  ovenfor, a t  denne sidste Form 
liavde ikke fuldt saa  s tæ rk t  forlængede F odder  soni Cliristianiafjordformen. H erpaa kau 
ganske sikkert ikke den forskjellige Dybde have nogen Indfiydelse, men vel Bundens 
Beskaft'enbed. Aabenbart ere de saa s tæ rk t  forlængede F odder  bos do herben borende 
A rter  idetbele afpasset efter deres Levevis paa blod le re t  eller nnidret Bund. Jo blo
dere Bunden er, desto íiyttigere vil det nemlig være for Dyret at bave meget lange F o d 
der til at vade henover Overfiaden uden at synke med Kro})]ien ned i Mudret. Man vil 
ogsaa bos de forskjellige Arter  finde dette  Forliold fiildkonimen bekræftet.  Saaledes er 
E. pygmæa, der af alle bar  de kortes te  Fodder, netop den, der forekommer p aa  den haar- 
deste Bund, medens E. serra ta  og niicrophtlialma, der altid kun findes paa  blod leret 
Bund, have betydelig s tæ rkere  forlængede F odder  end saavel E. pygmæa soni E. Goesii, 
hvilken sidste i sin Levevis synes a t  indtage eu interniedierende Stilling. In te ressan t  er 
det mi, at man endog bos eu og samme Art kan erliolde Stadfæstelse paa  dette  Forliold
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melleni Foddernes  Længde og Levevisen. Hos Cliristianiafjordformen af nærværende Art 
ere soni ovenfor an fort Fodderne  forlioldsvis endnu s tæ rkere  forlængede end lios Lofot- 
fonnen, og ju s t  i Overensstemmelse lienned er ogsaa Blinden i Cliristianiafjordens storre. 
Dvbder betydeligt blodere og losere end ved Lofoten, idetliele blodere end jeg  noget 
an d e t  Sted bar  fandet den. Man bar  altsaa lier et ganske m ærkeligt slaaende Exempel 
paa Adaptionsevne lios eu og samme Art.

Nærværende Art, der rimeligvis i en forboldsvis ny Tid liar ndviklet sig af Arten 
E. serrata, er især cliaracteriseret ved sin betydelige Storrelse, Forlioldet af de nedre 
Antenners b ladannede Vedliæng, de korte  T o r n e r . paa m idterste  Halevedliæng samt de 
enormt forlængede og tynde Fodder.

G en . II .  P a r e r y t h r o p s .  G. 0.  S.
(N em atopus olim).

D i a g n o s e .  Corporis forma brevis et obesa eephalotliorace valde tumefacto.
Scutum dorsale magnum et latum segmenta fere omnia ceplialotlioracis supine obtegens; 
sulcus transversus distinctissinms et valde arcuatus. Corpus posticum subcylindricum 
cepbalotborace multo angustius. Oculi longe a se remoti, breves, 11011 coniplanati, fere 
globosi, pigmento obscure fulvo in spiritu vini 11011 dilubili. Bedunculi antenn. superior, 
breves et robusti, articulo ultimo majore, lm o brevi extus nullum procession emitiente: 
flagella magna et robusta. Appendix maris pedunculis earum antemiarum adjecta permagna 
et hirsutissima. Antennarum  inferiorum sqvamæ brevissima1 intus et ad apicem longe seti
fera', margine externo nudo acúleo forti term inato ; flagellum longissimum. M andibula 
magna1, corpore valde elongato, extremitate inferiore late securiformi, ángulo anteriore 
subtilissime dentato a posteriore (mokari) intervallo longo sejuneto. Flagellum maxilli- 
pedum lini paris maximum, subtriangulare vel potius securiforme. Pedes longitudine
mediocri, s truc tu ra  sat robusta, parte  ultima vel tarso iii artículos 3 præ ter  ungvem vali
dum terminalem divisa. Pleopoda femina1 qvam in E ry th rops  minus angusta, fere ut in 
Myside, setis sat uumerosis obsita, maris linum par  rudimentäre structura  exacte eadem ae in 
femina, jiaria 4 posteriora  vero bene evoluta, biramea. natatoria. Telson elongatosubtriangu- 
lare, marginibus lateralibus nudis, ajiice anguste truncato aculéis 4 tenuibus setisqve 2 inter- 
mediis ornato. Pigmentum corporis læte rubrum maculas irregulares nullas vero stellas ar
borescentes formalis. Marsupium femina1 follis C> formatuni, pari anteriore sat magno subovato.

Nærværende íiye Slægt griinder sig paa den af mig tidligere under Benævnelseii 
N e m a t o p u s  o b e s u s  cliaracteriserede Form, soni jeg  ved senere noiagtigere Underso
gelser liar fundet a t afvige saa betydeligt fra Arterne af Slægten E rythrops (Nematopus),
at jeg  b a r  anseet det for nodvandigt at opstille den soni Typen for en egen Slægt. F ra
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foregaaende Slægt, med h vein den vistnok luir adskilligt tilfælles, adskiller den sig hoved- 
sageligt ved folgende C haraeterer: Kropsformen er meget kortere  og plumpere, og det 
endog i höiere Grad end hos de fleste ovrige Mysidor. Rygskjoldet er forholdsvis s tæ r
kere  ndviklet og dækker næsten fnldstændigt samtligc Forkropssegnienter  ovent.il. Dinene 
ere ikke fladtrykte, men næsten knglefonnige, og deres Pigment er ikke rodt, men af en 
brungul Farve samt langt fra saa le t  forgjængeligt soni hos foregaaende Slægt, idet det 
paa Spiritusexemplarer ho lder sig næsten uforandret i aarevis. I)e ovre Antenners Pe- 
dnnkler ere meget plumpere og ls te  Led er lier betydeligt kortere  end sidste, soni er 
det længste af alle, ligesom det ogsaa ganske mangier den ydre smalt tillobendc for 
foregaaende Slægt characteristiske Fortsa ts . Mandiblerne ere forboldsvis langt s tærkere  
udviklede, og deres pars incisiva bredere og forskjelligt bevæbnet. Viften paa  ls te  P a r  
Kjævefodder, der hos SI. Erythrops kun er lidet ndviklet, e r  her sánateles stor, næsten  
af oxedannet Form. Fodderne  ere langt kräftigere byggede end hos Erythrops og ikke 
udmærkede ved nogen usædvanlig Længde. Klækkeposen dannes af (i Par tydcligt udvik
lede Plader, idet der ogsaa fra Lasis  af 4de 1 odpar udgaar en temmelig s tor  ova! Plade, 
der begrændser demie Pose fortii. Bagkropslemmeriie ere hos Hunnen smaa og korte, 
mere pladeformige end hos foregaaende Slægt og langs sin nedre F lade  forsynede med 
en Rad korte  F jæ rbors te r  soni hos Mysis. Hos Hannerne ere alene de 4 bageste Par 
udviklede til Svommefodder, medens ls te  Par fuldkommen er af samme enkle og ntdi- 
mentære Bygning soni hos Hunnerne. Det m idterste  Halevedliæng endelig stem m er vel 
i sin Bevæbning overens med samme af Erythrops, men er af en meget forskjellig Form 
og betydelig s tærkere ndviklet.

Da Slægten endnn kun indeliolder en eneste Art, ville de nærm ere Détailler under 
denne lulforligt blive behandlede.

1* a r o. i' y ( lí r o p s o lí e s a. G. O. S.
(Tab. III.)

Nematopus obesus. G. 0 . S a r s ,  B eretning oni en i Sommeren l S G ä  foretagen zoologisk Reise
i Christiania Stift pg. 34.

D i a g n o s e .  Scutum dorsale supra  visum antice et postice fere æqve latum, lati-
tiuline maxima mediana dimidiam longitudinem longe superante, margine frontali in medio
sat producto angulum distinctum fere rectum formante, posteriore vix emargiiiato. Corpus
posticum sublineare ne dimidiam qvidem latitudinem scuti dorsalis superante, segmento
ultimo ceteris .longiore, 2 antecedentibus tarnen multo breviore. Oculi longe a se renioti
fere globosi, basi tenuissima affixi, pigmento magno maximani partem superficiel dorsalis

(S



42

occupante margine interno vix einarginato. PeduncWí antenn. superior, oculis parum lon
giores, articulo ultimo máximo antecedentibus 2 junctis longiore, in mare multo majores 
et robustiores appendice tenninali longitudinem articuli ultimi æqvante setis densissimis 
et longissimis obsita. Sqvamæ antenn. inferior, brevissimæ pedúnculos antenn. superior, 
parum superantes, subrhomboidea;, triplo circiter longiores qvam latiores, margine externo 
recto acúleo valido terminato, ápice obliqvissime truncato, ángulo interno longe pon'ecto 
procession lingvæfonnem dimidiam fere sqvamæ longitudinem occupantem formante, setis 
marginis interioris et apicis longissimis circiter 30; peduneuli earum antennarum breves 
et robusti, articulis subæqvalibus. Maxillipedum 2di paris pars terminalis articulo ante- 
cedenti longitudine circiter æqvalis, articulo ultimo subovato et dense hirsuto. Pedes 
subæqvales postice parum longitudine incrcseentes, posteriores longitudinem cephalotho- 
racis circiter æqvantes; pars eonini terminalis articulo antecedente paulo longior, articulo 
lmo seqventibus 2 junctis in lm o pari circiter æqvali in posterioribus paulo longiore, 
nngve tenninali forti longitudinem articuli a n teced en ts  æqvante. Palpi validissimi, parte  
basali magna et la ta  extus processum laminarem rotundáto-truncatum formante, parte  ter- 
minali Oarticnlata. Telson longitudinem segmenti ultimi fere ¡cqvans, elongato-subtrian- 
gulare, latitudihe maxima ad basin sita longitudine multo minore, apicem versus sensim 
attenuatum, marginibns lateralibus subrectis nudisqve ápice angustissimo ad lineam rec- 
tam truncato, aculéis terminalibus postice vergentibus valde inæqvalibus, paid externo ne 
dimidiam qvidem interni asseqvente longitudinem. Appendices laterales cauda; sa t  elon
gata1, lamina in terna qvam externa tertia  fere parte  breviore margine interno sub setis 
marginalibus aculéis circiter 20 validis per  totam fere marginis longitudinem dispersis 
armato. Animalia adulta jiigmeuto læte rubro præsertim  in superficie venti ali ornata; pig
mentum oculorum obscure rutilo-fulvum. Longii, feminæ adulta; circiter 13 Um. maris 14 Jim.

Denne meget distincte Form, som jeg  i Begyndelsen paa  Grund af det midterste 
Halevedhængs lignende Bevæbning henforte, dog med TmvI (1. c.), til foregaaende Slægt, 
viser allerede i sit Ydre et meget afvigende Udseende. Istedetfor den lette og elegante 
Kropsform, der udm ærker Arterne af Slægten Erythrops, træft'e vi h e r  en i denne Krebs- 
dyrfamilie ganske nsædvanlig undersætsig og plump Bygning. Forkroppen eller Céphalo
thorax er navnlig (cfr. Fig. 1, 2 og 19) af en særdeles kort og bred ligesom opblæst 
Form og m eget skarp t afsat fra Bagkro]»pen. Rygskjoldet er forboldsvis betydeligt s tæ r
kere ndviklet end hos foregaaende Slægt og bedæ kker næsten samtlige Forkropssegm enter  
oventil. Ovenfra see t (Fig. 1) er det fortii næsten  ligesaa bred t som bagtil, med den 
stors te  Brede, der er betydelig storre end den halve Længde, paa  Midten. Den forreste 
Rand er i Midten temmelig s tæ rk t  uddragen, dannende en bred næsten retvinklet Paude- 
plade, der skvder sig frem melleni Roden af Ginene, uden imidlertid paa  langt næ r at 
bedække disse; den bageste  Rand er næsten lige eller kun hoist ubetydeligt udrandet. 
Seet fra Si den (cfr. Fig. 2 og 19) viser den neders te  Rand af Rygskjoldet sig s tæ rk t
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miran d et, ladende ikke aleñe Basis al Fodderne, men endog en I)el af Céphalothorax’» 
Sidedele ganske ubedækket. I)et forreste laterale Hjorne skyder sig frein i Form af en 
temmelig sto r  tnngeformig Proces over de nedre Antenners Basaldel; det bageste  laterale 
Hjorne danner næsten en re t  Tinkel, der ikke skyder sig frem over l s t e  Bagkropsseg- 
ments Sider. Oventil er Rygskjoldet temmelig s tæ rk t  hvælvet især i sin forreste Del. 
Tværfuren er meget skarp t markeret,  bueformigt boiet med Coneaviteten fortii og naar 
oventil næsten til Midten af Rygskjoldets Lamgde. — Bagkroppen er i Forliold til Ce- 
phalotborax af en m eget tynd og spinkel Form og næsten overalt af eus Brede. Dens 
s idste Segment er længere end de ovrige, men betydeligt kortere  end de 2 foregaaende 
Segmenter tilsammen.

0 i n e u e  (cl'r. Fig. 20) ere ved et meget betydeligt Mellemrum adskilte fra binanden, 
hvorved líele det forreste Parti, Ansigtsdelen, faar en nsædvanlig stor Brede. De ere næsten 
kugledannede, ikke som bos SI. E rythrops tiadtrykte, og fæstede ved en særdeles tynd 
Stilk til hver sin Ende af en baandformig tildéis af Pandepladen dækket Tvervulst. lal- 
mindeliglied ere de re t tede  lige ud til Siderne og overrage i denne Stilling temmelig 
betydeligt Rygskjoldets Sidekanter. P igm entet indtager den s tors te  Del af 0ieglobcn og 
er ovenfra see t indad neppe udrandet. Facetterne  ere særdeles talrige og ikke saa regel- 
mæssigt ordnede i concentriske Rader som bos foregaaende Slægt.

D e  o v r e  A n t e n n e r s  P e d u n k l e r  (Fig. 3) ere af en meget kort  og plump Form 
og kun lidet længere end 0inene. l s t e  Led er ganske usædvanligt kort, neppe saa langt 
soni liredt, dets ydre Rand skarp og bagtil bcsa t med 5 korte H aarborste l-, fortii dannende 
et  s tumpt tilniiidet og ikke fremspringende Hjorne, besa t med en Del længere but eili- 
erede Borster. 2det Led er særdeles kort og fortii meget skjævt afskaaret i Retniiigen 
indenfra n dad, saa  a t  den ydre Kant neppe er y4 saa lang som den indre. Sidste Led er 
det storste  af alle, endog noget længere end de 2 foregaaende tilsammen, langstrak t firkantet 
og i den indre K a n t -næ r Enden forsynet med Here lange F jærborster . Som hos foregaa
ende Slægt findes ved Enden af dette  Led overtil en liden skjælformig med en Toru og 
flere H oreborster besa t  Fortsa ts .  Svoberue ere m eget lange og stærke og især den ydre 
meget s tæ rk t ndviklet, næsten  af hele Kroppens Længde og i sin indre Del besa t  med 
talrige baandformige Lngtepapiller.

D e  n e d r e  A n t e n n e r s  Basaldel (Fig. 4) er særdeles tyk og plump, af firkantet 
Form, med det ydre Hjorne uddraget i Form af en kort  tornformig Fortsa ts .  Det b lad
dannede Vedliæng (ibid.) er usædvanligt lidet ndviklet, kun ganske nbetydeligt overragende 
de ovre Antenners Pedunkler (cfr. Fig. 20). Af Form er det langstrak t rbombiskt, om
tren t  3 Gange saa langt som bredt, fortii særdeles skjævt afskaaret i Retningen indenfra 
ndad, med det indre Hjorne dannemle en s tæ rk t fremspringende tnngeformig Fortsats , 
der indtager y 3 af hele Bladets Længde. Den ydre Rand er lige og glat samt ender
med en s tærk fortilre tte t tornformig Fortsats . Den indre meget svagt boiede Rand og

G*
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Spidsen bæ rer tilsammen omtrent 30 lange Borster. Disse Antenners Skaft er meget 
phnnpt, ikke fnklt V3 kortere  end Bladet og dets 3 Led næsten indbyrdes af samme 
Længde og meget skarp t  afsatte fra binanden. Svoben er s tæ rk t  udviklet og endnn noget 
længere end de ovre Antenners ydre Svobe.

O v e r h e b e n  gaar fortii ud i en s tæ rk t  fremspringende tilspidset Fortsats , der
naar Dyret sees fra Siden (Fig. 2 og 19) tra;der frem foran Mandiblerne. Underlæben
er af sædvanlig Form.

M an  d i b l  e r n e  (Fig. 5) ere meget s tæ rk t forlængede, idet deres ovre Ende er 
uddraget i en lang Spids. Den nedre Ende er som sædvanligt s tæ rk t indboiet og oxe- 
formigt udvidet, men viser en fra samme lios foregaaende Slægt temmelig afvigende Be- 
vælniing (se Fig. (i). D et forreste Parti dannes vel soni bos foregaaende Slægt af 2 | » a a 
boire og venstre Mandibel forskjelligt formede binanden tildéis dækkende Plader, men
disse I’inder ere lier delte i et langt stnrre Autal Tænder. Mellemrummet mellein dette
forreste tandede Parti og Motorprocessen er meget storre end bos de ovrige Mysider og 
forsynet med et storre Antal cilierede Torner. Paa venstre. Mandibel tælles 10 saadanne 
omtrent af samme Udseende soni paa samme Mandibel bos Erythrops; paa boire Mandibel 
findes ogsaa 10, men meget kortere  og længere fra binanden adskilte  Torner;  af nogen 
pladeformig Udvidning soin bos Erythrops findes b e r  derimod ikke noget Spor; alle Tor- 
uer ndgaa den eue ved Siden af den anden fra den lige indre Rand. Mandibnlarpalpen 
er kortere, end selve Mandibeleii, forovrigt om trent af samme Bygning soni bos foregaa
ende Slægt.

l s t e  P a r  M a x i l l c r  (Fig. 7) adskille sig fra samme lios Erythrops derved, at 
den ydre. Gren i sin ydre Kant bar  eu knudeformig Udstaaenbed eller Afsats. Forovrigt 
s temme de i sin Bygning i det Væsentlige overens med samme bos ovennævnte Slægt.

2 d e t  P a r  M a x i l l e r  (Fig. S) ligne ogsaa i sin almindelige Bygning samme af 
Erythrops, men vise dog enkelte Afvigelser. Saaledes er Endeledde t b e r  betydelig sma
lere og mere langstrak t og rigeligere bors tebesa t saavel i den indre som ydre Kant. 
Viften er forboldsvis betydelig mindre ndviklet, af triangulan- Form med den ydre Rand 
kun svagt bueformigt boiet og det forreste Hjorne uddragen i en tynd Spids.

l s t e  P a r  K j æ v e f o d d e r  (Fig. 9) ere forboldsvis af kräftigere Bygning end bos 
foregaaende Slægt og udmærkede ved den stærke Udvikling af saavel Svommepalpen soni 
Viften. Isæ r  er denne sidste af en forboldsvis meget betydelig Storrelse, næsten lige 
saa lang soni Basaldelen og af oxedannet Form, idet den forreste Rand ved Basis damier 
en stærkt fremspringende triangulare.Fortsa ts .

2 d e t  P a r  K j æ v e f o d d e r  (Fig. IO) vise i det Væsentlige den for foregaaende 
Slægt cbaracteristiske Bygning, men adskille sig ved en langt s tærkere  Udvikling afB asa l-  
leddet; dette er særdeles l i r a i t  og opfyldt med stærke Muskier, bvoraf især er ioinefal- 
dende 3 tvergaaende Bnndter, der tjene til a t  bevæge den s tæ rk t  udviklede Svomniepalpe.
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2det og 3die Led ere forholdsvis kortere  end líos foregaaende Slægt og niindrc rige ligt 
borsteiiesatte , hvorimod Ide  Led er s tæ rk t  forlænget og omtrent af samme Længde soni 
de 3 foregaaende tilsannnen. Endedelen er omtrent af sannne Længilc soni 4de Led, og 
sidste Led viser (led for foregaaende Slægt characteristiske Form  og tæ tte  Bnrstebevæbning.

F o  d d e r n e  (Fig. 11 og 12) vise ikke bos nærværende Myside den for foregaaende 
Slægt eiendommelige spinkle traaddannede Form, men ere endog af forholdsvis kräftig 
Byguing og teminelig rigeligt forsynede ined knippevis ordnede Burster. Be ere mesten 
alle af samme Længde eller tiltage kun hois t  ubetydeligt i Længde bagtil. Be bageste 
og længste Par ovcrgaa neppe Rygskjoldet i Længde. Hvad de forskjellige Leds Form og 
indbyrdes Længdeforliold angaar, saa  er de t l s t e  eller B asalleddet især paa  de forreste 
Par meget s tort  og b red t  og opfyldt m e d stærke i Here Knipper ordnede Muskier. Be 
3 folgende Led vise det sædvanlige indbyrdes Forbold, idet de 2 forste af dem ere megt 
korte, det s idste derimod s tæ rk t  forlænget. Den med foregaaende Led m eget bevægeligt 
forbnndne Endedel eller Tarsus, livis 3 Led  ere indbyrdes meget fast, næsten ubevægeligt 
forbundne med hinanden er paa l s te  Par (Fig. 11) omtrent af samme Længde soni Id e  
Led, paa de folgende (cfr. Fig. 12) bliver den lidt efter lidt noget lamgere. Bens ls te  
Led, soni paa  l s te  P a r  omtrent er af sannne Længde soni de 2 folgende tilsannnen, men 
paa de bagre betydeligt hengere, er i Enden meget sk raa t  a fskaaret i Retningen inden- 
fra udad og i sin bagre K ant forsynet med 5 temmelig lange Borsteknipper, livoraf det 
yderste udgaar ira  Enden, de ovrige fra særskilte tydelige Afsatser. Sidste Led, der er 
noget kortere  end det foregaaende, viser i Enden et lidet Indsnit eller gaar bagtil ml i 
en ko rt  i E nden  afstuinpet med flere tildéis cilierede B orster  besa t  Proces (cfr. Fig. l l ' j ,  
iinod hvilken den stæ rke  Endeklo kan boies ind. Denne sidste (ibid.) er om trent af sidste 
Leds Længde og viser 2 tydelige Afdelinger, e t kortere  Basalafsnit, der egentlig er at 
be trag te  soni et særegent Led. og en fra dette udgaaende s tæ rk  i Enden noget boiet 
Endetorn. — Svommepalperne ere soni ovenfor anfort af en meget kräftigere  Bygning 
end hos foregaaende Slægt, paa  de bageste  F odpar  omtrent af den egentlige Fods halve 
Længde, paa de forreste betydelig længere. Især er Basaldelen m eget s to r  og opfyldt med 
stærke straaleformigt ordnede Muskier sam t gaar udad ml i en temmelig s to r  i Enden 
afstiiinpet eller b red t  afrundet pladeforniig Fortsa ts . Endedelen b es taa r  af b med lange 
Svommeborster forsynede L ed; paa l s te  Par Kjævefodder har  den dog som sædvanligt 
1 Led niindre.

Huiinens K l æ k k e p o s e  er ofte (cfr. Fig. 2) særdeles s to r  og kugleforinigt frem- 
staaemle fra den bagre Del af Céphalothorax. Den dannes af 3 P a r  bagtil i Storrelse 
ti ltagende Blade, a ltsaa af et P a r  Here end hos foregaaende Slægt. Dette forreste Par 
(Fig. 12 a), der udgaar fra Basis af 4de Fodpar, er vistnok betydeligt niindre end de 2 
ovrige, der i sin Form stem m er temmelig noie overens med sannne hos foregaaende 
Slægt, men dog meget tydeligt udviklet, af langstrak t oval Form  og paa  den stunipt til- 
spidsede Ende forsynet med om trent 20 korte Randborster.
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B a g k r o p s l e m r a e r n e  hos Himnen (Fig. 13, 14, 13) ere forholdsvis kortere  og 
mere pladeformige end hos foregaaende Slægt samt forsynede med flere Burster. Idethele 
ligne de mere samme hos den egentlige Slægt Mysis, og ligesom hos demie Slægt findes 
der langs den undre F lade  en Bad af vistnok korte, men tydelige Fjærliorster. D et ls te  
Par (Fig. 13) er soni sædvanligt det kor tes te ;  de ovrige tiltage jevnt i Storrelse bagtil 
(Fig. 14, 15). Den fra den ydre Band udgaaende pladeformige med de lange Horeborster 
forsynede Udvidning har  paa l s te  P a r  sin Plads tæ t ind ved Basis og er lige udadre tte t ;  
paa de folgende Par er den rykket noget hengere tilbage, men dog langtfra saa langt soni 
hos foregaaende Slægt, idet den selv paa sidste P a r  udgaar fra den ls te  Trediedel af 
Vedhængets Længde. Endedelen, der ikke er saa  skarp t  afsat fra den forreste Del som 
hos foregaaende Sliegt. er langtfra saa tynd, men afsmalnes lidt efter lidt mod Enden.

D e t  m i d t e r s t e  H a l e v e d h æ n g  (Fig. 18) er næsten  af samme Længde som det 
foregaaende Segment, a ltsaa betydeligt lamgere end hos foregaaende Slægt. Af Form  er 
det langstrak t triangnlært, fortii temmelig bredt, betydeligt bredere end den halve Længde, 
men afsmalnes hurtig  bagtil, saa  at Eliden bliver meget smalt uddragen. Denne er lige 
afskaaret og bevæbnet med 4 lige bagudrettede tynd e Torner, hvoraf de inderste  ere 
næsten 3 Gange saa lange som de yderste. Midt imellem de 2 inderste Torner er soni 
hos foregaaende Slægt fæstede tæ t ind ved hinanden 2 fint cilierede Borster, der imid- 
lertie paa  langt næ r ikke række til Enden af disse Torner. Forovrigt mangier dette 
Vedhæng al Bevæbning, idet Sidekanterne i sin hele Længde ere fuldkommeu glatte og jevne.

D e  y d r e  H a l e v e d h æ n g  (Fig. 10) ere tennnelig s tæ rk t forlængede, længere end 
de 2 sidste Bagkropssegm enter tilsannnen, med smale tæ t  borstehesa tte  Emleplader. 
Den ydre af disse P lader er som sædvanlig den længste, af sinal lineær Form og noget 
udadboiet samt i Enden s tum pt t ilrundet eller afkuttet. Den indre Plade, der er mere 
end V3 kortere end den ydre, men betydeligt lamgere end det midterste  Halevedhæng. 
viser soni sædvanligt ved Basis en stærk Opsvulmning, i h vis Indre den store stærkt 
lysbrydende Otolith viser sig, og afsmalnes derpaa jevnt mod Enden, der er s tumpt til- 
spidset. Dens indre Band har  under Bandborsterne en Bække af omtrent 20 temmelig 
stærke Torner. der næsten  strække sig henad den hele Bands Længde. Otolitheii (Fig. 
17 a og b) er ikke saa s tæ rk t  fiadtrykt soni hos SI. Erythrops, men næsten halvkugle- 
formig, og de concentriske Linier ligesom den indre Kjærne viser sig ligeledes noget 
forskjelligt formede.

D e  f u l d v o x n e  H a n n e r  (Fig. 1!)) ere ialmindelighed betydeligt storre end Hun- 
11 erne og have Bagkroppen forholdsvis stærkere  udviklet. Som sædvanligt ere de «vre 
Antenners Pediinkler (cfr. Fig. 20) af stærkere  Bygning og især sidste Led tykkere og 
plumpere. Det fra Enden af Pednnklerne nedentil udgaaende Appendix er særdeles s tæ rk t 
udviklet, omtrent af sidste Leds Længde, koniskt, i Enden skraat afskaaret med det ydre 
Hjome nddraget i en kort tilspidset Fortsats . De eiendommelige traadfonnige Borster
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ere tilstede i en gaiiske o veroni entlig Mængde og s taa  ud fra Appendixet t'il alle Sidcr i 
tæ tte  Knipper. De udgaa  alle (cfr. Fig. 21) fra et langs den undre F lade sig befin
dende paa det levende Dyr smukt gnldglindsende Baand, der danner 3—4 s tæ rk t  slyngede 
Bugtninger af en fra samme hos foregaaende Slægt temmelig forskjellig Anordiiing.

L)e l'ra Basis af sidste F odpar  udgaaende Kjonsvedhæng (Fig 22) ere temmelig 
store og tykke samt noget udvidede mod Enden, der  er doit i 2 Lober, hvoraf ilen ene 
er besa t  med en Krands af G tynde boiede Burster.

Af Bagkropslemmerne er aleñe de 4 bageste P a r  udviklede til tvegrene.de Svom- 
meorganer, medens ls te  P a r  er fnldkommen af samme enkle og rndinientære Bygning soni 
hos Hunnen (cfr. Fig. 19). De 4 P a r  Svommefpdder (Fig. 23) ere forholdsvis noget s tæ r
kere udviklede end hos Erythrops, fornvrigt af en m eget lignende Bygning. Bcgge Grene 
ere Gleddede og om tren t af samme Længde; den indre viser soni hos ovennævnte Slægt 
veil Basis i sin ydre K ant en lamellos med lange H orebors te r  besa t  Udvidning, der sky- 
der sig tvers over Basis af den ydre Gren.

Det levende Dyr er af hvidagtig gjeniiemsigtig F a r v e  og prydet med et livligt 
rod t Pigment, der isæ r nærm ere den ventrale Side er meget udbred t  i Form af uregel- 
mæssigt fordelte P le tter  og Shatteringer. Ogsaa de forsk.jeilige Kropsvedhæng, navnlig 
Fodderne og Mtinddelene ere prydede med det samme smukke lysrnde Pigment. 0inenes 
P igment viser ikke den hos foregaaende Slægt saa characteristiske prægtige carininrpde 
Farve, men fabler mere i det Gulbrunlige og holder sig temmelig uforandret paa Spiritus- 
exemplarer.

Demie characteristiske Form  blev forst funden af mig veil Drobak, paa  50—60 
Favnes Dyb, hvor den ikke er saa  sjelden. Senere har  jeg  ogsaa trutïe t den paa fiere 
andre Punkter i Christianiafjorden, saaledes ved Holmestrand og Vallo, paa 50—100 Fav
nes Dyb, endelig paa 2 andre vi dt adskilte Localiteter, nemlig i Hardangerfjorden, livor 
den ved Mosterliavn er temmelig hyppig paa 80— 100 Favnes Dyb, sam t ved Lofoten, 
hvor den gaar ned lige til 200—300 Favne. — I sin Levevis synes den at  ligne Arterne 
af SI. Erythrops. Ligesom disse synes den a t  leve sammeii i store Skarer  og kun lidet 
a t  fjerne sig fra de Punkter  af Havbunden, livor den engang ha r  valgt sin Station. Dens 
Bevægelser ere nagtet de meget s tæ rk t  udviklede Svommepalper ikke synderlig livlige, 
og det er ikke ofte a t man taar se de Exemplarer, man har  lienstaaende i et, Kar, liæve 
sig op fra Builden, lalinindeliglied sidde de roligt paa  Builden eller skride laiigsomt 
henad den, hvorunder Svommepalperne altid ere i en stadig  livirvlende Bevægelse og 
Bagkroppeu soni oftest. liævet huit, i Veiret, dannende en tydelig Vinkel med Céphalo
thorax. Den synes a t  være en ægte Dybvandsform, der  kun i Builden af de dybe Fjorde, 
saaledes soni ogsaa Tilfældet er med mange andre Dybvandsdyr, gaar noget liniere op. 
\  eil Holmestrand liar jeg  saaledes fnndet den lige op til 40 Favne, medens jeg  ved Lo
foten nldrig har truflet den fur i en Dyb d e af halvandet Hundrede Favne.



4*

G en. m .  P s e u d o m m a .  G. 0.  S.

D i a g n o s e .  Corporis forma gracilis et elongata eidem Erythropis non dissimilis. 
Scutum dorsale parvum et angustum, margine antico æqvaliter areuato ne rudimentum 
qvidem minimum rostri prmbente, postice profunde emarginatum segmenta duo ultima 
cephalothoracis supine nudo relinqvens. Corpus posticum cephalothorace parum angustius, 
sublineare, segmento ultimo sat elongate. Ocuü in ter se coaliti omnino rudimentäres, 
neqve pigmento neqve lentibus crystallinis vel aliis partibus opticis prmditi, laminam semi- 
lunarem basili aiiteiinarum obtegentem niarginibus ex parte  dentatis antice in medio inci
sura parva instructain formantes. Anteiinaruin siiperiorum pediinculi brevissimi. articulo 
ultimo majore, in mare appendice magno et hirsutissima instructor flagella longissima, 
exteriore corporis iere asseqvente longitudinem. Sqvanue antenn. inferior, breves, margine 
externo nudo acúleo forti terminato, ápice obliqvissime truncato et ut margine interno 
setis numerosis longis obsito; flagellum validum corporis longitudinem excedens. Partes  
oris fere ut in Erytlirope. Maxillipedum lini paris flagellum qvam in Erytbrope paulo 
magis evolutum forma lanceolata. Maxillipedes 2di paris sat elongati, articulo 4to majore, 
ultimo subovato et valde hirsuto. Pedes gracillimi, fere filiformes, postice longitudine 
increscentes, parte terminali iii artículos 4 divisa, ultimo mutico ungve millo, penúltimo 
et antipenultimo ad apicem fascículo denso pilorum instructis. Lamina? incubatoriæ feminte 
utrinqve 3. Appendix maris genitalis anguste cylindrica, antice curvata, seta unica apicali 
instructa. Pleopoda femina? fere ut iu Erytbrope, maris omnia natatoria  biramea, ramo 
interiore iii lino pari rudiinentari, iuarticulato, laminari, ápice acuminato, extus processu 
setis auditoriis obsito intus setífero. Telson sat magnum, elongato-siibtriangulare vel 
lingvæforme aculéis et lateralibus e t terminalibus se t isq ie  2 intermediis armatum. Appen
dices caudæ laterales sat elongata?, lamina interna qvam externa breviore ad basili organo 
acnstico distincto instructa. Pigmentum corporis roseum diffusum nullas stellas arbores
centes formalis.

Demie ved 0 inenes  rud im entäre  Bygning og Maugei af alle Synselenieiiter saavel- 
som Pigment i hoi Grad mærkværdige Mysideslægt er ved vore Kyster rep ræ sen te re t  af 
2 hinanden meget nærstaaende Arter. Begge disse ere a g te  Dybvandsformer neppe gaa- 
ende boiere op end 100 Favne, medens de synes at gaa ned til de storste  ved vore 
Kyster undersogte Dybder. Den mærkelige Forkum ring a f  Synsorganerne synes ogsaa at 
staa i Sainmenliæng med denne Levevis paa  de store Dyb, hvortil vistnok endiiu Lyset 
formaar at trænge ned. men dog efter al Sandsynligbed med eu meget ringe Grad af 
Intensitet.

K r o p s f o r m e n  (cfr. Tab. 4 Fig. 1, 2, 24, Tab. 5 Fig. 13—14) er idethele tem- 
melig lig samme flos Alterne af Slægten Erythrops. Ligesom flos disse er den meget 
smal og langstrakt med ikke synderlig Forskjel i Breden melleni For- og Bagkrop. —
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R y g s k j o l d e t  er forholdsvis lidet og smalt, ladende de 2 bageste  Segmenter af For- 
kroppen næsten ganske ubeda'kkede. Ovenfra see t  er det fortii smalere end bagtil og 
her  lain lidet b redere  end ls te  Bagkropssegment. Ved den forreste Trediedel af sin 
Længde ba r  det den sædvanlige Tverfure, der er m eget tydelig og skarp t  markeret. Dets 
forreste Rand (I’anderanden) er jevnt buefonnigt boiet uden at vise noget Spor af en 
median F o r tsa ts ;  den bageste  Rand er dybt ndrandet. Seet fra Siden er den nedre Rand 
af Rygskjoldet næsten fuldkommen lige og bedækker ikke paa  noget Punkt Basis af Fod- 
derne. I)ets forreste la terale  Hjorue er lidet fremstaaende-; det bagre danner en smal 
tilrundet Lob, der ræ kker kun lidet udover det næstsidste  Forkropssegm ent. Den forreste 
Del af Rygskjoldet foran Tverfuren er oventil temmelig s tæ rk t bvælvet, den bageste  der- 
imod gaar i lige F ing t med Bagkroppen. Denne sidste er noget skjondt ikke betydeligt 
smalere end Céphalothorax, af cylindrisk Form  og paa det levende Dyr meget svagt Sfor- 
migt boiet. Dens l s t e  Segment er fortii betydeligt b redere  end bagtil og viser he r  paa 
liver Side en liden ndstaaende Kant. Saavel dette  soni de 4 folgende Segmenter ere ind
byrdes om trent af samme Længde, hvorimod sidste Segment er betydeligt s tærkere  forlænget.

D i n e n «  (Tab. 4 Fig. 3, 25, Tab. 5 Fig. 15. 20). eller hvad der morphologiskt sva-
rer bertil — tbi ved den fuldstændige Mangel af alle Synselementer kan man i Granden
paa  dem ikke anvende denne Bemevnelse — danne tilsammen en balvmaaneformig plade-
dannet Fremragning, der skyder frem nm iddelbart foran den tilrundede Panderaud  og dækker
Basis af begge P a r  Antenner, uden at maa udover Rygskjoldets Sidckanter. Kanterne af
denne „ 0 ie p la d e “ ere tynde og skarpe samt i en storre eller mindre U dstrækning fint
tandede og bave i Midten fortii et lidet smalt Indsnit, bvorved en Antydning er givet til
Organets Dnplieitet. I  sin bagre Del og S tp rs teparten  af den undre Del er denne Plade
fast forbnnden med de tilgrændsende Dele (Basis af de ou-e Antenner og Overlæben),
og kun de forreste og la tera le  K anter ere frie, Oiepladen er fuldkommen af samme Farve
som den ovrige Krop og i leyendo Live saa gjeuncmsigtig, a t Basis af A n ten n e r®  tydeligt
skinner igjennem den, naar Dyret sees ovenlra; ligeledes er den Hiul, der beklæder den,

*

fuldkommen glat og strukturlos uden Spor af nogen Facettering. S treng t taget er det 
kun en meget liden Del af denne 0iep lade , nemlig alene de frie Siderande, der svarer 
til 0 ineue hos de ovrige Mysider. Ved Dissection vil man nemlig finde, at Sten s teparten  
af selve Hjerneganglie t optages indenfor dens bagre Del (cfr. Tab. 4 Fig. 3). Dette viser 
en meget lignende Bygning som bos Mysis *). Bagtil bem ærkes de 2 stærke Commissurer, 
som omfatte Spiseroret og forbinde dette  Ganglion med det forste i Buggangliekjæden eller 
de t undre Svælgganglion. Umiddelbart foran disse Commissurers Udspring fra Hjerne- 
gaugliet udgaa de 2 P a r  stæ rke  Antennalnerver, hvoraf det for de ovre A ntenner besternte 
udspringer paa liver Side fra en s tæ rk t fortykket, næsten kugleformig, med Ganglieeeller

*) clV. G. O. Sars, H isto ire naturelle des crustacés d’eau douce de Norwège. lf  livraison pg. 30, pi. 3 F i^ . 4.
7
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fyldt Lob, og í 'ettcr sig strax lige fortii, medens (let for de uedre Áuteuner besternte Nerve- 
par allcrede ved sin Rod liar Udseeiulet af en fibrös Streng, der le t te r  sig lige ud til 
liver Side inden den tn e d e r  ind i disse Antenners Basalafsnit. Det forreste Parti af 
Hjernegaugliet, der er beliggeude noget lioiere end det bagre og ganske optages i 0 ie -  
pladen, deler sig i 2 store divergerende Lober, uiellem hvilke der mere nedentil ndgaa 
2 korte ved Basis fortykkede Nerver, der ende jn s t  ved Bünden af 0 iepladeus mediane 
Indsnit. De ovenomtalte divergerende Lober svare til „lobi obtici“ bos Aly-sis, der bos 
denne Slægt ligesom bos a lle - ovrige med 0 in e  forsynede Decapoder give Udspringet til 
de stærkt udviklede, tildéis gangliose Synsnerver, h vis mærkelig  complicerede Bygning 
jeg  paa oveuciterede Sted udl’orligt bar  beskrevet og albildet. Ganske eiendoinmeligt er 
nu Forkoldet af Synsnerverne bos nærværende Slægt. Enliver af dom udvider sig nemlig 
strax til et s to r t  transversa lt  Ganglion, der omtrent indtager Midten af 0 iep ladens Side- 
balvparte, og livorfra udstraa lc  til alle Sider korte  enkle eller tvedelte Fortsa tser , der 
med sine afstumpede E oder lægge sig tæ t ind mod 0 iep ladens Rande. Disse F o r tsa tse r  
vise en m eget eiendommelig Strnetur, saa a t man vel kunde være i Tvivl oni de ere 
af virkelig nervös Natur, hvis ikke dcres umiddelbare Sammenhæng med Hjernegaugliet 
lod sig paavise. Ved s tæ rk  Forstorre lse  vise de sig nemlig (Fig. 3') bestaaende af utal- 
lige uregelnuessigt i b inanden slyngede og bugtede yderst fine Traade, der give det líele 
Apparat et ligesom porost eller ñntmasket Udseende. Rimeligvis liave vi lier at gjore 
med en Degeneration af Nerveelementerne i Overensstemmelse med det hele O rgans ,rudi
mentaire Beskaffenbed, bvorved Nerveenderne. is tedetfor a t  ditferentiere sig til lyspercipe- 
rende og lysbrydende Elementer. fuldstændigt a trophiere og gaa over til a t blive af sim
pel bindevævsagtig S tructur og Beskaftenhed. At antage at Organet fra et Synsorgan h a r  
gaaet over til a t r.epræscntere en anden Sands f. Ex. Lugte- eller Folesandsen, synes mig 
mindre sandsynligt.

D e  o v r e  A n t e n n e r s  Pedunkler (Tab. 4 Fig. 4) ere meget korte, neppe n iere
end balvt saa lange soni Rygskjoldets Brede fortii, men af temmelig s tæ rk  Bygning og 
næsten overall af samme Brede, l s t e  Led, der ikke er fuldt saa langt soni sidste, liar 
soni sædvanligt ved Basis i den ydre Ivaut eu Del l lo rebo rs te r ;  dets forreste ydre Hjorne 
forlænger sig i en kort noget udadre tte t  med en Del længere B orster  forsynet Fortsa ts .  
2det Led er meget kort, næsten  ringíormigt til Optagelsen af sidste Led og forsynet i 
den indre Kant med en laug Fjærborste. Sidste Led er af 4kante t Form og soni sæ d
vanligt i den indre Kant mod Enden forsynet med en Del lange F jæ rbors te r ;  den skjæl- 
formige med llo rebors te r  forsynede Fortsa ts  paa den ovre Flade mangier heller ikke hos 
nærværende Slægt. Svoberiie ere meget s tærk t udviklede og den ydre næsten af hele 
Kroppens Længde samt forsynet med et s tort Antal temmelig tæ t  sammen staaende baand- 
formige Lugtepapiller. Paa den indre Svnbe liar (Fig. 5) bvert af de korte, i Enden noget 
skjævt afskaarne Led ialmindeliglied 5 forskjelligartede Borster. 1 liver Kant have de
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nemlig eu temmelig lang almiiidelig F jæ rborste ;  i Enden ai' den ydre Kant 2 betydeligt 
kortere  ucilierede Folebprster ,  bvoraf den ene altid er liagef'orniigt k rüm m et; endelig 
findes frestet’ til den ovre F lade  en lang sk ra at indad over Leddet re tte t ,  fra en bulbus- 
agtig Kunde udspringende Horeborste. Ved denne Svpbernes rigeligere Udnistning med 
Fole-, Engte- og H oreborster  er ligesom givet Ersta tn ing lor den manglende Synssands.

De n e d r e  A n t e n n e r s  Basaldel (cfr. Tali. 4*Fig. C, Tab. 5 Fig. lii) er temmelig 
tyk og s tæ rk  nden tydelig Leddeling og ender ndad i en s tæ rk  fortilrettet Toru, der, 
naar  Dyret sees ovenfra (cfr. Fig. 25) viser sig til liver Side af 0iepladen. — Det blad- 
dannede Vehæng er bos b eg g e A r te r  af eu meget lignende Form, rbombiskt, eller i Enden 
særdeles skjævt afskaaret, med det indre lljorne nddragen i en lang tungeformig Fortsa ts . 
Den ydre Hand er lige og glat og ender soni sædvanligt med en s tæ rk  tornformig F ort
sa ts ;  den indre Rand ligesom Enden er besat med talrige lange, tæ t sammenstillede 
Fjærborster.  Disse Antenners Skaft er temmelig s tæ rk t  og noget længere end de ovre 
Antenners; dets l s t e  Led er m eget kort, de 2 ovrige indbyrdes om trent af samme Længde. 
Svoben er sa rd e le s  lang og stærk, endnn betydeligt længere end den ydre Svobe paa  de 
ovre Antenner.

M u n d d e l e n e  ligne temmelig samme hos Erythrops. Mandiblerne (Tab. 4 Fig. 7) 
ere forholdsvis ikke m eget store og deres Bevæbning (Fig. 8) mesten noiagtig overens- 
s temmende med denne Slægt. Palpen er betydeligt længere end selve Mnndibelen og 
dens sidste Led forholdsvis noget storre  end hos Erytlirops. — l s t e  Par Maxiller (Fig. 9) 
vise ikke noget ' ndmærkende i sin Bygning. — 2det P a r  Maxiller (Fig. 10) ere forholdsvis 
noget mindre end hos Ery throps og have Endeledde t ikke synderligt s tæ rk t udviklet, af 
uregelmæssig oval Form  saint besa t  med talrige tynde tildéis ciliercde Borster. Viften 
er smalere end hos Erythrops, hvorimod R andhorsterne synes a t være s tærkere  udviklede.

l s t e  P a r  Kj  æv e f r t d  d e r  (Fig. 11) ere forholdsvis noget mere langstrakt end 
hos de 2 foregaaende S lægter;  især er 4de Led usædvanligt s tæ rk t  forlænget og smalt, 
hvorimod.Endedelen er forholdsvis mindre udviklet og hetydelig kortere  end hint. Viften 
er af sinal lancetdannet Form, noget s torre end hos Erythrops, men hetydelig mindre 
end hos foregaaende Slægt.

2 d e t  P a r  Kj  æ v e f o d d e r  (Fig. 12) ere af særdeles smal ,og langstrak t Form, 
næsten dobbelt saa  lange soni det foregaaende Par. D et 4de Led er betydeligt længere 
end de 3 foregaaende tilsammen og noget boiet sam t forsynet med kräftige Muskier til 
a t  bevæge Endedelen med. Denne er noget længere end 4de Led og dens sidste Led 
temmelig langstrakt,  næsten  af cylindrisk Form, i Enden s tum pt t i lrnndet og forsynet 
med et særdeles s to r t  Antal tæ t te  og fine Borster. Af nogen Endeklo synes her ikke 
a t  være Spor, he ller ikke af de eiendommelige med fin E ndesnæ rt  forsynede Randtorner, 
soni findes hos de 2 foregaaende Slægter.

F o d d e r n e  (Tali. 4 Fig. 13—14, Tab. 5 Fig. 17) optræde ber  a tte r  med en lig-



nende spinkel og traaddannet  Form  soni hos SI. Erythrops og ndm ærke sig ved eu endmi 
sparsommere Borsteheviehning, hvorved de ved forste 0 iek as t  se næsten aldeles nogne 
nd. De tiltage, dog i forskjellig Grad lios de 2 Arter, i Længde bagtil, saa  at de bageste 
P a r  altid ere længere end de forreste. Endedelen  eller Tarsus, der paa l s t e  Par er 
noget kortere  end det foregaaende Led, bliver paa  de bageste  Par, især hos den ene af 
Arterne betydelig længere, og bes taa r  af 4 indbyrdes med hinanden kun lidet bevægeligt 
forbundne Led, der hnrtig t aftage i Længde mod Enden. D et l s t e  af disse Led er ialfald 
paa de bagre Par betydeligt længere end de 3 folgende tilsannnen, tyndest ved Poden 
og noget fortykket i Enden, der er lige, ikke soni hos de foregaaende Slægter skjævt 
afskaaret. 2det Led er igjen betydeligt (mesten dobbelt) længere end de 2 folgende til
sammen og ligesom m estsidste  i Enden forsynet med et særdeles tæ t  Knippe af overor- 
dentlig tine lange Borstel'. Sidste Led, der ganske skjules melleni de fra foregaaende 
Led udgaaendc B orster  og svarer til Kloens Basalafsnit hos de 2 foregaaende Slægter, 
er (Fig. 15) særdeles lidet, af konisk Form  og mangier ganske ethvert Spor af nogen 
Endetorn, i livis Sted der fra den s tu nip e Ende udgaa 0 tine B orster  af samme Beskaf- 
fenlied soni de Ira Enden af de 2 foregaaende Led udgaaende.

Svomniepalperiie vise mesten noiagtig samme Form  og Bygning soni hos Slægten 
Erythrops og ere hos Hunnen ikke synderligt s tæ rk t  udviklede.

I v l æ k k e p o s e u  daniies soni hos foregaaende Slægt af 3 P a r  tydeligt udviklede 
Blade (cfr. Fig. 16), livoraf det forreste fra 4de F odpar  udgaaende (cfr. Fig. 14) er af 
sinal og langstrak t Form og i Ivanterne temmelig rigelig forsynet med tildéis lange cili- 
erede Borster.

B a g k r o p s l e i i i m e r n e  hos Hunnen (Fig. 17— 18) vise en meget lignende Form 
soni hos Slægten Erythrops. Ligesom hos denne Slægt tiltage de hnrtig t i Længde bag
til, og de bageste  ere særdeles tynde og sinale uden tydelige B ors te r  langs den nndre 
F lade  og med Basalafsnitte t meget længere end Endedelen, der paa  l s te  Par (Fig. 17) 
mesten er forsvindende og paa  sidste Par (Fig. 18) neppe ndgjor V4 af hele Vedhængets
Længde; de ]iaa den ydre Udvidning bestede H oreborster  ere særdeles s tæ rk t  udviklede
med meget stor og opblæst Rodbulbns (Fig. 19).

D e t  m i d t e r s t e  H a l e v e d h æ n g  (Tab. 4 Fig. 22, Tab. 5 Fig. 19) er betydeligt 
s tæ rkere  udviklet end hos de 2 foregaaende Slægter og mere overenssteminende med det 
for Mysiderne iahnindelighed typ i sk e Udseemle. Af F o n n  er det langstrak t triangulært
eller tungeformigt, b redes t  ved Basis og afsnialnende mod Enden, der er b red t  tilrundet.
Siderandene, der hos de 2 foregaaende Slægter vare ganske glatte, ere her  i en mere 
eller mindre Udstrækning tandede, saaledes soni Tilfældet er med de fleste Mysider, og 
Antallet af de fra Enden  udgaaende Torner er forskjelligt hos de 2 A rte r ;  hos begge 
udgaa i Midten 2 fint cilierede B orster  soni hos de foregaaende Slægter.

D e  y d r e  H a l e v e d h æ n g  (Tab. 4 Fig. 20, Tab. 5 Fig. 18) ligne temmelig samme



líos Erythrops, men lnive Endepladerne  forholdsvis noget b red ere ;  den indre l’lade er 
betydeligt kor te re  end den ydre og er ikke saa s tæ rk t  opsvulipet ved Basis soni bos de 
2 foregaaende Slægter. B e t  sædvanlige Hnreorgan er dog ogsaa her  t ils tede og tcnune- 
lig s tæ rk t  udviklet.

ITngernes U d v i k l i n g  steinnier temmelig noie overens med samme hos Mysis, 
med den Forskjel imidlertid, a t 0 inene  h e r  allerede i de forste  Sta dier forraade sin rudi- 
iiieiita'1'e Bygning og kun betegnes ved en meget lideu enkelt  tilrundet Fortsa ts  foran 
Insertionen af de ovre Antenner (cfr. Tab. 4 Fig. 23).

l)e  f n l d v o x n e  H a n n e r  (Tab. 4 Fig. 24) ere ialmindeligheil betydeligt storre 
end Huniicrne og have Bagkroppen noget stæ rkere  udviklet.

l)e ovre Antenners Dedunkler (cfr. Tab. 4 Fig. 25, Tab. 5 Fig. 20) ere soni sæ d
vanligt af s tæ rkere  Bygning og i Enden forsynet med det sædvanlige hors tebcsa tte  Appen
dix, der er s tæ rk t  udviklet og i Form og Bygning (Tab. 4 Fig. 2<i) m eget overensstem- 
niemle med samme bos Erythrops.

Svomniepalperne og især deres (trundled er soni hos Hannerne af de 2 foregaaende 
S lægter betydeligt s tæ rkere  udviklede end hos Hunnerne.

De ydre Ivjonsvodlueug (Fig. 30) ere. af eu ciendoinmelig smalt cylindrisk Form, 
tenmclig lange og jevnt krumniede fortii samt kun forsynede med eu enkclt Endeborste.

Bagkropslemnierne ere samtligc udviklede til kräftige tvegrenede Svommeredska- 
ber (Fig. 27—28). Soni hos E ry th rops  adskiller de t  l s t e  Bar (Fig. 27) sig ved den rudi- 
meutære Beskaffenbed af den indre Gren, der neppe er mere end y 3 saa  lang soni den 
ydre, pladeformig og nleddct. I sin Form  afviger den imidlertid fra samme hos Erythrops 
derved. a t Endedelen ikke er lidvidet, men jevnt afsmalnende og endende i eu Spids, sam t 
i den indre noget bueformigt boiede Rand forsynet med eu Rad af omtrent 12 stæ rke  
Fjærborster. 4de P a r  (Tab. 5 Fig. 21) viser eudon som hos E rythrops den Forskjel fra 
de ovrige,' a t de til den indre Grens yderste  Led udad fæstede B orster  ere betydeligt 
grovere, noget boiede og m eget s tæ rkere  cilicrede (Fig. 22).

Begge A lte r  af donne Slægt ere prydede med et eiendommeligt sm ukt rosenrodt 
eller violet P i g m e n t ,  der viser den samme diffuse Beskaffenbed soni hos Erythrops, 
uden paa noget Sted at danne forgrenede P igm entstjerner soni hos Mysis.

De 2 herben horende A rter  s taa  hinandcii soni ovenfor anfort meget nær, men 
ere dog le t  kjendelige ved den forskjellige Form og Bevæbning af 0 iep laden  og det 
midterste Halevedhæng sam t ved Foddernes  forholdsvise Længde.
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1. P s e u d o m m a  r o s e u m.  G. 0. s.
(Tab. 4).

Pseudomma roseum, G. 0 .  S a r s ,  Nye Dybvandscrustaceer fra Lofoteu. Vid.-Selskabets Forhandl.
f. 1SG9 p g .  1 5 4 .

D i a g n o s e .  Corpus valde elongatum et angustum, supra visum fere sublineare, 
segmento ultimo sat elongato sed 2 anteeedentibus paulo breviore. Lamina ocularis sat 
magna antice subtruncata in medio vix prominens, angulum ntrinqve formalis lateralem in 
femina minus in mare vero sat distinctum, marginibns lateralibns pone eundem brevi 
spatio dentibus circiter 12 armatis. Peduneuli antenn. superior, sat magni et crassi dimi- 
diam scuti dorsalis latitudinem antice superantes; appendix iis antennis in mare adjecta 
articulo ultimo peduneuli longitudine æqvalis. Sqvam.e antenn. inferior, pedunculus 
antenn. superior. vix dimidia parte  longitudinis superantes, qvater fere longiores qvam 
latioi'es, ext.remitate lingvæformi vix tertia parte  longitudinis totius sqvamæ occupante, 
setis marginis interioris et apiris circiter 48. Pedes postice valde longitudine increseeii- 
tes, ultimum par reflexum ad apicem fere telsonis porrectum, parte  terminali in paribus 
posterioribus articulo antecedente multo loiigiore. Telson longitudinem segmenti ultimi 
fere æqvans. forma elongato-subtriangulari, antice latius postice sensim attenuatum, apice 
obtuse rotundato, marginibns lateralibns subreetis in parte  posteriore utrinqve aculéis 
armatis circiter S, qvoruin utidnqve 2 vel 3 longissimi ab apice prodeuut præ ter  setas 2 
intermedias. Appendicum lateralium lamina exterior interiore 4ta circiter parte  longior 
apicem versus aliqvantuin a ttenuata. Animal pigmento læte roseo ornatum in corpore 
postieo fascias transversas H jva les  formante. Longit. feminæ adultæ circiter 15 Mm., 
maris aliqvanto major.

Denne særdeles vakreM yside er af en nsædvanlig slank og let Ivropsfonn. Oven- 
fra seet (Fig. 1) er Legem et næsten lineært uden nogen særdeles betydelig Forskjel i 
B ieden melleni For- og Pagkrop. Rygskjoldet er meget smalt og fortii kun hoist ubety- 
deligt bredere end ls te  Bagkropssegm eut; dets forreste la terale  Hjorne er kun lidet frem- 
staaende og tilrundet og den nedre Rand fnldkoinmen lige (cfr. Fig. 2). Den meget skarpt 
markerede bneforraigt boiede Tverfure er beliggende omtrent ved Enden af den forreste 
Trediedel af Bygskjoldets Længde. — Bagkroppens Segmenter ere temmelig langstrakte 
og de 5 forste næsten indbyrdes af samme Længde, eller ganske lidt tiltagende i Længde 
bagtil; sidste Segment er som sædvanligt betydeligt længere end de ovrige og næsten 
saa langt som de 2 foregaaende tilsannnen.

0  i e p  l a d  en (Fig. 3) er temmelig stor, halvmaaueformig, fortii næsten ligp afskaa- 
ret, uden i Multen eller til Siderne af det korte mediane Indsnit at vise noget m ærkbart 
Fremspring. Siderandene ere noget uregelmæssigt boiede og danne .fortii en utydelig 
stump Vinkel, som imidlertid bos Hannerne (cfr. Fig. 25) er meget skarpere fremtrædende,
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idet r ia d e n  her  er nddraget i et spielst Hjorne. Umiddelbart bag denne Vinkel er Side- 
randene i eu kort U dstrækning iievæbnet med 12 simia fortiirettede Tænder.

De ovre Antenners Pedunkler  (Fig. 4) ere temmelig store og tykke, mere end 
lialvt saa lange soni Rygskjoldets Brede fortii. Deres l s te  Led dækkes næsten ganske 
af Diepladen, saa at aleñe dets forreste Rand viser sig foran Fladens Rand. Dette Led 
er knn lidet b redere  end de folgende og den bel e Pedmikel derfor næsten  overalt af 
eus Brede.

De nedre Antenners bladdannede Vedbæng (Fig. 6) overrager de ovre Antenners 
Pedunkler  med mere end Tredieparten  af sin Længde og er næsten  y3 længere end de 
nedre Antenners Skal't. Af Form  er det meget smalt rboinbiskt, næsten  4 Gange saa 
langt soni bredt, med den indre Iîand meget svagt. convex, den ydre fuldkoninien lige og 
endende med en s tæ rk  lige fortii re t te t  toriiformig Fortsa ts .  Enden er særdeles shjævt 
afskaaret i Retningen indenfra udad, med det indre Ujorne skydende frein i Form at’ en 
s tor  lige fortilre tte t tungeformig Fortsa ts ,  der indtager noget mere end V3 af líele Bladets 
Længde. Denne F o r tsa ts  er rundtom ligesom líele den indre Rand besa t med en tæ t  
Rad af om trent 48 lange F jærborster.

Fodderne  er hos denne Art af en ganske usædvanlig s tæ rk t  forlænget traaddannet  
Form  og ere saa fragile, a t det kun sjeldent lykkes at faa et Exemplar, paa livilket de 
alle ere i Behold, l s te  Par, soni er de t korteste  af alle, ræ kker fortils trakt betydeligt 
udover Enden af de ovre Antenners Pedunkler;  de folgende tiltage særdeles hurtig t i 
Længde, saa  at de bagestc  næsten ere dobbelt saa lange. D et bageste  Par ræ kker til- 
bagestrak t langt udover Enden af sidste Bagkropssegment, næsten til Enden af det niidt- 
te rs te  Halevedhæng.. Soin hos Slægten E rythrops er det isæ r Endede len  eller Tarsen, 
soni forlænges. Medens denne paa  l s t e  P a r  (Fig. 13) er ikke saa lidet kortere  end det 
foregaaende Led, bliver den paa  de bageste  P a r  (Fig. 14) betydeligt længere end dette 
Led. Af Endedelens 4de Led bibeholde de 2 sidste sin Længde temmelig nforandret 
paa alle Fodpar, niedens begge de foregaaende Led, men især det 5te s tæ rk t  forlænges.

Svominepalperne vise en m eget lignende Form  soni hos SI. Erythrops. Ligesom 
hos demie Slægt er Basaldelen (hos Hunnerne) temmelig smalt og gaar udad ud i et 
skarpt spidsvinklet Hjorne; Endedelen er samniensat af 9 Led foruden det korte utyde- 
ligt afsatte Rodled. P aa  de bageste  Fodpar  o]inaa Svonimepalperne neppe mere end 1/ i 

‘ af Fodens Længde.
Det m idterste  Halevedhæng (Fig. 22) er ikke fuldt af sannne Længde, soni sidste 

Bagkrojissegment og betydeligt kor te re  end de ydre Halevedhængs indre Plade. Fortii  
er  det temmelig bredt, næsten af samme Brede som sidste Segment, men afsnialnes hur
tigt og jevnt mod Enden, der er s tum pt tilrundet. S idekanterne ere næsten  lige og i sin 
bageste  Del forsynede paa  liver Side med om trent S Torner, livoraf de 3 bageste paa  
liver Side ere betydeligt længere end de ovrige og vel r igtigst bor henregnes til Spidsen,
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skj0 nclt d enne iimærkeligt gaar over i Siderandene. F ra  Enden af Vedhæ.nget ttdgaa enduit 
de 2 tæ t sainmen i J lidtlinien fæstede cilierede Borster, der omtrent naa til Enden af 
de inderste  Torner.

De ydre Halevedhæng (Fig. 20) ere temmelig langstrak te  og smale, og den ydre 
Plade betydeligt (mere end V4) længere end den indre samt mod Enden noget afsmal- 
nende med den indre Hand i hele sin Længde tydelig convex. Den indre Plade er vel 
ved Basis opsvnlmet lor H oreapparatet ,  men denne Öpsvnlmning er ikke saa plndselig 
og s tæ rk t  afsat fra den ovrige Plade som sædvanligt. Pladen afsmalnes derfor ganske 
jevnt mod Enden, der er s tum pt tilspidset. Otolith en (Fig. 21) der forovrigt er af den 
sædvanlige noget fladtrykte Form, viser den Eiendommeliglied, a t den i sin forreste Band 
har en liden halvmaaneformig Indbugtning.

D e  f n l d v o x n e  H a n n e r  (Fig. 24) ere ialmindelighed noget storre end Hunnerne 
og le t  kjemlelige fra disse ved Antennernes og Bagkropslemmernes forskjellige Bygning. 
Som allerede anfort viser ogsaa Giepladen hos Hannerne en noget forskjellig Form ved 
de skarp t m arkerede laterale H jorner. Det bors tehesa tte  Vedhamg til de ovre Antenners 
Pedunkler er (efr. Fig. 2.r>) lige langt som Pedunkelens sidste Led eller endog lidt læn
gere og adskiller sig tydeligt ligesom hos Erythrops i en tykkere Basaldel og en tvndere 
svagt indadboiet Endedel. Det slyngefonnige Baand, hvorfra Borsterne tage sit  Udspring, 
er som man vil se (Fig. 2t>) m eget noie overensstemmende med samme hos Erythrops. 
De meget s tæ rk t  udviklede til Bagkvoppens Segmenter fæstede Svommefodder (Fig. 27—28) 
have, naar  undtages l s t e  Par, der allerede ovenfor er omtalt, hegge Aarer omtrent af samme 
Længde og betydeligt længere end Basaldelen; den indre har  ved Basis i den ydre Kant 
den sædvanlige pladeformige Udvidning og bes taar  af 7 Led;  den ydre er 8leddet.

Farven er særdeles vakker og eiendommelig. Den dannes af et livligt rosenrodt 
i det violette overgaaemle diffust Pigment, som lindes udbredt ikke blot paa solve Krop
pen, inen ogsaa paa Here af dens m dhieng. Saaledes er saavel Bladet paa de nedre 
Antenner som samtlige Halevedhæng kantede med en temmelig bred smuk violet Bord; 
ligeledes ere de ovre Antenners Pedunkler og samtlige Mund dele temmelig intensivt far- 
vede med det samme smukke Pigment. Over Rygskjoldet findes e t P a r  uregelmæssigt 
slyngede haandformige Shatteringer af samme Farve, og Sidedelenes bagre Hjorti er ere 
ligeledes meget intensivt rosenrodt farvede. Tydeligst m arkeret er imidlertid dette Pig
ment paa Bagkroppen. livor ethvert Segment h a r  et temmelig b red t  rosenrodt Tverhaand, 
der synes at s trække sig rumlt det hele Segment, idet de ventrale og dorsale Shatteringer 
paa Siderue lobe over i hitlanden. I den forreste Del af Céphalothorax skinner den store 
altid med morkt violet liidhold tyldte rryggentave meget tydeligt igjenneni de gjennem- 
sigtige lntegumenter. Æ ggene i Hunnens Brystpose ere af en siniik straagul Farve, 
Brystposen selv farvelos og i hoi Grad gjennemsigtig.

Aa-rva’rende tmerkelige Myside blev forst funden af tnig ved Lofoten paa det
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betydelige Dyb af 200—300 Favne, livor den paa visse S teder forekommer i temmelig
betydeligt Antal. Den synes ikke her a t gaa hoiere op. Dcrimod bar  jeg  nylig fandet
den i -Ilardangerfjorden ved jMosterhavn paa 100 Favnes Dyb, men ikke synderlig Inppigt. 
E t  eneste Exem plar af denne Art er Billigere af Hr. Overlæge Danielsen funden i denne
Fjord paa det enorme Dyb af melleni 400 og 500 Favne.

I sin Levevis synes den at ligneArterne af Slægten Erythrops, med hvilke den 
ogsaa i andre H enseender  viser en umiskjendelig Overensstemnielse. Ligesom disse syncs 
den i Ilegelen at leve sammen i s torre  Klokke • og at være meget local i sin Forekomst. 
Dens Bevægelser ere temmelig livlige og gratiose, skjondt den ikke ofte gjor længere 
Udflugter fra Dunden, la lmindelighed forholder den sig temmelig rolig paa Dunden af 
det Ear, livori den henstaar, ide t den enten sidder stille med lige uds trak t  Bagkrop eller 
ganske langsomt ved Iljadp af sine lange til alle Sider udsprigede F odder  skrider henad 
Builden. Svommepalperne ere dog ogsaa i dette  Tilfadde i en saa hurtig  svingende Be- 
vægelse, a t man knapt formaar at folge dem med 0inene. Kommer man den hen inder  
næ r med en eller anden Gjenstand, gjor den ved en hurtig  Boining af Bagkroppen et 
lynsnart Sprang til Siden, hvorved den endog kan kaste  sig temmelig lioit op over Over- 
haden af Vandet. Isæ r  ere de lange Svoher paa  Antennerne, soni den altid holder ud-
strak te  i forskjeilige Retninger, yders t  sensible, og den formaar ved Hjælp af disse nagtet
sin fuhlstændige Blindhed dog at forskaffe sig en Slags Forestilling om livad der foregaar 
i dens umiddelbare Nærhed, og saaledes itide at undgaa en sig m ennende Fare .

2 . l ’ s e h  i l  o  i i i  i i i  a a f  (  i i i  e. ff. o. s.
(Tab. 5 Fig. 1 3 -2 2 .)

Pseudomma affine, O. O. S a r s ,  isye Dybvandscrustaceer fra Lofoten, Vid.-Selsk. Forh. f.
1300 p g .  150.

D i a g n o s e .  Antecedenti simillimum sed minus et corporis forma magis abbreviata. 
Corpus posticum seiisim attenuatum segmento ultimo valde elongato et 2 anteceden'tibus 
junetis longitudine æqvali. Lamina ocularis feminæ brevior 'qvain in F. roseo, antice in 
medio (ad latera incisnræ medianæ) in processum distinctum obtuse acuminatum exserta, 
marginibns lateralibns æqvalius areuatis et dentibns numerosis (30—40) per  totum fere 
longitudinem dispersis armatis, in mare major antice in medio minus exserta, marginibns 
lateralibns utrinqve aiigulatis. Peduneuli antenn. superior, minimi diniidiam latitudinem 
scuti dorsalis antice non asseqventes, articulo lm o apicem versus dilatato et subtus pro- 
cessu hrevi dentiformi armato. Appendix iis anteiinis in mare adjecta perm agna longitu
dinem totius peduneuli æqvans extreniitate distincte incurvata. Sqvamæ antenn. infer.

i
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pedúnculos antenn. superior, dimidia circiter parte  longitudinis superantes, forma fere 
eadem ae in P. roseo, extremitate tarnen lingvæformi adhuc longiore tere dimidiam 
totius sqvamæ longitudinem occupante, setis marginalibns paucioribus. P edes ' struc
tura fere eadem ae in antecedente sed multo breviores, parte  terminali in paribus 
posterioribus articulo antecedente vix longiore; par  ultimum reflexum segmentum penul- 
tinmm parum snperans. Telson forma ab eodem P. rosei sa t  discrepans, magis elonga
tum et angustius, lingvæforme, marginibns lateralibns leviter concavis dentibns ntrinqve 
6—8 minimis, apice rotundato-truucato aculéis 10—12 fortibus intns longitudine incres- 
centibus ornato. Color fere u t  in antecedente, fascia vero dorsali transversa  in seg
mento corporis postiei lmo, 3tio et 4to multo saturatiore. Longit. feminæ adultæ ovi
fera1 vix 12 Mm.

Denne Art s taa r  foregaaende særdeles nær, saa a t jeg  endog i Begyndelsen kun 
lioldt den for eu yngre Form. Ved noiere Uiulersogelse viser den dog Here constante 
Afvigelser, saa a t dens Gyldiglied soni distinct Art ikke kan bctvivles. Den er betydelig 
mindre end P. roseum, da den fuldvoxne Hun neppe naar  en Længde af 12 Mm. Krops- 
formen er ('cfr. Fig. 13— 14) forholdsvis kjendeligt kortere  og mere nndersætsig end hos 
foregaaende Art. Rygskjoldet er betydelig bredere  end Bagkroppen og Tverfuren belig- 
gende ikke fuldt saa langt fortii. Seet fra Siden (Fig. 14) viser det forreste laterale 
Hjorne sig temmelig s tæ rk t  fremspringende dannende en næsten re t  Vinkel og den nedre 
lïand af Piygskjoldet paa  Midten tydeligt indbngtet. l s te  Bagkropssegm ent er fortii tem 
melig bred t og noget længere end ethvert af de 4 folgende Segmenter, der ere forholds
vis kortere end hos foregaaende Art og indbyrdes omtrent af eus Længde. Derimod er 
sidste Segment meget s tæ rk t  forlænget og fuldkommen lige langt som de 2 foregaaende 
tilsammen.

Diepladen viser hos Hunnen (Fig. 15) en fra samme hos P. roseum temmelig 
afvigende Form, og man vil alene lierved i enhver Aider med Lethed kunne kjende denne 
Art fra den anden. Denne Plade. er her forholdsvis noget kortere  og uddrages fortii i 
Militen til en konisk t ilsp idset Fortsa ts ,  der efter sin hele Længde er klovet ved det 
sædvanlige mediane Indsnit, livis Længde ogsaa her  er betydelig storre. Siderandene 
ere mere jevnt boiede nden at vise noget tydeligt Spor af nogen lateral Vinkel og ere i 
næsten sin hele Længde fint tandede (Tændernes Antal paa  liver Side 30—40).

I)e o\tc Antenners Pedunkler  ere forholdsvis meget mindre og svagere end hos 
foregaaende Art, betydeligt kortere  end Rygskjoldets halve Brede fortii og deres Led 
skarpere afsatte fra hinanden. l s te  Led er temmelig s tæ rk t  ndvidet mod Enden og liar 
paa den nedre Side en konisk tilspidset fortilre tte t Fortsa ts , som jeg  ikke liar bem ærket 
hos foregaaende Art.

De nedre Antenners bladdannede Vedhæng (Fig. 16) ræ kker  med Halvparten af 
sin Længde foran Spidsen af de ovre Antenners Pedunkler. I sin Form ligner det meget
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samme líos P. roseum, men er forholdsvis endnu skjævcre afskaai'et, idet den foran 
Endetornen fremskydende tuugefonnigc F o r tsa ts  lier endog indtager næsten Halvparten 
af hele Bladcts Længde. De fra denne og den indre Hand udgaaende B orster  ere ogsaa 
mindre talrige, neppe 40 i Tallet.

Fodderne  (Fig. 17) vise den samme spinkle og traadformige Bygning soni hos 
P. roseum, men ere forholdsvis betydeligt kortere  eller mindre tiltagende i Længde bagtil. 
Sidste Par, der hos P. roseum tilbagestrak t ræ kker langt udover sidste Bagkropssegments 
Ende, naar  her  kun lidet udover næ sts idste  Segment. Endedelen er selv paa de bageste 
Fodder neppe længere end det foregaaende L ed; forrcsten er Forho ldet af de enkelte 
Led meget noie overensstemmende med samme hos den anden Art.

Det ïnidterste Halevedhæng (Fig. 19) frembyder et af de for nærværende Art 
le i tes t  opfattelige Kjendemærker. D et er forholdsvis s tærkere  udviklet, længere og (m a
lere end hos P. roseum, fiildkonnnen ligesaa langt soni s idste Bagkropssegment. samt af 
en temmelig afvigemle Form, langstrak t tungeforniigt med tydeligt concave Siderande og 
b red t  afrundet næsten  afstumpet Ende. Langs Siderandene lindes paa  liver Side G—8 
meget smaa tæ t  tiltrykte Torner, hvorimod der fra Enden (Fig. 19'), der lier damier eu 
tydelig Vinkel med liver af Siderandene, udgaa ialt ikke mindre end 10—12 stærke Tor- 
n e r  foruden de 2 mediane Borster. De 2 ydersts P a r  af disse Torner ere körtest, de 
övrige omtrent af eus Længde og over 3 Gange saa lange soni Sidetornerne.

De ydre Halevedhæng (Fig. IS) ere noget kortere  end hos foregaaende Art og 
den ydre Plade forholdsvis noget smal ere og overalt omtrent af samme Brede.

H an  il e r n e  ere betydeligt s torre  end Huinierne og af mere langstrak t  Kropsform. 
0 iep laden  (cfr. Fig. 20) er forholdsvis s torre og af temmelig afvigemle Form, idet den 
fortii langtfra er saa s tæ rk t  uddragen soni hos Huiiiierne, men næsten lige afskaaret, 
med Aiitydning til la terale  Hjorner. Den ligner saaledes ved forste Dickast mere samme 
hos Himiierne af foregaaende Art, men skiller sig dog strax derved, a t S idekanterne soni 
hos Hunnerne i sin líele Længde ere fint tand ede. De ovre Antenners Pedunkler (ibid.) 
ere meget tykkere og s tæ rkere  end hos Hunnerne og det sidste Led s tæ rk t  opblæst, 
næsten kiigleformigt. Deres Endevedhæng er særdeles stort, om trent af hele Pedunkelens 
Længde med tydeligt iiulkrummet Endedel og særdeles tæ tte  og lange Borster. Det 
m idterstc  Halevedhæng viser fuldkommen den hos Hunnen beskrevne characteristiske 
Form  og Bevæbning, og Hannerne af nærværende Art er alen c lierved let kjemlelige fra 
de meget lignende Haimei’ af P. roseum.

Farven er meget lig samme hos foregaaende Art, og Pigmentet, der imidlertid 
her fahler mere i det rodlige, er fordelt omtrent paa samme Maadc. Dog udmærker 
nærværende Art sig derved, a t de t dorsale Tverbaand ved den bagre Band af ls te , 3die 
og 4de Bagkropssegm ent er meget s tæ rkere  m arkere t og af en særdeles intensiv rosen
ia  d Farve.

‘ 8 *
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Nærværende Art hiev ligesom foregaaende af mig forst funden ved Lofoten, livor
den forekommer tennnelig sparsom t ved Fiskevscret Skraaven paa omtrent 200 Favnes
Dyb lige i Kanten af den ira  Dybet udeufor temmelig steilt  opstigende Bakke. Nylig
liar jeg  derimod fnndet den i store Mamgder i den ydre Del at Hardangerfjorden ved
Jlosterliavn, livor den lever paa  onikring 100 Favnes Dyb, sandblandet Ler. I sin 
Levevis ligner den fuldkoninien foregaaende Art, men synes ikke at gaa saa langt ned i 
Dybet soni demie.

t
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Tai). 1.
Erythrops Goesii.

Fig'. 1. Fem ina  adulta  gravida a la te ra  siuistro, lOies circiter aucta.
F'ig. 2. Eadem supra visa.
Fig. 3. Mas adultus a la tere  siuistro.
Fig. 4. Pars  anterior ceplialothoracis maris supra  visa, laminam frontalem, oculus, sqva-

mas antenn. inferior, et pedúnculos antenn. superior, cum appendice terminali 
setosa ostendens.

Fig. .j. Appendix terminalis maris peduneuli sin istri antenn. superior, setis ex parte
adem ta a la tere  interiore visa, fasciam longitudinalem flexuosum, cui setæ sunt 
affixæ, ostendens.

Fig. 5'. Pars lnijus fasciæ valde aucta, dispositionem tuberculorum a r t icu la tum  ostendens.
F’ig. G. Pedunculus antennnr. superior, sinister cum basibus Üagellorum supra visus.
Fig. 7. Pars basalis antennæ sinistræ paris interioris cum sqvama et basi flagelli

inferne visa.
F'ig. S. Mandibula sinistra cum palpo interne visa.
Fig. 9. P ar tes  incisivæ mandibnlarum interne visæ, annatnram  diversam ostendens.
F'ig. 10. AI axilla lini paris.
F'ig. 11. Maxilla 2di paris.
Fig. 12. Maxillipes lini paris cum parte  intcgnnieutoruni ventralium.
Fig. 13. Maxillipes 2di paris.
Fig. 13'. Articnlns ejnsdem ultimus valde anctus ungvem terminalem et acúleos margi

nales ostendens.
Fig. 14. Pes lini paris feininæ.
F'ig. 14'. Seta ciliata articuli 4ti ejnsdem valde aucta.
F'ig. 14". Extrem itas articuli nltimi cum ungve terminali.
Fig. 15. P es  oti paris femina“ cum lamina inenbatoria.
F'ig. 16. Lamina incubatoria nltimi paris cum embryonibus nonnullis in situ îiormali.
F'ig. 17. Articnlns basalis pedis sinistri nltimi paris maris cuín palpo natatorio et appen

dice genitali (a).
Fig. 18—20. Pleopoda feminæ lini, Btii et oti paris.
F'ig. 21—22. Pleopoda maris lini e t  2di paris.
F'ig. 21'. Ramus interior plcopodum lini paris maris inferne visus, valde anctus.
F'ig. 23. Appendix caudæ lateralis sinistra  sujira visa.
F'ig. 24. Otolitlium inferne visum valde auctum.



Fig. 25. Idem a latere visum.
Fig. 26. Telson feminæ supra visum.

T a b .  2.
Fig. 1— 12. E ry throps s e r ra ta .

Fig. 1. Femina adulta  ovifera supra  visa, Dies circiter aucta.
Fig. 2. Eadem a la tere  dcxtro.
Fig. 3. Pars  basalis antennæ d e x tra  interioris paris cum sqvama et basi flagelli inferne visa.
Fig. 4. Pars posterior ceplmlotlioracis feminæ junioris pedibus omissis a facie ventrali

visa, parietem ventralem et laminas incnbatorias ostendens, m p 1 maxillipedes 
lm i paris :  m p2 maxillipes 2di paris.

Fig. 5—G. Appendix singularis parieti ventrali affixa supra et a latere visa.
Fig. 7. Pes 4ti paris feminæ.
Fig. 8. Telson feminæ supra visum.
Fig. 3. Spina una ejnsdem terminalis valde aucta.
Fig. 10. Pars  anterior cephalothoracis maris cum appendicibus antcrioribus supra visa.
Fig. 11. Extrcm itas  scgmenti ultimi maris cum telsone et appendicibus latcralibus dex-

tris supra visa.
Fig. 12. Pars  marginis interioris se r ru la ta  lam ina  in te rn a  nppcndicnm lateraliuni valde aucta.

Fig. 13—19. Ery throps microphthalm a.
Fig. 13. Femina adulta  ovifera supra  visa, Oies circiter aucta.
Fig. 14. Eadem a la tere  s in i s t r a
Fig. 15. Pars  basalis a n te n n a  d e x t r a  paris interioris cum sqvama et basi flagelli inferne visa.
Fig. lii. Pes 4ti paris.
Fig. 17. Telson fem ina  supra  visum.
Fig. 18. Pars anterior  cephalothoracis maris cum appendicibus anterioribus supra visa.
Fig. 19. Telson maris supra visum.

Fig. 20—28. E ry th rops  pygm aa .
Fig. 20. Fem ina  adulta  gravida supra visa Oies circiter aucta.
Fig. 21. Eadem  a la te re  s in i s t r a
Fig. 22. Pars basalis antennæ s in is t r a  paris interioris cum sqvama et basi flagelli inferne visa.
Fig. 23. Maxillipes 2di paris.
Fig. 23'. Articnlns ultimus ejusdem valde auctus.
Fig. 24. Pes 4ti paris maris.
Fig. 25. Telson feminæ supra visum.
Fig. 26. Pars anterior cephalothoracis maris cum appendicibus anterioribus supra visa. 
Trig. 27. Extrem itas telsonis maris supra visa.
Fig. 2S. Segmentum ultimum feminæ cum appendicibus caudalibus supra visum.

T a b .  3.
P a re ry th rops  obesa.

Fig. 1. Femina adulta ovifera supra visa, 7ies circiter aucta.
Fig. 2. Eadem a latere d e x tra



Fig. 3. Pedunculus antenn. superior, sinister cum basibus tiagellorum supra  visus.
Fig. 4. Pars basalis antenuæ d e x tra  paris interioris cum sqvama et basi flagelli inferne visa.
Fig. 5. Mandibula dextra cum palpo a facie exteriore visa.
Fig. b. P a r te s  incisivæ mandibularum inferne visas.
Fig. 7. Maxilla lini paris.
Fig. 8. Maxilla 2di paris.
Fig. 9. Maxillipes lini paris.
Fig. 10. Maxillipes 2di paris.
Fig. 11. Pes lini paris.
Fig. 11'. Extrem itas articuli ultimi cum ungve terminali.
Fig. 12. Pes 4ti paris feminæ cum lamina incubatoria (a).
Fig. 13— 15. P leopoda feminæ lini, 3tii et 5ti paris.
Fig. IG. Appendix caudæ lateralis  dextra setis marginalibus ademta inferne visa.
Fig. 17. Otolitlmm inferne (a) et a la tere  (b) visum, valde auctum.
Fig. 18. Telson feminæ supra  visum.
Fig. 18'. Extrem itas telsonis fortius aucta.
Fig. 19. Mas adultos a la te re  dextro.
Fig. 20. Pars  anterior cephalothoracis ejusdem cum appendicibus anterioribus supra visa.
Fig. 21. Appendix terminalis peduneuli dextri antenn. superior, se tis  adem ta inferne visa.
Fig. 22. Appendices genitales a  la te re  anteriore visæ.
Fig. 23. Pleopodum maris 2di paris dextrum.

T a b .  4.
Pseudoiniiia roseum.

Fig. 1. Fem ina adulta  ovifera supra visa, 7ies circiter aucta.
Fig. 2. Eadem a la tere  dextro.
Fig. 3. Lamina ocularis feminæ inferne visa cum ganglio cephalico, s tructuram  singulä

rem nervorum opticorum ostendens.
Fig. 3'. Lobi duo terminales nervi optici alter simplex a lter  bifurcatus valde aucti.
Fig. 4. Pedunculus antennarum  superioruni dexter cum basibus tiagellorum supra visus. 
Fig. 5. Pars  iiagelli interioris supra  visa valde aucta, dispositionem setarum  ostendens.
Fig. G. Pars  basalis antennæ s in is t r a  paris interioris cum sqvama et basi flagelli supra visa.
Fig. 7. Mandibula dextra cum palpo inferne visa.
Fig. 8. Partes  incisivæ mandibularum inferne visæ.
Fig. 9. Maxilla lm i paris.
Fig. 10. Maxilla 2d i paris.
Fig. 11. Maxillipes lm i paris.
Fig. 12. Maxillipes 2di paris.
Fig. 13. Pes lini paris.
Fig. 14. Pes 4ti paris  feminæ cum lamina incubatoria.
Fig. 15. Articulas ultimus ejusdem valde auctus.
Fig. IG. Pars posterior cephalothoracis feminæ junioris pedibus e t  maxillipedibus 2di paris 

ommissis a facie ventrali visa, laminas G incubatorias ostendens.
Fig. 17—18. P leopoda feminæ lini e t 5ti paris.
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Fig. 19. Seta auditoria iisdem affixa valde aucta.
Fig. 20. Appendix caudæ lateralis sinistra setis marginalibus omissis supra visa.
Fig. 21. Otolitliuni infei ne visum valde auctum.
Fig. 22. Telson feminæ supra visum.
Fig. 23. Pullus e marsupio feminæ productus a la tere  dextro visus.
Fig. 24. Mas adultus a la tere  dextro.
Fig. 25. Pars anterior cephalothoracis ejusdem cum appendicibus anterioribus supra visa.
Fig. 2G. Appendix terminalis peduneuli antennarum superiorum dextri setis ademta in

ferne visa.
Fig. 27—2S. Pleopoda maris lini et 2di paris.
Fig. 29. Pleopodum 3tii paris dextrum maris junioris.
Fig. 30. Appendix genitalis a la tere  visa.

T a b. 5.
Fig. 1 — 12. Ery throps abyssorum.

Fig. 1. Femina adulta gravida supra visa 5ies circiter aucta.
Fig. 2. Eadem a latere dextro.
Fig. 3. Extrem itas sqvama“. antennarum inferioruni setis marginalibus omissis.
Fig. 4. Maxillipes 2di paris.
Fig. 5. Pes lm i paris.
Fig. G. Pes 4ti paris.
Fig. 7. Pars terminalis pedis nltimi paris.
Fig. 8. Appendix caudæ lateralis dextra, setis marginalibus omissis, supra visa.
Fig. 9. Telson feminæ supra visum.
Fig. lo. Pars anterior cephalothoracis maris cum appendicibus anterioribus supra visa. 
Fig. 11. Pleopodum maris 4ti paris dextrum.
Fig. 12. Pars  anterior cephalothoracis maris junioris in profunditate 300 orgyarum capti 

strneturam rudimentärem oculorum ostendens.

Fig. 13—22. Pseudónima affine.

Fig. 13. Femina adulta gravida supra visa 7ies circiter aucta.
Fig. 14. Eadem a latere dextro.
Fig. 15. Lamina ocularis supra visa.
Fig. 1G. Pars basalis antennæ dextra; paris interioris cum sqvama et basi tiagelli supra visa.
Fig. 17. Pes 4ti paris cum lamina incubatoria.
Fig. IS. Appendix caudæ lateralis sinistra, setis marginalibus omissis, supra visa.
Fig. 19. Telson feminæ supra visum.
Fig. 19'. Extremitas ejusdem fortius aucta.
Fig. 20. Pars  anterior cephalothoracis maris cum appendicibus anterioribus supra visa.
Fig. 21. Pleopodum maris 4ti paris dextrum.
Fig. 22. Seta peculiaris margini externo rami interioris affixa fortius aucta.
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