
Öfversigt af Skandinaviens Echi-

nodermer

;

af

M. W. von DUBEN och J. RÖREN.
(Härtill pl. 6—11).

1. Crinoidea,

Af släglet Alecto Leach (^Comatida Lamk) före-

koiDQia vid vår vestra kust tvenne ganska di-

slincla arler. Båda höra till den afdeining af

slägtet, som har enkelt klufna armar, eller till sL

Com<^^^^/<2 i Agassiz' mening; och synas, bland hit-

tills beskiifiia arler, komma närmast Leachs A,
europcea (Lamarks C, mediterranea) , ehuru, att

dömma af beskrifningar och figurer '••"), ingendera

kan dermed förenas.

1. Alecto Petasus Nob. (Tab. Yl fig. 1):

cirrhis dorsum totum obtegentibus, sub —
50, compressiusculis; ai ticulis 11— 17, parum lon-

gioribus quam latioribus; brachiorum syzygiis ple-

*) Lamarck, Heusinger (i Megkels Archiv f. 1826, p.

317, tab. 4), GoLDFuss (Petrefacta Germaniae I, p.

20, tab. 61, fig. I a— m). Denna art har på ryg-
gen omkring 30 rankor, med 19 föga hoptryckta
leder, enl. Goldfuss; Heusingers figur, som dock sy-
nes vara mindre noggrann, visar många flera leder,

armens innersta pinnula helt kort och tjock, med
blott 10—12 leder, o. s. v.
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risque 4-arLiculali>;
;

plniiiilis (lii qiioque latere)

sub- 50, qnaram iiilinia lillFormis
,
longissima, ter-

tiam plus duj)]o snperaiis.

Ryggknappen konisk, alldeles beläckt af ran-

kor, h\ilka äro till antalet omkr. 50 (vi haCva

pa olika exemplar räknat 45, 48, 50, 51); de

innersta, snn vanligt, kortare och finare än de

yttre. Rankoina äro teniligen lätt afFallande , som
vanligt, men eflei- de affallne synas alltid mär-

ken qvai' i små runda, fördjupade iiäckai'. De
hafva, allt efter olika längd, 11— 17 leder, som
äro föga längre än bi'eda, och något hoptryckta,

dock så, alt rankans största diameter ej är dub-
belt så stor som den minsta. Sista leden bär,

nedanför klon, en helt liten, stundom omärklis;

tagg. Armarne äro tjockast vid roten, helt små-
ningom afsmalnande; deras leder äro korta och

skifte v is mycket sneda, som pä ^. eiiropcea;

mellan hvai-je syzygium finnas vanligen 4, mera
sällan 5— 6, och ytterst sällan blott 3 leder;

dock har andra syzvgium vanligen 6, och de när-

mast följande ej sällan 4. Hela aiinen bär, på
hvardera sidan, ungefär 50 pinnulae; den inner-

sta af dessa är smal, utan äggstockar, mycket
lång, mer än dubbelt så lång som den tredje;

äfven den andra är något smal och förliingd,

men från och med den tredje äro pinnula) unge-

fär lika långa, med omkiing 20 leder, h vilka

leder äro ungefär dubbelt så långa som bieda.

Ut mot ai niarnas spets blifva pinnulcT småningom
längre och få (lera leder, i samma mån som de

bli smalare Skifvans största diameter 10 n)ill.,

armai nas längtl omkring 65 mill., de längsta ran-

koina 11 mill. Fäigen varierar från brunröd och

ho<^rod till ^ul.
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Vitl Svenska kusten är denna art hittills fun-

nen på ett enda ställe, vid Fiskebäckskihl i Bo-

huslän, der den först, redan år 1836, upptäck-

tes af framl. Prof. B. Fries. Den förekommer
der serdeles ymnigt. I Bergens Museum förva-

ras flera exemplar af samma art, tagna vid Egei-

sund. Ett par andra exemplar, från vSöndfjord,

som derstädes förvaras, afvika från dessa blott

genom en högröd färg och ett färre antal af ran-

kor på ryggen, sä att de synas vara en varietet

af samma art.

2. Alecto Sarsii Nob. (Tab. VI fig. 2):

ciri his dorsum totum obtegentibus, sub- 40,

tenuibus, articulis 13—20, quorum longissimi

(4—6) triplo longiores quam latiores; brachiorum

syzygiis plerisque 4-ai ticulatis; pinnulis sub-40,

qvarum intim8e4 — 5 filiformes, sequentibus mullo

longiores.

Comatula mediterranea? Sars Beskr. og lagt-

tagels, p. 40 tab. 8, fig. 19 a— g.

Ryggknappen konisk, tätt besatt med rankor,

som äro till antalet omkr. 40, något längre än

diskens diameter, tunna och hoptryckta, isyn-

nerhet mot ändan. De största (yttre) rankorna

hafva 20 leder, de mindre blott 13— 16, af h vilka

de 2 nedersta äro helt korta, tredje betydligen

längre, fjerde till sjette längst (ungefär 3 gånger

så långa som breda), h varefter de följande små-
ningom aftaga i längd, så att de öfre blifva föga

längre än bredden. Den sista bär 2 tydliga klor,

af hvilka den undra är rak, den öfra mycket
större och krökt. Armarnas leder blifva ut emot
spetsarna mycket längre (ungefär 2 gånger så

langa som breda, h vilket förhållande icke på långt

när i samn)a grad eger rum hos föregående art)

;

mellan hvart syzygium räknas vanligen 4 leder,
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sällan 3 eller 5, men i det nästförsta sjzygium
vanligen 6. Pinnolas äro till antalet omkring
38—-40, de innersta 4—5 trådsmala, förläng-

da (de längsta med omkr. 20 leder); de pinnulas,

som derpå följa äro flerdubbel t kortare och be-

stå blott af 8—10 leder, men sedan tilltager

deras längd, och ledernas antal så småningom
ända ut emot armarnas spets; de mellersta pin-

nulas hafva omkring 15—16 leder, alla utom de

båda första, långa och smala, ungefär 3 gånger

så långa som breda. Skifvans diameter 6 mili.,

armarnas längd ungefär 40—50 mill. , rankornas
7—8 mill. (dock bar det af Sars beskrifna exem-
plaret varit större). Färgen, på dem vi sett lef-

vande, ljust gråbrun.

Denna art, först funnen och beskrifven af

Sars p. a. st. , är mindre änden förra, och till alla

delar vida finare och bräcklif^are. Den förekom-

mer vid vestra kusten af Norrige, t. ex. vid Chri-

stiansund och Bergen, men som det synes, en-

dast på stora djup och sparsamt; ett exemplar
hafva vi uppdragit från 50 famnars djup, ett

annat, fasthäftadt med ryggens raukor till en stor

svamp, från ett djup af 80—90 famnar, och vi

hafva funnit små exemplar på samma sätt häf-

tade till taggarne af Cidaris papillata ^ b vilka så-

ledes hafva lefvat på ett djup af åtminstone 100
famnar och måhända vida deröfver. Från samma
djup har äfven Prof. S. LovÉx upphemtat den vid

Tranöe i Finmarken.

2. Asteridea,

I Miii.LERs och Troschels System der Aste-

riden har hela denna familj nyligen blifvit un-
derkaslad eu fullständig revision, och rikeligen

Ullökt med nya former. Då forfattarne haft till-
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fälle att begagna de betjdligasle af Skandinaviens

Museer, så har äfven vår Fauna genom detta

arbete fått många uyi\ tillägg. I följande för-

teckning öfver de Skandinaviska arterna följa vi

helt och hållet ofvannäranda arbete, och tillägga

blott några sednare anmärkta, till större delen

äfven för vetenskapen nya arter.

a) Ophiurce.

3. Astrophjton Linckii M. T.

Synes finnas längs hela Norrska kusten ända

till Bohuslän, men endast på mycket betydliga

djup, 100—200 famnar och deröfver, i de stora

Korallernas region, på h vilkas gienar den sitter

fastslingrad och med hvilka den vanligen uppdra-

ges. Armarnes första grening sker hos yngre

individer långt utanför skifvan, hos medelstora

i sjelfva skifvans kant, hos fullvuxna på dess

undre sida. Jemför de späda ungarnes beskrifning

i Kröyers Tidskrift, III, p. 544.

4. Astrophjton Lamarckii M. T.

Längre mot norden synes denna art vara

mindre sällsynt än föregående; så är åtminstone

fallet redan vid Christiansund.

5. Asteronjx Lovéni M. T.

Hittills blott funnen af LoVÉN, vid Bohuslän
och Finmarken.

6. OphioJepis cUiata (Retz.)

Allmän från Finmarken (Loven) ända ned till

Sundet.

7. Ophiolepis squamata (Delle Ch.).

Denna art, förut anmärkt i Medelhafvet och
vid England, är ymnig vid Christiansund , bland
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Conferver o. ti., i sma vattenpussar, som vid eb-

ben lemnas qvar i bergshåloina. Ingen annan af

våia Echinodenner träffas, utom uiiclanlagsvis,

så högt uppe i vattenbrynet.

8. Ophiolepis fiUformis (O. F. Mult,.).

På lei botten, åtminstone från Christiansuncl

ända ned till Sundet. Den tredje taggen ofvau-

ifråi) på armarnes sidor (isynnerhet i närheten af

armarnes rot) andar sig veikHgen, äfven på vår

Skandinaviska art, med tvenne tvärutskott, unge-

fär sådana som de af Forbes beskrifvas; dock

mycket mindre än på hans figur, och icke ver-

tikala, utan horizonlela.

9. Ophiolepis scolopendrica (Linck).

En af de allmännaste arter ända ned till

Sundet; till färg och teckning va lierande i oänd-

lighet.

10. Ophiolepis Ballii (Thomps).

Af denna ai t, förut blott anmärkt vid Eng-
land, erhöllos forleden sommar några små exem-
plar af Cand. Rasch, under hans undersökning

af den s. k. Havbioen; således på betydligt djup

och långt ute i ö])pna ha fvet.

11. ? Opliioconia bidentata (Retz.).

Retzii originalexemplar af denna art, som
förvaras i Lunds Zool. Museum, skall vara från

JNorrisje.

12. Ophiocoma nigra (O. F. M.).

Här och fler ymnig längs Norriges vestin

kust (åtminstone upp till Christiansund); men
synes redan i Ijohuslän vara sällsyntare och går

knapf)ast ned till Sundet. Originalexemplaret af

O. Ailssonii M. T. {Jst. tricolor Rktz, Ophiura
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sphcerulata^u^s*.), som föi viiras i LiiiiHs Zool. Mu-
seum, är ett illa torkadt individ af denna art.

13. OpJiiaccmtha spinn/osa M. T.

Prof. LovÉN har meddelat oss den nn(ier-

rätlelse, att orii^inalexeniplareii af denna ai t, hvil-

ka i Riksmuseum förvaras, icke ävo frän Spels-

bergen, såsom genom någon nnsski ifni ng i Miir-

T.ERS och Trosciiels arbete blifvit uppgil vet, utan

från Lofoddtn, och att arten således äi Skan-

dinavisk.

14. Ophioscolex purpurea Nob. (Ta b. VI, fig.

2 a— 2 c):

brachiis diametrum disci triplo superantibus

;

spinis ternis, diametrum brachii subccquantibus,

sub epidermide tenui minute granulosis.

Color intense purpureus; diam. disci 12 mm.,
longitudo brachiorum 36 mm.

O. glacialis? Nob. Öfvers. af K. W. A. För-

hand!. 1844 pag. 114.

Denna art hafva vi träffat blott i fjordarne

omkring Bergen, temligen sparsamt. Den står så

nära den Spetsbergska O. glacialis, att vi i bör-

jan knappast ansågo den derifrån skild, inlilldess

vi genom Prof. Lovén erhållit ett exemplar från

Spetsbergen till jemförelse. De vigtigaste skill-

naderna äro: att i stället för det tjocka köttiga

öfverdrag, som på O. ^lacialis betäcker armajiies

taggar och med lätthet låter stryka sig tillbaka,

finnes här blott en helt tunn eller nästan omärk-
lig hinna, h varemot sjelfva taggarne äro vida tjoc-

kare och gröfre, och de upphöjda åsarna på deras

yta talrikare, samt markeiade med tätare och

tydligare tänder. Också är denna art vida niin-

die än den Spetsbergska.
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Ophlopeltls ^OB. DOV. gen.

Rimce genitcdes inter biachia binte. Os pa-

pilliferuiD.

Discus onuiino iiudus et cute molli lectus,

exceplis sculis biiiis eiongatis ad radices biachi-

orum.

Braclila vero sqamata, absque omiii molliori

integumento.

Squamce ad porös tentaculares nullce.

Geuus prope Ophiomjxani et OphioscoUcém
collocandum.

15. O. secui'igera ]Vob. (tab. VI fig. 3—6).

brbchiis longissimis (diametruni disci 12

—

15-cies superantibus); spiiiis bracbiorum ternis,

iiiLerinedia apice ditalalå iii forDiain securis an-

cipitis et acute den tall.

Color disci oli\ aceo-virescens , bracbiorum

caslaneus \. rufus.

Skifvan är Hten, med 4 insnitt eller veck

mellan armarue. Ofvau sitta, vid basen af bvarje

arm, två sniala, långsträckta sköldar, men för-

öFrigt är skifvan alldeles naken, öfverdrageii med
en mjuk ocb glatt bud, som också på undie si-

dan öfverdrager ocb döljer munsköldarne. Hela'

skifvan är utomordentligen mjuk, ocb buden så

tunn, att man ofta ser den, på ett eller flera

ställen, brusten, ocb inetfvorna utträngande. Mun-
springornas taggar ("papiller" M. T.) bilda en en-

kel rad ocb äro få: två i sjelf\a vinkeln, ocb

två, mindre ocb spetsigare, på b vardera sidan.

Armarna, som äro utonioidentli^t läni?a ocb vida

längre än bos någon annan af våra arter, kunna

*} Sköldarna , soiii pil den nakna rvg^en särdeles tyd-

ligt (rainträtlo, hafva ^itvit unlednini» till namnet.
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sammanrullas i spiral alldeles som hos AstropJiy-

ton, Skifvans mjuka öfverdrag sträcker sig bär

alldeles icke, såsom hos Ophionijxa och Ophio-

scolex , äfven öfver armaina och deras taggar,

ulan aimarna bäia nakna sköldar, alldeles som
t. ex. slägtet Ophiolepis, Af sådana sköldar räk-

nas längs hela armens ofvansida ungefär 300.

Såväl rygg- som buk-sköldarna äio nästan 4-kan-

tiga, tvära; sidosköldarna bära 3 laggar i raden,

alla korta (betydligt kortare än ryggsköldarnes

bredd); den mellersta af dessa taggar, som är

något längre än de andra, har en högst egen form

(se fig. 6), något liknande en hillebard eller en

tve-eggad, korlskaftad yxa*); af de båda andra

är den öfre tjockare än den undre. Skifvans

diameter på vårt största exemplar 7^ mill., ar-

marnas längd 100 mill. Skifvan olivgrön eller

smutsigt brungrön; radialsköldarne hvitaktiga,

åtminstone alUid i båda ändar. Armarna m.örk-

bruna, vid sjelfva roten vanligen något blekare,

men utåt öfvergående till en rödbrun färg.

Yid Hvidingsö, en af de yttersta öarne utan-

för Stavanger, erhöllos förleden sommar några

exemyjlaraf denna vackra ai t, på skalbotten och 20
—30 famnars djup. Sjelfva den lilla kroppen eller

skifvan är utomordentligt mjuk, så att då djuret

t. ex. skall krypa förbi eller emellan några hår-

dare föremål, ser man den böjas och vikas på
olika sätt, och när armarna sättas i rörelse för

att flytta den åt något håll, dragés den alldeles

på sned. Den kan också höjas och sänkas, och

när den höjes, resa sig radialsköldarne alldeles upp,

så att hela fältet mellan dem bildar en puckel,

*) En antyduing lill något dylikt förekommer, som of-

van närimdt, äfven hos Ophiolcpis Jiliformis,
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som är genom skarpa kanler (eller räta
, uppböjda

linier, som gå fi ån den ena armens radialsköldar

lill den andras) begränsad; sUnidom ser man
några par af radialsköldarne vara på detta sätt

uppiesta, andra nedfalUhi. De utomordentligt

långa armarna samnsanrullas vanligen i en mängd
spiraler, såsom figuren visar, men ofta i en ännu
bögre grad; de yttre delarne af armen rullas bär-

vid vanligen ofvanom de näriDare kroppen be-

lägna. På en talbik med bafsvalten sökte den
alltid krypa under concbyliefi agmenter , maskrör
ellei' b vad annat som var till bands, ocb det var

isynnerbet om man i)orttog dessa, eller beröide

djuret, som det rullade armarna samman, ofta

så att dessa sammanrullade spiialer betäckte bela

disken. När det deremot upprullade armarne ocb

böljade krypa, var det eget att se detta djui",

med en kropp knappt slörie än en ärta, sträcka

armarna öfver bela tallricken. Armarne äro myc-
ket sköra ocb bräckliga, men fortfara otroligt

länge, sedan de blifvit skilda från kro[)pt'n, alt

röra ocb slingra sig, som lefvande maskar. Ett

belt litet stycke ur spetsen af en arm, som en

iängie tid förvarades på fiiskt, dagligen ombytt
bafsvatten, sågs ännu efter 14 dagars fö i lopp kröka

sig, än åt ena än åt anch a bållet, rulla sig sam-
man ocb uträta sig o. s. v,

IG. Ophiathrix frai^i/is (O. F. M.).

Allmän, äfvcn i Ka t legat.

b) ylsteria\

De förändringar, som alla Siöstjernor under

tillvexten undergå, göra ilet nödvändigt att i

deras diagnos eller beskrifning äfven up[)taga
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exemplarens storlek, emedan alla propoitionerna,

äfvensom randplåtarnas antal, utan detta tillägg

kunna blifva alldeles missledande. På } ngi e in-

divider befinnas nemligen alllid armarna vara

kortare relativt till disken, sauit dä randplåtar

finnas, äro dessa till antalet färre, men luedare

i förhållande till det mellanliggande stycket af

armen
Den eget bildade kalk-knöl, som alltid finnes

i armens spets, och i hvars centrum den punkt,

som Ehrenberg anser vara öga, genast på alla

lefvande Sjöstjernor ådrager sig uppmärksandiet

genom sin lifliga röda farg, är det ställe h var-

ifrån Sjöstjernans tillvext egentligen utgår; der

tillsältas såväl de nya kalkstycken, som bilda

rännan för fötterna eller det iranska oesfentlio^en

så kallade inre skelettet, som äfven randplålar,

*) Såsom exempel må det vara tillräckligt alt anföra

några mätningar af yéstrogonium grajiulare och phry-
gianum. På 3 exemplar af den förra vir

största radien: A 33 mil!., B 15 mill., C 8 mill.

minsta radien: A 22 m., B 10 m., C. 6 m.
randplåtarnes antal: A 8 m., B 5 m., G 3 m.
deras bredd på armens midt: A 4,5 m., B 2 m. C. 1,5 m.
mellanliggande fältets bredd: A 3 m., B 1 m., G 0.

På 4 exemplar af den sednare var:

största radien: A 66 m., B 38 m. , G 7 m.
minsta radien: A 32 m., B 19 m. , G 5 m.
randplåtarnas antal: A 11—12 ro,, B 10m., G 3m.
deras bredd på armens midt: A 4 m., B. 4 m., G 1,5 m.
mellanliggande fältets bredd: A 8 m., B 5 m., G 0,6 m.
Af Astrogoniuni phrygianum hafva Miiller och Tro-

scHEL haft vida större exemplar än våra, der största

radien varit mer än 4 tum, också mer än dubbelt
så stor som minsta radien, randplåta rne 20 o. s. v.,

men allt detta kan ej förvilla, så snart blott
exemplarets storlek derjemte är utsatt.

**) Med alldeles samma skäl kan åtminstone skelettet hos
Echinus kallas inre. Men hos Ophiuridse finnes ett
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då sådana finnas. En enda blick på tvenne olika

stora individer af sådana arter, som hafva rand-

plåtar, är tillräcklig alt visa griindlösheten af den
åsigt som några författare yttrat, alt Sjöstjernan

skulle vexa genom tillsats af nya stycken i vin-

keln mellan armarne. Då en förlorad aim skall

ersättas, bildas först sjelfva vårtan i spetsen, ifrån

b vilken bilningen af de nya delarne sedan utgår

som vanligt.

17. Asteracantliion glaciaUs (L.).

Förekommer bär ocb der längs vestra kusten,

från Christiaiisand åtminstone till Bobuslän.

18. Asteracanthion J/z^j/Ze/v Sars (Wiegm. Arcb.

X p. 169).

Denna form, på b vilken Sars anslällt några

af sina så bögst interessanta observationer om Sjö-

stjernornas foi tplantning ocb metamorfoser, och

som kommer att närmare beskiifvas i dess un-

der trycket vaiande: Beiträge zur Fauna Nor-
wegens, slår ganska nära föregående art, ebuiu
måhända derifrån skiljjjai'. I Bergenstrakten haf-

va vi aldrig sett den utan helt liten (af om-
kring en tums diameter), men Lovéx bar med-
delat oss exemplar från Finmarken som äro

öf\ er 5 t lim i diameter. Det förtjenar anmär-
kas, att da de tlesta Ecliini ocb HolothuriiV i

hög grad variera ocb derigenom otroligt försvåra

arternas Ijestänmiande; så äro de flesta Asterier

(liksom Spatau^^i) mycket konstanta och lätt skilda.

Likväl få härifrån undantagas tvenne släglen,

Asteracanthion och Echinaslcr M. T., b vilkas arter

i för-

verkligt inre skelclt, örvcrallt oiiigifvet af luid>ke-

lettet.
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i föränderlighet läfla med de andra Echinoder-
merna. Exempel lemna A, ruhens ^ E. oculatus

afven A. glacialis varierar mycket, ehuru dess

förändringar hittills mindre synas hafva ådragit

sig zoologernas uppmärksamhet.

19. Asteracanthion rubens (L.).

Är från Finmarken (Loven) ända ned i Sun-
det den allmännaste af alla våra Sjöstjernor.

20. Asteracanthion roseus (O. F. M.).

Längs vestra kusten, åtminstone ifrån Chri-

stianssund ned till Bohuslän, vanligen sparsamt.

[A. roseus Örsd. , de regionihus mar. p. 81, hvaraf

exemplar henäget blifvit oss meddelade, är icke

denna, ulan följande art). — Rosenröd, såsom
den af O. F. Muller beskrifves, hafva vi aldrig

funnit denna art, utan alltid lifligt orangefärgad

,

h vilken färg äfven af Muller oamämnes, men
blott som varietet,

21. Echinaster oculatus (Linck). — Forbes etc.

— M. T.

Forma minor, vulgaris: Asterias seposita Retz!

(non Echinaster sepositus M T.). — Echinaster

sanguinolentus Sars! Wiegm. Ärch, X, p. 169 tab.

VI, fig. 1—2, et sine dubio A, san^uinolenta

MuT>L. prodr. p. 234 (non Retzius). — E* Sarsii

M. T. Wiegm. Arch. X, pag. 178,

major: Asterias pertusa Mull. prodr. p. 234
(cfr. Zool. Dan. fasc. II, p. 35!, sub A. rosea).

—

O. Fabricius no v. Acta Hafo. tom. It (1826) p.

41, tab. IV, fig. 2«

*) y4. roseus deremot varierar aldrig^ men torde rät-

tast böia uppställas som typ för ett eget slägte:

Siichasler M. T.

K, F. Acad. Handl, 1844 1^
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Allmän frän Fiu marken (Lovén) ända ned i

Sundel.

Anm. De otaliga exemplar af Echinaster j, hvilka

vi pa vara kuster, från Glirislianssund till Sundet, un-
dtrsrikl, synas oss alla tiöra till en och samma art,

ehuru denna till form och habitus i sä hög grad va-

rierar, att äfven vi länge trott oss böra urskilja åt-

minstone två arter. På alla är madreporplåtens yta

tält basalt med taggar, och tentakelporerna sitta en-

staka, hvilka båda egenheter synas för denna art vara

särdeles karakteristiska. Såsom helt liten ("tumslång")

är den E Sarsii M. T., E. san^uinolentus Sars. Dess

färg trälFar så noga in med de få ord , som O. F. Muller
nämner om sin A. san^uinolcnta , att livar och en, som
på våra kuster samlar sjödjiir, och dervid beständigt

träffar denna lilla, men i synnerhet genom sin blodröda

färg i ögonen fallande art, omöjligt kan annat än med
Sars anse den för att vara Mullers A. san^uinolenla^

ehuru Retzius misstagit sig om Mullers art, och til-

lämpat hans namn på en annan, vid våra kuster
aldrig förekom m ande art *). — Vid Norriges veslra

kust är det sällsynt alt liälfa större exemplar än af 2
tums längd. Den forlplanlar sig redan som mycket
mindre, och det var sniå exemplar af denna art, som
gåfvo Sabs första anledningen till en af hans mest in-

teressanta upptäckter. Dock synes maximum af dess

slorlek vaia, liksom hos Echinodermerna i allmänhet,
ganska r)bestämdt, och exemplar finnas någongång
äfven här af ända till 4 a 5 tums längd. Dessa an-
sågo vi i j)örjan för något alldeles eget; de hafva en
belydligl afvikande habitus, och armar, som i förhål-

lande tdl disken äi o särdeles långa, vid basen bukiga
och vid föreningen med kioppen liksom inknipna; hit

hör säkerligen A. pcrtusa Muf.l- Prodr. {^^radiis basi

angii.stads, oibhis') och O. Farricius på anf. ställe:

dock vaiierar, såsom redan F.\rriciijs anmnrkei', denna
''''gihhositiis busios railioriim^'' mycket. I Zoologin Df»-

nica jt inför xMur.LEu denna art med A. rosca och den

*) E. scpositiis M. T. \y<\^. 23, h vilket namn författarne

sedermera i lillägi^et (p. 12()1 på Iietzii nnctoritet

vilja utbyta n)ol /s*. sdn^^uiiwbutiis.
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är i sjelfva verket af alla på var k«ist förekommande
former den enda, som dermed kan jemfÖras. \ Bo-
huslän, ocli ända ned i Sundet, äro exemplar af 3—

4

tnms längd mindre sällsynta, ocli alla öfvergangar från

de små till de stora kunna här tydligen följas. Den
karakler, som hos de små isynnerhet synes hafva fä-

stat Mullers oeh Trosghels uppmärksamhet, och föi-

anledt uppställandet af E. Sarsii j, de ensamma tenta-

kelporerna, är visserligen konstant. Men det i Lunds
Zoologiska Museum förvarade oiiginalex(^mplaret af

Retzi! a, seposita (= E. oculatus! enligt Mull. och

Troschel p. 126) liar också ensamma tentakelporer, oeh
annorledes hafva vi icke funnit dem på någon Echi-

naster från våra kuster; men då kalknätet på ryggen

nr så fint, blifva porerna i alla fall talrika. Finnes

utomlands någon E. oculatus^ som i ryggens maskor
har flera sammansittande tentakelpor^^r , så bör denna
måhäncia skiljas frän vår art; och denna sednai'e bör
då utan all fråga behälla namnet: sangumolentus.
Muller och Troschel synas benägna alt anse E.

Sarsii fÖr ungen af den Grönländska E Eschrichtii

M. T.. Måhända är äfven denna , hvat af vi hittills icke

sett något exemplar, icke specifiskt skild fiån flen vid

våra kuster vanliga arten. En märkvärdig fÖränrlring,

alldeles salFrangul, förekomn^er i trakten af Dergen,

men visar löröfrigt inga konstanta skillnader fiån den
vanliga,

22. Sohisier papposus (L.).

Fl ål! Finmarken (Lovén) till Sundet. Vi.

i

Noiiiges ve^itra knsf leiniii^en sällsyni.

23. Solaster Endeca (L.).

Synes ölvejallt vid våra kuster v<iia aliinaa-

nare än föreoående aii.

24. Solaster furcifer Nob. (Tab. VI, Og. 7—10):
diametro minore ad majorera (in 2^-pollicari)

= 1:3; radiis 5, latis, depressiusculis; penicillis

in dorso seriatis, serie extima marginali, reliquis

majDre; spinnlis peniciliorum planis j. triquelris,

apicebi-tri-fiHcalis; poris tentacularibus 1—4-nis;
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spinis inferiie secus ambulacra ternis, cleiii trans-

verse pcclinatis.

Color laterilins, sublus albus.

Pa 3 exemplar af olika storlek, var:

Slörsta radien: A 30, B 16—18, C 11 raillim.

Miiisla radien: A 9, B 6, C knappt 4 mm.
Armarnas bredd vid basen: A 9, B 6—7,
C 4,5 mm.

Mad reporplåtens afslånd fran centrum: A 4,— — från kanten: A 3 mm.
Största radien är således på det största exem-

plaret något mer, på det minsta något mindre
än 3 gånger så stor som minsta radien. For-

men ar nedtryckt, med platta ocb breda armar;

dessas antal, 5, synes vara fuUkomligen konstant.

M II n v i n k e I p 1 å t a r n a äro breda , triaoi^ulä-

ra, med en kamm af omkring 14 långa taggar, b vil-

ka alldeles betäcka munnen ocb komma bvarandra

så nära, att den ena plåtens taggar gripa in i den
andras som kuggarne i ett b jul. A mbulacr al-

plåtar na, b vilkas antal tilltager med individer-

nas storlek, äro bos vårt största exemplar några

ocb 30. På b var ocb en sitter, närmast fåran,

en kamm af 3 temligen långa taggar; sedan följer

(liksom bos S. efideca ocb papposus) en rad af

t värkaminai , med 4—5 tillti vckla tajjoar i b var

kamm. Äfven de plåtar, som på undra sidan sitta

emellan and:)nlacralplålarna ocb randen, bära små
kammar af 3—4 taggar. På det nät af kalk-

stycken, som beläcker ryggen ocb sidorna, böja

sig, i inlevseklionsv inklä 1 ne, knölar i spetsen bä-

rande en pensel al" fina, borsllika taggar. Dessa

knölar bilda tydliga längsrader; ocb de tvenne

rader knölar, scnn följa sjelfva armarnas kant,

äro större än de öfi i<;a (på vårt slörsta exemplar,

A, sitla 17 knölar i b vardera af dessa rader, på
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B 13— 14). De öfriga knölarna, lika stora, silta

j3å h varje arm i 13—14 rader, men af li vilka

blott de mellersta gå ända ut till armens spets.

Taggarna i penseln äro breda, platta eller stun-

dom trekantiga, ocli bvardera kanten utlöper i

en lång spets, så att taggen slutar sig som en
2—3-uddig gaffel (lig. 10 visar några taggar eller

borst i en pensel); på undersidan, der taggarna

äro större, liafva de vanligen flera, men mera
oregelbundna taggar i kanten eller spetsen. Ma-
dreporplåten sitter närmare randen än medel-

punkten. På det mindre exemplar (B), som vi

först erböllo och lä to afteckna, finnas inga ten-

takelporer på sjelfva disken, men utemot ar-

marna beg3^nna de att visa sig, och på armar-

nas midt sitter i allmänhet en sådan por (aldrig

flera) i h varje maska, b varefter de åter aftaga

mot armarnas spets-*'). Deremot sitta på det

större exemplar (A), som sedermera erhölls, i de
flesta maskor, isynnerhet omkring midten af armar-
na, 2—3—4 porer, och blott mot armarnes spets

saknas de nästan alldeles. Vid de inre delarnes

undersökning hafva vi också funnit äggstockarna

bildade alldeles som hos de öfriga arterna af

Solaster j så att denna art obestridligen bÖr dit.

Tentakelporernas antal synes emellertid här lika

litet som vid sV^^iQl Echinaster, böra upptagas i

slag tkarak teren.

Af denna art hafva vi blott erhållit de 3
exemplar, af b vilka måtten ofvanför blifvit an-

förda; alla i Bergens Fjord. Det lefvande dju-

rets färg var ofvan tegelröd, under hvit; ögon-

punkterna särdeles lifligt röda.

*) Detta exemplar ansågs således höra till slag tet C/z^ei-

aster M. T., och kallades, i öfversiglen af K. Ve-
tensk. Ak. Förhandlingar, Maj 1844, Ch. horealis.
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25. Pteraster militaris (O. F. IM ) Ta b. VII, fii(,

11—13.

Denna art, fornt endast känd från Grönland

och Spetsbergen, förekommer äfven vid Norriges

vestra kust, ehuru mycket sällsvnl ; och de exem-
plar, som hittills funnits halva varit helt små,

1— 1^ tum i diameter. Färgen gulhvit med hög-

röda ocularpuidUer, En hittills icke anmärkt
egenhet hos slägtet Pteraster M, T. är, att ett

stort, ihåligt rum finnes mellan sjelfva huden,
som bär kalknätet och taggarna, och en deröfver

utspänd, mjuk och slemmig hinna, som uppbäres

och stödjes af taggaina, liksom ett tak af talrika

pelarrader. Midtpå ryggen har denna hinna en

stor öppning, utskjutande liksom en tut (jfr figu-

ren i Zoologia Danica), som omgifves och stödjes

af 5 rättuppstående borstknippen,' i bottnen,

uiidt emellan dessa, öppnar sig anus. Madrepor-
plåten stor, uppskjuter på ett tjockt, pelarlikt

kalkskaft öfver den undra huden, så att dess yta,

som är groft granuleiad, står i den öfre, slem-

miga hinnan och af denna öfverdrages.

26. Jstro^oniam phrjglanum (Parelius).

Af alla våra Asterider den vackraste, lik-

som en af de sällsyntaste; är dock funnen fiån

Finmarken ända ned till Bohuslän (Lovén).

27. Astrogomum granulare (O. F. M.).

Från Bohuslän till Finmarken (Lovén), mer
och mindre sällsynt.

28. Jstcropsis Pulvinus (O. F. M.).

Från Bohuslän ålminstone lill ChrisliansuDcl,

alleslädes sparsamt förekommande.

29. Jslntpecten MuUeri M. T. Wiegm.Auhiv
X, (1844). p. 181.
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Asterias aurantiaca Mui.i . Z. D. la b. 83
FoRBEs, Brit. Slarf. p. 130 (non Linn^ei).

Denna art, som i System der Asteriden sak-

nas, och först eflerät l)lifVit på anförda stället be-

skrifven, är den öfveiallt vid vår vestia kust

förekommande, af MiiLLER och nordiska förfatlare,

äfvensom i England, hittills så kallade Asterias

aurantiacaj men var okänd för Linné, som nnder
detta namn besk rifver en sydeuropeisk art. Utan
att känna Mullers och Troschels sednaste af-

handling, hade vi nästan samtidigt, just imder

samma namn, Astropecten MuUeri^ upptagit denna
art i den förteckning öfver Norges Echinodermer,

som intogs i Öfversigten af K. Vet. Akad. För-

handlingar för Maj 1844. Dess färg är brungul,

i randen ofta violett; vanliga storleken 2—3 tum,

dock träffas äfven, fast ganska sällan, exemplar

af ända till 4^ tums diameter; på ett sådant fin-

nas 35 randplätar, på ett exemplar af 2\ tums
diameter 28, på ett af | tum blott 13. På det

första förhåller sig mindre diametern till den
större = 1:4, på det andra = 1:3|, pä det min-
sta = 1:2|. Hos oss är denna art fullt så kon-

stant som någon annan; och det förefallei således

besynnerligt, att den på Engelska kusten, enligt

Förres, skall variera nästan i oändlighet, och gå
till en vida betydligare storlek. Måinie icke flera

arter härunder sammanblandas?
30. Astropecten Parelii Nob. (Ta b. VII, fig. 14

sinubus inter brachia rotundatis; diametro
minore ad majorem (in 4-pollicaribus) = 1:24^;

scutis marginalibus 30, inermibus; superioribus

granulosis, spalio paxillifero sublatioribus; granu-
lis in inferiore latere sensim abeuntibus in spi-

nulas complanatas.
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Color intense sangLiiiieas.

Asterias aiirantiaca var. Parelius Äcla ti-

dlös. IV, pag. 425, tab. XIV fig. 3—4 (bona).

För att genom några exempel visa, i hvad
mån proportionerna hos SjÖstjernor i alhnänhet

kunna anses föränderliga eller konstanta, anföra

vi af denna, liksom af ett par följande arter, ett

större antal mått , tagna af olika stora individer

och utsatta i millimeter.

Största radien: Ä 60, B 53, C 51, D -

)

48, E 41, F 47, G 26, H 24, I 15,

K 11, L 9.

Minsta radien: A 20, B 21 , C 20, D 19,

E 17, F 13, G 12, H 11, 19, K 5,5

L 4,5.

Randplåtarnas antal: Ä 31, B 30, C 28, D
29, E 24, F 23, G 22, H 19, I 14, K
11, L 9.

Randplåtarnas bredd"''): A 3,5, B 3, D 3,

H 3, K 1,5.

Randplåtarnas längd: A 2, B 2, D 1^5,

H 1,5, K 1.

Mellanliggande fältets bredd: A 3,5, B 2, D2,
Hl, K 0,7.

Tjockleken (höjden) af skifvans rand: A 8^,
B 8, G 8, D 9, E 8.

Afståixl frän madreporplåten till närmaste rand-

plåt: A 8, B 6, C 6,5 D 6, E 6,

H 2, K 1^.

Madrej>orplåtens diameter: A 1,5 B 1,5, C 1,5.

Dl, E 1,5.

*) Exemplaret D visade ijig genast vid första påseendet
niV^ot orcgcl blindo t och snedl.

*) Delta och de två löljande måtten aro här, som ali-

lid, tagna vid niidlen af armaine.
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Skitvan är betydligt stor, ocb vinkeln mel-

lan armarna mycket bred och afrundad. All be-

väpning af större taggar o. d. saknas hos denna

art, hvars öfre yta och ränder blott täckas af

små granula, undersidan af tätt packade, platta,

trubbiga småtaggar. Afskrapas taggarna på un-

dersidan, ser man ambulacralplåtarna vara, på
de största exemplaren, 34—35; på armarna be-

röra de omedelbart randplåtarna, men på disken

finnes mellan bada ett triangulärt rum, upptaget

af mindre plåtar.

Mun vinkelplåtarna bära på h vardera si-

dan 7 korta taggar. Äfven Ambulacralplå-
tarnas taggar äro korta, cylindriska; h varje plåt

bär en rad af 4 taggar längs sjelfva ambulacrum,
samt dessutom många andra dylika taggar såväl

i omkretsen som på midten. De plåtar, som ligga

mellan ambulacral- och randplåtarna, täckas af

ännu kortare, plattade, tätt packade taggar. På
de undra rand plåtarna ser man huru dessa

taggar småningom förkortas till korn (granula).

Ännu finare och jemnare granulerade äro de

öfra randplåtarna; vid armens midt äro

dessa bredare än det mellanliggande paxillfäl-

tet (blott på de största af våra exemplar är

bredden ungefär lika), och deras bredd (från

paxillfältet till undra randplåten) är ungefär

dubbelt så stor som deras längd. Öfre sidans

paxiller likna här snarare granulerade plåtar ••);

hvarje plåt är sexkantig, tätt besatt med gra-

*) Deras form står här ungefär midtemellan plåtarnas
form t. ex. hos Astro^onium granularCj oeh paxil-
lernas hos föregående art; och de förmedla fullkom-
ligt öfvergängen mellan dessa vid första påseendet
sä olika former»
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nula, vanl. 12 i kanten och 3—4, slundoni flera

,

oågot större i midlen. Mellan dessa plåtar sitla

der och hvar några enkla t en ta k el porer ströd-

da. M a d r e po rplåt en liten, ligger vanligen när-

mare medelpunkten än närmaste randplåt. Fär-
o:en ufvan blodröd, under hvitoul

På anförda ställe beskref von der Lippe Pa-
RELius redan år 1768 denna vackra art och gaf

deraf en ganska igenkännlig figur. Han säger att

den synes stå närmast hiyyjEiy^, aurantiaca och "är

måhända en artförändring deraf." Också hän-

förde O. F. Muller, som aldiig sjelf sett arten,

utan betänkande Parelii beskrifning och figur till

sm aurantiaca , och ifrån detta ögonblick råkade

de alldeles i förgätenhet. I sednare åren är arten

af Stifts-Amtman Christie funnen vid Askevold

i Bergens Stift, af oss vid Bergen och vid Chri-

stiansund, hvarest de största exemplaren erhöl-

los, på 30 famnars djup, sandbotten. Äfven i

Chi istianiafjorden har Mag. Örsted erhållit ett

exemplar af denna art, så att den, ehuru öf-

verallt ganska sparsam, synes förekomma längs

största delen af Norriges kust.

31. Astropecten Andronieda M. T. (Tab. VII,
lig. 18, 19):

radiis apice valde attenuatis, acutis; diame-

tro minore ad majorem (in 8-pollicari) = 1 : 5;
scutis marginalibus 50, sulcis profundis distinclis,

margine tenuiter granuloso-fimbriatis; superiori-

bus inermibus, granulosis; inferioribus secus mar-
ginern aboralem ai niatis spinis planiusculis, arcte

atlpressis, 2—^5.

Color la^te rosens.

Ast. aiirafitiaca' var. Pai>eiils 1. c. pag. 427, tab.

\1V, lig, 5—6 (bona). — A. Christii Nob.
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ÖlVei sigl af K. V. A. Föi handl 1844 pag. 113.

Besliiifven och afbildad af Tarelius på sam-

ma stälJe som den föregående, har denna art

också delat alldeles samma öde, intills den i sed-

iiare åren blifvit återfunnen af Prof. Lovén i Bo-

huslän, af Stifts-Amtman Christie vid Askevold

i Bergens Stift, och af oss utanföre Bergen , ehuru

på hvardeia stället blott ett enda exemplar, så

att denna Sjöstjerna säkert är en af de allrasäll-

syntaste, liksom den är en bland de vackraste.

På det Askevoldska exemplaret (jfr fig. 19) fanns

hela ytan betäckt med ett gelatinöst öfverdrag,

som i form af en mjuk, konisk eller cylindrisk

papill omgaf h varje särskilt knöl eller tagg, och

alldeles uppfyllde den djupa fåran mellan rand-

plålarne; och likaså har förhållandet varit med
det Bohuslänska exemplaret. Men på det Ber-

genska exemplaret fanns icke något sådant öfver-

dras» och det är således icke konstant för arten.

FoREES har anmärkt en dylik varietetaf vår van-

liga Astropecten Mulleri,

32. Astropecten tenuispiniis Nob. (Tab. VIII,

fig. 20—22):
radiis attenuatis, margine alto, interjectis

sinubus late rotundatis; diametro minoie ad ma-
jorem (in sesquipoUicari) = 1 :4; scutis margina-
libus 18, armatis spinulis raris, quarum in me-
dio eminet spina longior, cylindrica, setacea ;

spi-

nis in ambitu scuti cujusque ambulacralis 8, in

medio unicå, longiore et fortiore.

Color dilute lateritius.

På tre exemplar af denna art var

Största radien: A 18, B 12, C 45 millim.

Minsta radien: A 4,5, B 3,7, C 9,
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Randplåta nias antal: A 18, B 16, C in-

emot 40,

Randplåtarnas bredd: A 0,7, 0,6, C 1,

Mellanliggande fältets bredd: A 1,2, B 1,2, C 2,

Randens höjd i vinkeln mellan armarne: A 2,2,

B 1,5, G 4,5,

Randens höjd på armens midt: A 1,2, B 0,7,

C 1,5.

Den starkt afrundade vinkeln mellan armarne,

den höga randen m. m., gör habitus hos denna

art betj-dligen afvikande från alla dem vi sett

af slägtet Astropecten j och närmar den mer till

Ctenodisciis, M u n v i n k e I p I å t a r n a äro breda

,

nästan cirkelrunda, och bära inuti munnen 2

stora tänder samt på hvardera sidan en kamm af

6 mindre; hela deras yta är föröfrigt täckt med
uppstående taggar, med undantag af en slät fåra,

som vanligt, i midten. A mbulacr alplåtar na
omgifvas rundtomkring af en krans utstående

taggar, till antalet vanligen 8, af h vilka de 4,
som vetta inåt fåian, äro störst, isynnerhet de

två mellersta (hvilka beröra de motstående på
andra sidan fåran), och de 4, som velta åt si-

dorna eller utåt, äro mindre. I midten af plå-

ten uppskjuter en tagg, bet3'dligt både längre

och tjockare än de andra. Innerst i armainas

vinklar ligga mellan munvinkelplåtarna och de

båda innersta randplåtarna 3—4 plåtar, bvaraf

de mellersta äro störst; alla betäckta med glesa

och korta taggar. Randplåtarna, såväl de öfre

som de undre, äro likformigt beklädda med glesa,

korta taggar, hvilka på de undra randplåtarna

äro platta och längre än på de öfre, hvarest de

nästan ufvergå till granula. I midten af alla

jandplåtarna sitter en längre, trind, borstlik, lätt
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utstående tagg, ungefär så hög som rand plåten

är bred; genom dessa taggar, som stå alldeles

vinkelrätt ut Ii ån armarne, synes dessas rand,

såväl ofvan som nedan, vara liksom ci lierad.

Ryggens paxiller bära i kanten 6—8 granula

,

och i midten en lang, syllik, lätt affallande (på
det större exemplaret ej sällan afFallen) tagg.

Madreporplåten liten, ligger knappt på sin

halfva diameters afstånd från randplåtarna.

Ofvanstående diagnos och beskrifning är ut-

kastad efter två små exemplar (A och B), tagna

vid Ghrisliansund på lerbolten och omkring 30
famnars djup, och som nu förvaras i Lunds Zoolo-

giska Museum. Sednare hafva vi genom Prof.

LovÉN erhållit till jemförelse 2 större exemplar

af denna art, som förvaras i Riks-Museum; af

dessa exemplar, som båda äro mycket skadade,

är det ena från Bohuslän, det andra från Norige

(Christiansund?), hemfördt af Marklin. Armarna
på dessa äro, som vanligt, i proportion längre

än på små (jfr de ofvan anförda måtten af C),

och utlöpa vida smalare och spetsigare än på
någon annan af våra Asterier, och på de inner-

sta af de undre randplåtarne tillkomma här,

nedanför den stora taggen, ännu 1—2 något

mindre.

33. Ctenodiscus crispatus

Denna art [ = Ct, polaris M. T., men det af

Retzius gifna artsnamn, — jfr M. T. System der

Asteriden p. 129 — synes såsom äldre böia bi-

behållas), hittills blott känd såsom Grönländsk,
förekommer vid Christiansund ymnigt, ehuru
blott på en inskränkt localitet (lerbotten , 30 —40
famnars djup) straxt invid staden. Att Ct. pfg-
mceus M. F., såsom författarne sjelfva sedermera
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förmodat, enJasl ät' dess iinae, kunna vi med
beslamdhel inlv^a.

34. Lujdia Suvigr/ji (^\\:DOL\y). Tal). VI [1, fig.

23, 24.

Asterias n. sp.? Sars, Beskr. og lagll. p ig. 391

Luydia fragilissima Forbes.

Lurdia Sarsii iNoB. Öfversigt af K. V. A.

Föi h. 1844 p. 113.

Frän Bohuslän (dei den t. ex. vid Fiskebäcks-

kil icke är sällsynt: LovÉis) förekommer denna

art åtminstone upp till Christiansund, ocii är på
många ställen vid ^Soiiiges vestra kust en af de

allmännaste Sjöstjernor, isynnerhet ut emot öppjia

hafvet till; den går fraii 30 ända lill 80—90
famnars djup. Fäigen är brungul, med en mör-
kare rand längs midlen af hvaije arm, och en

rad af mörkare punkter i armarnas kant, så att

livarje så{lan punkt motsvarar en undie randplAt,

en tvärrad af taggar på undersidan, och en fot.

Den form, som uppställes som t\p for L.

SavigJiji eller fragilissima ^ har 7 ai inar. S"\

tvekade således länge att anse denna art identisk

med vår, afh\ilkeu vi på Norrigivs vcstkust, bland

månoa 10() exemplar, aldrig tiälfat t-tt enda med
liera än 5 arinar. Men Prof. Loven, som vid

lj!»luisl;in erhållit ett stort exemplar med 7 ar-

n)ar, h vilket nu föjvaras i Riks-Museum, liar

haft goilheUn alt pa \är begäran jemfora (h-lta

med den vanliga loruien , och (IcM vicl icke kunnat

linna nagia sådana skillnader mellan båda, som
kunde beriittiga ilem att anses för olika arter.
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3. Echinodea.

a) Cidarites.

35. Cidaris papiUata Leske (Tab. IX, fig. 25
—30):

subglobosa, utrinque depressa ; ambulaci is spi-

iiulisque viridibus; nodulis ambulacrorum bis-

biserialibns; verrucarum limbis ovato-orbiculari-

bus, margine elevato granuloso cinctis ; aculeis in

singula serie 8, mui icato-eoslatis; infimis coiripres-

sis margine alatis, intermediis cjlindricis iongis-

simis (diametrum testae duplo supera ntibus).

Diameter 2i unc, longitudo maxima acule-

orum 5 unc.

Echinits Cidaris L. Fn. Sv. p. 513. — Nilss.

Collect. zool. Scand. p. 11.

"Söe Pindsvin," Pontopp. Norriges Nat. Hist.

T. 2, p. 278 (tig. rudis). — Ström Sond m. T. 1,

p. 175. — MiiLL. prodr. p. 235, N:o 2848.

Cidaris papiUata Leske ap. Klein Ecb. p.

125, tab. VII, A, el tab. XXXIX fig, 2. ~
Fleming, Brit. Anim. p. 477. — Forbes, Brit,

Starf. p. 146 (fig. mala). — Desmoultks.

Echinus Cidaris? var. « Sowerb. Brit. misc.

pl. 44 (fig. satis bona, sed coloiibus ad siccnm,

et aculei nimis breves).

Fayannes, Conchy iiologie pl. 56 fig. (ha-

bitum satis bene refert).

Cidaris Hjstrix Sars Beskr. og laglt. p. 40
(vix Lamk et auclt.).

Cidaris borealis Nob., Öfvers. af K. Vetensk.
Ak. Förh. 1844, p. 114.

På t ren ne exemplar mälles:
Skalets böjd: A 45 , B 35, G 22 millim.

— diameter: A 60, B 51 , G 37

,
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Taggarnes slörsla längd : B 105 (på A och C
voro alla i spetsen afbriUna),

Taggarnes största tjocklek: A 4,5, B 4,3, C 3.

(På ett exemplar af C Hjstrix från Sicilien,

som finnes i Bergens Museum, är skalets diame-

ter 30 millim., taggarnes största längd 41 raill.,

tjocklek 2.25 mill.).

Af kända arter kan denna icke förblandas

med någon annan än den Medelhafska Cidaris

Hystvix ; men står ganska nära denna, ehuru

båda S3-nas vara tillräckligen skilda genom flera

karakterer, af h vilka vi vilja anföra de vigtiga-

ste, efter hvad jemförelsen med ett exemplar från

Medelhafs^et, samt med de författares beskrifnin-

gar vi haft att tillgå, gifvit vid handen.

a) Den ISorska är betydligt stor, vanligen

mellan 2 och 2^^ tum i diameter, och mindre
exemplar fås ytterst sällan; blott från "Havbroen"

har Herr Rasch medfört nå2:ra sådana, af om-
kring 1| tums diameter. Deremot synes den Me-
delhafska alltid vara vida mindre; vårt exem-
plar, äfvensom det af Grube beskrifna, höll ej

mer än Ii tum i diameter.

h) Taggarna på den iSorrska arten synas

äfven, såväl absolut som relativt, vara längre;

dock kan denna karakter lätt blifva vilseledan-

de, emedan de nästan alltid träffas mer eller

mindre brutna i spetsen; och deras ursprungliga

längd blir derigenom på de flesta exemj)lar oniöj-

iig att bestämma. På de få exemplar, der vi

sett några af tle längsta, mellersta taggarne vara

hela, har deras liingd varit dubbelt så stor som
skalets dianuter. Så långa synas taggarne ej blifva

j)å C. Iljsti UV.
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På vår art hafva de nedersta af de stora

taggarne i hvarje rad, närmast munnen, en egen

form, som synes vara särdeles karakteristisk för

arten: starkt hoptryckta, platta, med vingad,

sågtandad kant (fig, 28— 30). (På vårt exemplar

af C. Hfstrix äro dessa taggar till formen föga

olika de andra, blott något plattare, men med
alldeles afrundad kant). De öfriga taggarne, af

h vilka de mellersta, som vanligt, äro längst, äro

cvHndriska, utåt obetydligt afsmalnande, i spet-

sen något hoptryckta; längs deras yta gå omkring

15 rader af upphöjda knottror, bildande liksom

naggade åsar, mellan h vilka ligga faror, nästan

dubbelt bredare än åsarna. (På vårt exemplar

af C. Hystrix äro åsarne flera, 18—22, och stå

hvarandra närmare, så att mellanliggande fårorna

ej äro bredare än sjeifva åsarne).

d) Hvad antalet af de stora taggarne, eller

som är detsamma, af interambulacralplåtarne be-

träffar, så sitta på alla våra större exemplar 8
(sällan 9) sådana i hvarje rad från munnen till

an US, på de mindre 7— 8. På den Medel ha fska

sitta (enligt L^marck och Grube) blott 5 i ra-

den; men denna skillnad beror utan tvifvel,

till en del åtminstone, på olika stoilek, och exem-
plar af den Norrska arten, som vore lika små
sora de Medelhafska, skulle knappast hafva flera

taggar i raden.

e) Färgen: på den lefvande C papillata är

skalet grått; de långa taggarne gulaktigt grå , men
basen biyter tvärt af med en spanskgrön färg; i

spetsen och invändigt, eller i brottet, äro de

äfvenledes gröna. De små taggarne ljust spansk-

gröna, h vilken färg således blir den herrskande

på det lefvande djuret. Den gröna färgen för-

K. V. AJind, HandL 1844. 1 '
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svinner pä toikcule exemplar alldeles, och öfver-

går Lill gulgrå. Enligt Grube är skalets ucli de

stora taggarnes färg hos C. Hystrix blekröd, de

små ta^f^arne ^råakticra.

Denna art synes förekomma utanför ]Nor-

riges hela vestra kust, men endast på betytlli^a

djup, i de stora Korallernas region (100—200
famnar och deröf\er), h varigenom den, ehuru
troligen icke sparsamt förekommande och af de

flesta fiskare väl känd ("Söe-Pindsviin"), dock

alltid blir mycket svar att erhålla, i det blott

til I [a I ligt vis något exemplar följer upp med en

fiskares snöre.

Echinus L, Agass.

Ju naturligare ett slägte är, desto svårare

1)1 il' (let vanligen alt nrskilja och begränsa dess

arter. I hö£: o rad "älier detta om släktet Echi-

JULS j, i den inskränktare mening hvai i (.let nu-

mera tages. Dess arter äro talrika, men emel-

lertid fuuier man san) ma karaklerer, blott med
obetydliga modifikationer, genomgå hela sJägtet,

och lagges härtill, alt vissa arter i hög grad va-

riera, och att alla med åldern undergå ganska

betydliga förändringar, så inses lätt de svårighe-

ter, som arternas säkra bestämning och karakte-

riserande hår möter. Också äro de flesta för-

fattares beskrifningar sådana, att föga upplvsning

af dem slår att hemla.

^ id Norriges vestra kust hafva vi haft elt

särdeles gynnantle tillfälle att i slöisla mäns^d

samla, samt i naturen undersöka och jemlbra

de derslädes förekommande former af £b////7/ , och

att följa dera genom alla variationer och alla ål-

drar. Vi anse oss dervid hafva kommit till det

säkra resulta! , alt vid denna kust linnas G di-
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si inklä arter, af h vilka alla vi haft atl lillgå och

jemföra en stor mängd exemplar, utom af en

art, hvaraf vi blott sett tvenne individer. Tre

af dessa arter, E. esculentus ^ Flemiii^ii och ne-

glectus y kunna med bestämdhet hänföras till de

hos andra förlattare beskrifna arter; hvaremot

detta ej lyckats oss med de trenne öfriga, af

h vilka en, E. virens Nob., sjnes nästan bestän-

digt hafva blifvit förvexlad med andra närståen-

de arter, och tvenne, E, elegans och E. nor-

vegicus NoB., knappast förr bhfvit af någon för-

fattare anmärkta. Alla våra ai ter höra till den

afdelning af slägtet, som hårde 10 inskärningarne

i munöppningens land föga märkbara, och po-

rernas par i h varje ambniacrum bildande sneda,

biutna rader; hos alla äro areae ambulacrales be-

tydligen mindre än interambulacrales, h vilken

skillnad under till vex ten beständigt lilllager, (på

stora exemplar äro areae interambulacrales unge-

fär dnbbelt, på små halfannan gång bredare än

ambulacrales).

Innan vi gå att närmare beskrifva dessa ar-

ter, torde det vara i sin ordning att nämna nå-

got om de karakterer, af h vilka pålitliga känne-

tecken inom denna afdelning: synas kunna hem-
tas, och om dessa karakterers olika vigt vid ar-

ternas bestämmande, äfvensom om de förändrin-

gar hvilka förorsakas af åldern.

ö) Sjelfva skalets form är hos alla små
exemplar nedtryckt och platt. E virens ^ som
aldrig blii* stor, är också alltid nedtryckt ; äfvenså

förblifva E. neglectus och E. norvegicus „ ehuru
temligen stora, dock alltid låga och nedtryckta.

Men hos de 3 öfriga arterna blir skalets form un-
der tillvexten högre, hos E. esculentiis {^om (\ock

i detta fall serdeles mycket variejar) vanligen
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närmande sig lill klotrund; hos E. F/emmgn hav

det en egen tendens att uppskjuta i en kon.

Af E. elegans hafva vi sett endast ett par medel-

stora exemplar, och våga således hvarken besLämdt

åtgöra om dessa äro fullvuxna eller icke, eller i

sednare fallet, huruvida deras form under till-

vexten skulle mera närmat sig iormen ai E. escu-

lentiLS j h vilket synes troligt. På små exeaiplar

är munöppningen i proportion vida större än

på vuxna. Äfvenså är skillnaden mellan ambula-
cral- och interambulacral-piåtarnes biedd vida

mindre; det är under tillvexten isynnerhet de
sednare, soin ökas på bredden.

Z?) Porernas par i ambulacra ligga hos

våra arter, såsom ofvan nämndt, alltid i sneda,

brutna rader, och antalet af porer i h varje rad

är fullkoQiligen konstant. De häiaf hemtade ka-

rakterer äro således förträffliga, men kunna föga

begagnas till åtskiljande af våra arter; iy blott

den ena af dem, E. neglectus ^ har 5 par porer

i h varje rad^ alla de Öiriga 3. Mot h varje par

porer svarar, som bekant, en fot. Hvad radernas

riktning beträffar, sä är denna hos alla små exem-
plar mindre sned eller mera vertikal, ungefär

som hos Cidaris y der alla porparen bilda en enda

slingjande linea. Men under tillvexten rycka ra-

derna närmare till h varandra och bl ifva mer sne-

da, isynnerhet på undersidan, der de till slut

komma att ligga mera på tvärs än på längs,

livaremot de upp emot anus till alltid mer be-

hålla den ursprungliga längsi iklningen. Härigenom
blifva porerna, .och följaktligen också fötterna,

vida talrikare på undersidan, der de bäst behöf-

vas, än på den öfra. De porer, som höra till

samma rad, stå aldiig, åtminstone hos våra ar-

ter, på samma ambulacral-plåt , ulan det öfversta
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paret slår alltid pä nästa plåt, vanligen så, att

dess båda porer ligga i samma rad med de båda

porerna i nedersta paret af följande rad (se Tab.

IX, fig. 32, 38, Tab. X, fig. 42).

c) Knölarnes antal ocb storlek på ska-

let (som naturligtvis alltid bestämmes af taggar-

nes) lem nar vigtiga karakterer; men det är nöd-

vändigt att dervid göra afseende på de förändrin-

gar som åldern förorsakar. Hos alla Echini sitta

laggarne i början i 20 vertikala rader (en tagg på
h varje ambulacral- och interambulacrai-plåt) , och

sk VåvioQ Echini ännu äro helt små, hafva de icke

flera än dessa primära taggar. Men under ti 11-

vexten begynna småningom, omkring dessa, att

framkomma secundära*) taggar, hvilka hafva ,

en synbarlig tendens att på skalet ordna sig i en

quincunx, och bilda reguliera rader, så väl ver-

tikalt som tvärsöfver h varje plåt. I hela denna an-

ordning ligger skenbarligen samma plan till grund
hos alla arterna, blott olika modifierad. Man
skulle i detta afseende kunna dela våra inhemska
arter i 3 afdelningar, livar och en innefattande

2 arter. Hos E. elegans och E. virens förblifva

de secundära taggarne alltid vida mindre än de
primära, och på skalet af dessa arter ser man
derföre alltid, äfven då de nått sin fulla storlek

,

20 mycket markerade rader af större knölar ((jfr

Tab. X, fig. 42), som gå från anus till munnen
som meridianerna på ett klot, och äro märken
el ter de primära taggarnes insertion. På h varje,

så väl ambulacral- som interambulacral-plåt, sitter

här alltid en primär tagg, genom sin storlek gan-

*) De taggar, hvilka vi här med Forbes kalla sekun-
dära, indelas af Valentin i sekundära

,
tertiära, qua-

ternära o. s. v.; h vilken indelning emellertid för

närvarande afhandlings föremål är af bindre vigt.
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ska utmärkt från de secundära. Tjugo vertikala

rader af större knölar äro äfven mj^cket lydliga

på skalet af E, esciUentus och ne^lectus, så länge

de äro småj men under tillvexten blifva de se-

kundära taggar, som sitta på interambulacral-

plåtarne i biedd med de primära, efterhand lika

stora som dessa, så att hvarken de eller de knö-

lar hvaipå de sultit, till slut kunna skiljas från

de primära, och de större knölarne bilda, i syn-

nerhet pä skalets n>idt, der plåtarne äro bredast,

många flera än 20 rader. Äfven E. Fleiningii och

norvegicus visa som ungar knappt någon afvikelse

iVån de öfriga i knölaines anordninj^ pä skalet;

men under tillvexten tilltager de sekundära knö-

larnes både antal och storlek betydligen på un-

dersidan af skalet, hvarest man slutligen finner

flera rader af secundära knölar utvecklade nästan

till samma storlek som de primäia (se Tab. IX,

fig. 39); h varemot de sekundära knölarne på öF-

versidan förblifva helt små, få och glesa, och

sjelfva de primära knölarne, i synnerhet hos E.

norvegicus (Tab. IX
,

fig. 37, 38), på inånga plåtar

alldeles oblitereras, h varigenom dessas rader här

blifva mj^cket afbrutna. Skalets öfra och undra

sida blifva således hos vuxna exemplar af dessa

arter alldeles olika.

d) T a g g a r n e s längd, som alltid stå r i för-

hållande till knölarnes storlek, lemnar i allmän-

het goda karakterer, ehuru vissa arter äfven i

detta afseende betydligen variera, t. ex E. Fle-

mingii, Miirkligt är, att man i i egeln icke träflar

de längsta laggarne på de största individer, ulan

på medelstora; hvilket förhållande isynnerhet eger

rum hos E Eleniingii cch ännu mer hos E.fior-

vegicus. På stora exemplar af ilenna sednare art

,

vSoni högst sällan trallas, äro taggarne ojemför-
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(slundom icke bloU relativt, utan a])solut)

mindre än på de små, samt liafva en helt olika,

tjockare och trubbigare form. En direkt följd af

hvad som nyss anförts om knölarne, är att skill-

naden mellan de primära och sekundära ta^gar-

nes längd hos små exemplar är vida större än

hos sloia. På vuxna exemplar af E. esculentus

och ne^lectiis kunna en del af de secundära tag-

garne knappast mera skiljas från de pi imära ; men
på nundre exemplar af samma ai ter är detta in-

galunda förhållandet.

e) Munhinnans beskaffenhet är en karak-

ler, h varpå i-sjnnerhet Agassiz lägger mycken vigt.

Hos en af våra arter, E. Fleniingii , är den tunn,

och nästan alldeles slät och glalt, och detsamma
synes vara förhållandet hos E. elegans; hos alla

de andra är den mer eller mindre betäckt med
små kalk-knölar, som isynnerhet vid torkning

tydligt framträda, och ofta bära pedicellaiier eller

taggar.

f) Slutligen lem nar både taggarnes och ska-

lets färg många karakterer, som synas vara allt-

för vigtiga och konstanta alt här öfverses. Sär-

deles konstant är isynnerhet skalets färg, och hos

väl konserveiade exemplar, både torra ocl» sprit-

lagda, bibehåller den sig förträffligt; redan med
ledning af denna kan man, på väl bibehållna

exemplar, sällan misstaga sig om den art hvar-
till de höra. Men på skal, som af sol eller fukt

blifvit urblekta, försvinna fiirgerna eller blifva

oigenkänliga. Äfven taggarnes färg är al' myc-
ken vigt, ehuru hos ett par arter, E. Fleniingii

och ännu mer E, neglectiiSy underkastad föi än-

dringar.

En karakter, hvarpå Forbes vid bestämman-
det af de Engelska Ecfiini lägger mycken vigt,
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är taggarnes yta. Oss synes den, åtminstone

hos våra arter, icke erbjuda väsendtliga skilje-

märken, hvarken i strimmornas antal, deras olika

bredd och djup, eller deras tvärstriering, h vil-

ken vi funnit vara i det närmaste likadan hos

alla våra arter. Deiemot kan formen af den s.

k. Aristotelis lykta och dess delar, samt afauri-

culae, h varpå isynnerhet Blainthxe fästat upp-
märksamheten, visserligen i flera fall lemna goda

och pålitliga kännetecken; likväl behöfver man
icke, åtminstone vid våra arters åtskiljande

, taga

sin tillflykt till dessa rent anatomiska karakterer.

a) (incisuris 10 circa aperturara testas infe-

riorem obsoletis); pororum paribus ternis.

36. Echinus escidentus L.:

testa hemispl]£erico-subglobosä, rubrå, tuber-

culis subcEqualibus minoribus dense obtectå; spi-

nis confertis, brevibus, albis, apice violaceis; pri-

mariis vix longioribus (hinc series 20 tuberculo-

rum majorum in testa decorticatå vix raanifestae,

ut in quatuor sequentibus).

E. escidentus L. Mus. Lud. Ulr. p. 705. Fn.

Sv., S. N. Pe.\nant. Flemikg. (non Auctorura

Europas meridionalis).

E, Sphcera Mull. prodr. p. 235. Forbes 1. c.

p. 149. Agassiz, Monngr. des Echinod., 4:me
Livr. , pag. II. E. ghbiforjtiis Lmk (sec. Agassiz),

BrAlNV.

E. aurcmtiacus Blainv. (?), sec. Agassiz.

Anrr.. I INIusenm Ludov. Ulricae p. a. st. har

Linné sjcH' hcskrifvit sin E. cscuientus ^ och med mä-
starehand, i korta men lräfVan(le drag iittrvckt alla

dess väsendtliga karak teiei' {^''testa hemisphivrico-siibglo»

bosa , rubra — /x)/v" in singu/a serie sex — apertura

suhrotunda j ncc 10 Jissuris — spince xuolacea? apice

aib(v''^). D«:niia beskrifniu^ , idl hvilken i alla hans
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öfViga verk hänvisas, citatet ur Lister (det ur Rumphii
Museum hafva vi ej kunnat verifiera), och artens upp-
tagande i Fauna Svecica , lemna intet tvifvel öfrigt om
att han dermed förstått denna art*); hviiket ock sed-

nast blifvit af x\gassiz fullkojnligen medgifvet, ehuru
denne ändock vill föredraga det Miillerska namnat E.

Splicera^ och alldeles utdömma det så ofta misslydda
namnet E. esculentus. Men för det att sednare, ut-

ländska författare missförstått Linne, och tillämpat hans

namn på andra arter, bör man väl ieke alldeles upp-
offra dessa namn, isynnerhet då de, såsom här, äro

upphöjda öfver allt tvifvel.

Såsom exempel på i hvad mån proportio-

nerna hos Echini i allmänhet kunna anses kon-

stanta, äfvensom på de förändringar, h vilka de
regelbundet undergå under tillvexlen, anföra vi

några mätningar af denna art:

Skalets höjd: A 115, B 112, C iOO, D 60,
E 19, F 5, G 4 millim.

Skalets diameter: A 147, B 125, G. 112,

D 75, E 32, F 10, G 8.

Interambulacralplåtarnes bredd: A 30, B 27,

G 24, D 17, E 6, F 2, G 1,5.

Ambulacralplåtarnes bredd: A 15, B 13, C
11, D 8, E 4, F 1,3, G 1.

Munöppningens diameter: A 33, B 29, G 27,
D 27, E 10,5, F 5, G 5.

Primära taggarnes längd: A 14— 15, B 15—
17, G 15—18; E 9, F 3.

Secundära taggarnes längd: (på A—C kunna
de knappt mer skiljas frän de primära), E 7,

F 1,5.

*) Jfr Nilsson, CoII. Zool. Scand. pag. 5. Under namnet
E. esculentus har man annars vanligen plägat för-

blanda flera Medelhafska arter, h vilka alla vida af-

vika från LinnÉ's och vår genom 4 eller 5 par porer
i raden, och 10 djupa insnitt kring skalets nedra
öppning.



266

Skalet är röril, iminder blekare och mera gul-

aktigt; taggarne korta (de längsta vanligen ej öf-

ver 5 linicr långa), hvitaktiga med viulett an-

strykning, eller en eller flera ljust violetta rin-

gar, at" Il vilka den ena intar spetsen. Muiihin-

nan besatt med taliika kalkknölar. I allmänhet

varierar denna art föga lill färgen, men mycket
till formen, äfvensom till knölaines talrikhet och

st(u lek. Af en besynnerlig och mycket afvikande

foini, som vi emellertid måste anse som en va-

rietet af denna art, hafva vi utanföre Bergen er-

hållit ett enda exemplar. Dess höjd (6 tura) är

betjdligt slörre än diametern (5^ tum), hvilket

ovanliga forhållande måhända snarast är att be-

tiakta som en monstrositet; taggarne, vida längre

an vanligt (de längsta tumslånga) äio vid basen

röda, sedan hvita, och i spetsen grönaktiga.

Denna ai t är allmän, vid Finmarken (Loyén),

längs hela Norrska kusten och i Kattegat, men
upphör vid Kullen och går ej in i Sundet. Vid
JNorriges kuster når den en höjd af 6 och en

omkrets af 19 tum, och torde i storlek icke öf-

vertiäfFas af nå«(jn art i hela släktet.

37. Echiniis FJemiu^ii Forees (Tab. IX, fig.

31, 32):

testa conico-subglobosä, dilule flavescenle,

fasciis 2() rubiis verlicalibus ornatå; spinisraiis,

flavis 1. virentibus, basi pui pureis; prima» iis du-

plo triplove longioribus (hinc in teslå decorlicalå

sei ies 20 tubei culoruuj majorum distinclissimte,

licet in aieis ainbulacralibus passim interru})la3);

sccundariis interne numerosioribus et majoribus.

E. Fleniini^ii Bat.l ap. For bes 1. c. \). 164

(lig. ad specimen siccum) — Agassiz 1. c. p. 111.

Vi bifoga älven nå"ra mätninijai" af denna art.
o c c
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Skalets hojfl: A 84, B 33, C U, D K), E
7 niillini.

Skalets diameter: A 99, B 43, C 23, D 17,

E 13.

Mnnöppningeiis diameter: A 27, B 15, C 9,

D 8, E 6.

Figuren visar skalets form pa slöire exem-

plar, men små exemplai" af denna art, liksom af

alla våra öFriga, äio platta och nedtryckla. De
primära taggarne äro alltid mvcket ulmärkla från

de sekundära, och vida längre än hos Foregående

art (på större exemplar oFta tufii); d(;ck va-

rierar deras längd mycket, och de Iräflas, som
of van nämdt, oFta längre på medelstora exem-
plar än på mycket stora, t. ex.

Skalets höjd: A 54-, B 52, C 48, D 36, E
28, F 18, G 12, H 12 millim.

Primära taggarnes längd : A 27, B 39, G
36, D 30, E 30, F 21 , G 7, H 8.

ÄFven taggarnes Färg varierar, gulaktig eller

grönaktig, men deras basis är alltid mörkt purpur-

röd, hvilken Färg stundom, isynnerhet på smärre

exemplar, sträcker sig öFver största delen aF taggen,

sä att blott sjelFva spetsen blir ljusare, gul eller

grön. Taggarne sitta alltid, isynnerhet på öFversi-

dan, mycket glest, de primära på stora, mycket
upphöjda knölar, h vilkas anordning på skalet ei bju-

der flera egenheter. Dels äro nem ligen de 10
rader primära knölar, som upptaga ambula-
cral-plåtarne, esomoftast aFbrutna , i det på många
plåtar saknas knöl; dels äro de 20 raderna af

primära knölar, ytterst tydligt markerade på den
öFra sidan, men vida mindre tydliga på den undra,

i det Flera sekundära taggar här utvecklas nästan

till samma storlek som de primära. Pedicella-

rierna äro Fä och glesa.
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Skalet utmärker s]g vid första påseendet ge-

nom en särdeles egen, alldeles konstant färgteck-

ning, i det på den gula bottnen gå 20 longitu-

dinella röda banrl , utstrålande tVån anus som
meridianerna pä ett klot från polen. Dessa band

gå tvärsöfver alla de priinära knölarne, i det på
niidten af b varje plåt (såväl ambulacral som in-

lerambulacral) finnes en fyrkantig (på stora exem-
plar midtpå bopknipen eller timglaslik) röd fläck

kring den primära knölen. Munbinnan är tunn,

nästan alldeles slät ocb glatt, b vilket icke är fal-

let bos någon annan af våra arter; blott utemot
dess kant sitta, åtminstone på stora exemplar,

några enstaka kalkknölar, som i spetsen bära

en tagg.

Denna vackra ocb i många afseenden utmärkta

art, som i storlek täflar med föregående, är förut

sparsamt funnen vid Skottland ocb Irlaud. 1

Bobusläns Skärgård är den ej så allmän som före-

gående (Loven), ocb förekommer vid Norrige åt-

minstone till Bergens Stift, isynnerbet i giann-

skapet af sjelfva Bergen, b varest den ej sällan , på
djupt vatten, erbålles i bottenbåfven. Vid Cbri-

stiansund, der följande art isynnerbet är allmän,

saknas denna alldeles.

38. EcJiinus norvegicus Nob. (Ta b. IX, fig.

33—39):
testa depresså (in adultis depresso-conicå)

,

pallide flavescente, apice maculis 5 rubris 1. vi-

rentibus notala ; spinisraris, concoloribus, pallide

flavis; primariis longis; sed perpaucis, inprimis

in superiore latere.

Plerumque pusillus (diam. 6—10 millim.),

spinis longissiniis ,
subsclaceis, dianietrum testae.

subacquantibus perquani singularis. Sed ad mo-
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lem longe majorem excrescere potest, tumqiie

spinis longe brevioribus gaudet, varioque respectu

valde muta tur.

Vi anföra några mätningar, tagna af olika

stora exemplar:

Skalets höjd: A 27, B 15, C 8, D 5, E3
millim.

Skalets diameter: A 50, B 29, C 14, D 9,

E 6.

Munöppningens diameter: A 11, C 6, D 4,

E 3.

Längsta taggarne: A 18, C 7, D 9, E 6.

De vanligen förekommande exemplaren af den-

na art äro helt små (såsom D och E), och utmärka

sig vid första anblicken från alla våra andra arter

genom sina utomordentligt långa, fina och spet-

siga taggar (jfr. fig. 33—35). Skalet (fig. 36) är

blekgult, med 5 fyrkantiga, mörkare (stundom

röda, stundom gröna) fläckar kring anus, mot-

svarande areae interambulacrales. Knölarne äro

mycket få och glesa; och de primära äro mycket
utmärkta från de sekundära. På skalet ser man
egentligen, i synnerhet på mycket små exemplar,

blott 10 rader större knölar, längs interambulacral-

plåtarne; af dessa knölar räknas i hvarje rad, från

anus till munnen, vanligen 7—8, och alltid en på
hvarje plåt. På ambulacralplåtarne äro knölarne

mindre och raderna mycket afbrutna, i det på
många plåtar saknas knöl; i hvarje rad, från anus
till munnen, räknas vanbgen 6— 9 knölar. Po-
rernas rader stå, som hos helt små Echini i all-

mänhet, så upprätta, att por-paren nästan bilda

en enda zigzagböjd linie, från anus till munnen.
De primära taggarne äro lika långa som hela ska-

lets diameter och 6 gånger så långa som de se-
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kundara. Deras faig är, liksom skalets, blekgul,

men vid basen vanligen något mörkaie, gulgiöu

eller giön, stundom nästan brandgul.

Vid Christiansnnd äro dessa små Echhii myc-
ket allmänna (på omkring 30 famnars djup, ler-

bolten), ocb förekomma äfven, ehiira sällsyntare,

i trakten at" Bergen. Arten träflas, ebaru troli-

gen sparsamt, ända ned till Bohuslän, h varifrån

Piof. LoTÉN skickat oss ett exemplar. Ett enda

af de vid Bergen erhållna exemplaren (C, se of-

vanföre) var något större än de andra och ut-

märkte sig genom kortare taggar; föröfrigt voro

bland hund radetals exenjplar som vi erhållit,

alla ungefär lika små, och vi trodde oss således

kunna taga för gifvet, att arten knappt blefve större.

1 Öfversigten af K. Vetensk. Akademiens För-

handlingar (Maj 184-4) omnämndes den såsom ny
under ofvanstående namn, och med en diagnos,

som var grundad på undersökningen af dessa små
exemplar. Men vid sina undersökningar af det

märkvärdiga grund, Havhroen kalladt, som i öpp-
na hafvet, på ett mer eller mindre betydligt af-

stånd, följer hela Norriges vestra och norra ku-

ster, erhöll Herr Candidat Rasch trenne exemplar

af en Echinus, hvilka han haft den godheten att

öfverlemna oss till undersökning, och som omiss-

känligen höra till samnia art som våra små,

men äro jättar i jemnlörelse meil dem ; hvai jemle

måufra kaiakterer under tillvexten så betvdliijen

modifierats, atl den diagnos som passat in pA de

små alldeles icke mera kan lämpas på dessa, och

så att det till och med blir svårt nog att upp-

gifva en diagnos som på en gång kan skilja arten

från samslägtingarne, och gälla f()i' alla dess åldrar.

Skalet (se lig. 37) är nu ofvan mera kupigt,

och får, ehuru ännu la^t och nedtryckt, en nå-



271

ofot konisk form. Dess fä ro li.jr öfvergatt till nå-

gon likhet med föregående arls; de 5 röda fläc-

karne på öfversta delen af aieoe inleraiiibtdacrales

liafva förlängt sig och klyfvas nedål i 2 hand

h vardera; mellan dem begynna 5 dylika, men
flerdubbelt smalare, par af löda ränder all visa

sig längs öfra delen af areee ambtdacrales. Knö-
larne på skalet äro ofvan (fig. 38) jtlersL glesa,

i det de primära knölraderna äro mjckel afbruUia
,

icke blott på ambulacral, utan äfven (hvilket al-

drig är fallet hos de små) på interambnlacral-

plåtarne; och de sekundära äro ytterst små eller

saknas flerstädes alldeles. Hell annat är förhal-

Jandet på undersidan (fig. 39), hvarest de pri-

mära knölraderna äro på interambiilacralplåtarne

alhleles icke, på ambulacralplåtarne föga afhrut-

na; och bvarest utom dera finnas en mängd se-

kundära knölar, som äfven, ehiuu alltid mindre
än de primära, bilda regelbundna och nafbrulna

rader. Härigenom får skalets öfra ocb undra sida

ett alldeles olika utseende; och öfvergången sker

tvärt, just på det ställe der kroppen har sin stör-

sta bredd, och bvarest äfven de röda banden sluta.

På ett exemplar af 2 tums diameter räknas, från

anus till skalets midt, blott 3—5 primära knölar

i hvar och en af de 20 raderna, deremot från

skalets midt till munnen omkring 10. Således

sitta de på undersidan mer än dubbelt så tätt,

b vilket dock till en del äfven beror deraf, att

sjelfva plåtarne på öfre sidan äro särdeles breda
i vertikal riktning. De primära taggarne äro i

proportion vida mindre än på de små (jfr mät-
ningarna ofvanföre). Munhinnan är mycket tätt

beströdd med fina kalkkorn, så att den, torkad,

synes liksom beströdd med ett hvitt mjöl.
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Ehuru föregående art är den enda af våra,

livarmed denna skulle kunna jemföras, hafva vi

dock lika litet af den som af Flemingli någonsin

träffat ett enda exemplar, om hvilket vi kunnat
tveka till hvilkendera arten det skulle hänföras.

Utom flera karakterer, h vilka en närmare un-
dersökning lätt ger vid handen, är båda arternas

habitus i alla åldrar ganska olika. De små skil-

jas redan vid första påseendet, genom olika färg

och genom sina utomordentligt långa, blekgula

taggar, från lika små exemplar af E. Flemingii

h vilka sednare till färgen fullkomligen likna de

vuxna. De stora skiljas genom sin platta form,

sina bleka taggar, af hvilka de primära ofvan-

till, äfven på ambulacralplåtarne, sitta i mycket
glesa och afbrutna rader, genom sin med kalk

incrusterade munhinna o. s. v. Äfven färgteck-

ningen är olika, ehuru man på båda kan urskilja

20 vertikala röda band; ly då dessa band hos E.

Flemingii intaga sjelfva midten af plåtarne, och

äro lika tydliga på are^e ambulacrales och inter-

ambnlacrales, så äro de här på de förra helt

smala och svagt markerade, men deremot på areae

interambulacrales m^^cket breda, och intaga icke

midten af plåtarne, utan sammanfl} ta snarare, i syn-

nerhet upptill, i en enda bred fläck, som fyller

hela rummet mellan de båda primära knölraderna

på arean.

39. Echiniis eleirans ^oii. (Tab.X, fig. 40-42):
leslå hernispha^rico-globoså (?), cinnabarinå;

seriebus 20 tuberculorum majorum distinctissimis,

numquam interruplis; spinis raris, coccineis, apice

albis; primariis duplo triplove longioribus; se-

cundariis inlerne nec numero nec magnitudine

a uctis.

Pä
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På de två exemplar vi af denna art erhål-

lit, mättes:

Skalets höjd: A 30, B 21 millim.

Skalets diameter: A 42, B 33.

Munöppningens diameter: A 5, B 4.

De primära taggarnes längd på interambida-

craiplåtarne: A 14, B 17.

De primära taggarnes längd på ambnlacralplå-

tarne: B 9.

Längsta sekundära taggarne: B 5.

Till formen likna dessa exemplar ungefär lika

stora individer af E. escidentus. Skalets färg är

vackert cinoberröd, taggarne till omkring f af sin

längd lifligt röda (konsjonellfärgade), i spetsen

hvita. De äro temligen korta, ehnru de primära,

isynnerhet på interambulacralplåtarne, äro mjc-
ket längre än de sekundära; de sitta glest, och

de primära knölarne bilda på skalet, från anus

till munnen, 20 ytterst tydliga, aldrig afbrutna

rader, liksom på följande art, med h vilken knö-

larnes hela anordning (se fig. 42) visar största

likhet. H varje interambulacralplåt bär en primär
knöl och 5 sekundära; på de öfversta och neder-

sta plåtarne aftager, som vanligt, antalet af se-

kundära knölar, så att slutligen knappt mer än
den primära återstår; de sekundära knölarne till-

taga icke, hvarken i antal ellei' storlek, på ska-

lets undre hälft, såsom hos alla större exemplar af

de båda föregående. H varje ambulacralplåt bär

en primär tagg, vid randen af ambulacrum, och
en sekundär, vid föreningsranden med andra si-

dans ambulacialplåiar. På det största exempla-
ret räknas 26 ambulacralplåtar i raden , således lika

mfinoa primära knölar, och 16— 17 interambula-

cralplåt ar.

F\ Akad. flamlL 1844. IS
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Peclicellariei finnas på denna art till en för-

vånande mängd. På skalet ulniärkes, som van-

ligt, det ställe der de suttit genom en liten, men
ganska märkbar knöl, och vi hafva räknat 60

—

70 sådana små knölar på en interambulacralplåt,

och 15— 16 på en ambulacralplåt. Det lefvan-

de djuret ses liksom beklädt med en ludd af

de hvita pedicellarierna , som nästan alldeles

dölja den röda bottnen. Dessa pedicellarier böra

isästan alla till den sorten som Muller kallade

P. triphylla; de båda andra slagen förekomma
dock äfven, ehuru vida spaisammare.

Denna vackra art är vida sällsyntare än nå-

gon af våra öfriga, i det vi deraf, som ofvan

nämndt, blolt erhållit två exemplar, bAda i grann-

skapet af Bergen. Ej heller svnes den hittills

vara anmärkt på något annat ställe.

40. Echinus virens "^^^^ X, fig. 43—45):
testa depresså, obscure virescente; seriebiis

20 tuberculorum majorum distinclissimis; spinis

purpureo-violaceis, basi virentibus; primariis du-

plo longioiibus.

An? Cidaris millaris saxatiJis ^ Lesre ap.

Klein, pag. 82, lab. 2, fig. A-D, tab. 31 fig. D.

Ecliitms rniliaris Blainv. Diet. des Sc. Nat.

ton). XXX VII p. 80 (non Lmk., Forbes, Agassiz).

An? pustulatus Agass. 1. c. p. VI.

Anm. Besynnerligt nog, hafva vi till denna, hos
oss så allmänt förekommande och sa skarpt begränsade
art, nästan icke kunnat tinna några säkra synonymer.
Af Muller och ölViga nordiska faunistei- har den för-

modligen blifvil förblandad med löljandc, som är ännu
allmännare och hvilken den till habitus något liknar,

ehuru genom mänga väsendlliga karakterer derifrån

skild. Den synes vara en blarut de arter, dem Le<ke
(örenar under sin Cidaris miliavis ; de ofvan citeratJe
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figurerna passa ganska väl på vår art, och likaså be-

sk rifningen, utom det att skalets färg säges myckel
variera, från mörkt olivgrön ända till violett rödak-

tig, och taggarne än vara gröna, än hvitaktiga eller

violelta o. s. v, Deremot är denna af aWa våvn Echiiii

den som minst varieiar; bland hundradf^tals exemplar
hafva vi icke träffat ett enda, som erbjöd någon an-
märkningsvärd förändring, vare sig i form eller färg;

och detta gör, att vi icke kunna förena den med sed-

nare författares E. miliarisj, som skall varfi helt annor-
lunda färgad: röd med hvita knölar och med purpur-
färgade, rödaktiga eller gula taggar. Endast Blain-

tille's beskrifning på sin E. miliaris öfverensslämmer

alldeles med vår art, och han hnr utan all fråga der-

vid haft denna för ögonen; men då såväl Lamarcr som
sednare författare under detta namn synas förstå in

helt annan art, hafva vi ej kimnat bibehålla namnet,
utan åtminstone tillsvidare, för att undvika ytteiligare

förvexlirigar, betecknat denna art med ett nytt namn
taget af dess så konstanta och karakteristiska färg.

TJnder namn af £1 pustiilatus omnämner Agassiz p. a.

st. en art från Irland, som skall stå n'^rm^^\ E. ni/l/aris

/

men om dess färg namnes ingenting, och af den öfriga

korta beskrifningen kan icke med vis-^het slutas, huiu-
vida den möjligen skulle vara identisk med vår eller icke.

Mätningar:

Skalets höjd: A 14, C 11, D 8, E 5, F
3 mill.

Skalets diameter: A 25, B 24, C 19, D 16,
E 10, F 8.

Munöppningens diameter: A 12, D 7, E 4,5,

F 4,5.

Längsta taggar: A 8, C 7.

Denna art är tninst af våra; dess höjd öf-

verstiger knappast ^ tum, dess diameter en. Så
mycket den öfverensstämmer med fötegående art

(se Tab. X
,

fig. 42) i taggarnes hela anordning

på skalet, i deias relativa storlek o. s. v.; så olika

är färgen (såväl taggarnes som skalets), hvarige-
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nom (len ledan vid första anblicken skiljer sig

från alla de föregående. Skalet är mörkt oliv-

grönt, och sjelfva knölarne hafva alldeles samma
färg; laggarne, vid basen äfvenledes gröna, äro

under den yttre hälften eller | af sin längd lifligt

violetta. Denna färg är, såsom ofvanföre nämndt,
fullkomligen konstant; och flen enda art, h var-

med denna någon gång vid första påseendet skulle

kunna förvexlas, är följande, bland hvars tal-

rika färgvariationer äfven förekomma sådana som
likna denna, ehuru båda dessa arter föröf-

rigt, redan genom porradernas antal i ambulacra

,

äro väsendlligen skilda. Taggai ne, isynnerhet de

sekundära, äro något längre än hos föregående

art, och knölarne på skalet större, h varigenom

de komma alt sitta tätare. På ett exemplar af

6 liniers diameter räknas 12 inlerambulacrära

,

16 arnbulacrära plåtar och primära knölar i ra-

den, från munnen till anus. Munhinnan är be-

lagd med ka I k knölar, stundom så tätt, att den
synes småfjällig; dock finnes vanligen föga skill-

nad mellan den och munhinnan, t. ex. hos E.

esculentus '•').

Denna lilla art är allmän längs hela vestra

kusten ända ned i Kattegat. Från Sundet hafva

vi ej sel t den.

h) (incisuris 10 circa aperturam testce obso-

letis); pororum paribus quinis.

*) Ar»ASSiz liarnkleriserar deti afdehiiDg af slaglet , livar-

till lian hänför E. niiliaris isynnerhet derigenom
att; "la nienihrane buccale, loin d^elre nue, est

C()ni{)leten)tnt converle de plaqiieltes soiides, imbri-

qnees comme des liiiics, sen)l)lables a celles que i'on

observe cliez les vrais Cidai is." Något dylikt finnes

icke lios vår art.
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41. Echinus ne^lectus La:mk.

testa depresså, liviclo-violaceå; pororum pa-

ribus ad os et anum usque quiiiis, in sei ies sub-

arcuatas collucatis; spinis confertis, brevibus;

(albidis, violaceis 1. virenlibus), priiiiariis parum
longioribus.

Leske ap. Klein, tab. 38, fig. 2, 3.

E. ne^lectus Lmk. — Forbes 1. c. p. 172.

— Agassiz 1. c. p. IV.

E. lividits var. B r.ainv.

E. Dröhachensis Mull.! Prodr. p. 235.

E, saxatiUs Nilss. i. c. p. 9 (vix MullepxI et

LlNNiEl).

E, escidentas Sv. Zool. Fasc. VIII, tab. 48
fig. A (bona), B. — Örsd! de region, marinis pag. 70.

Anm. E. Dröhachensis Mull. Prodr. liar ej varit

annat än ungen af denna art, ehuru Muller^s diagnos

tyckes vara mindre öTverensstämmande. Magister Ör-
STED, som under innevarande sommar några dagar uppe-
höll sig i Dröbak för sjödjurs insamlande och stude-

rande, företog sig, på begäran af oss, just för alt upp-
lysa denna punkt, att tillvarataga alla Echini som er-

höllos; den stora mängden af hemförda exemplar voro

idel små individer af E. ?icglectiiSj med undantag af

ett par exemplar, som tillhörde E, virens* Till ytter-

mera visso har Inspektören vid H. M. Konungens af

Danmark privata Museum, Hr Doktor Beck, i detta

Museum visat oss en liten Echinus j ditkommen ur

O. F. Muller's egen samling under namn af E. Drö-
hachensis/ det är ett helt litet exemplar af £*. /zeg/t^c^i^^^

med temligen långa, urblekta taggar. Det var på sin

E. Dröhachensis j, som Mi-iLLER observerade och bes k ref

sina 3 arter Pedicellarier. E. saxatilis Mull. Prodr.

synes blott vara upptagen såsom Gi önländsk , och ovisst

är således om den bör föras till här ifrågavarande art;

äfven LmNe's E, saxatilis är knappast denna art, sna-

rare föregående, men omöjlig att med säkei het hänföra
till någondeia.

M ä t n i n g a 1'

:

Skalels höjd: A 38, B 36, C 24, D 11,

E 6, F 4 millim.
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Skalets diameter: A 78, B 72, C 48, D 19,

E 12, F 8,3.

Munöppningens diameter: A 19, B 19, 0 17,

D 8, E 6, F 4,3.

Längsta primära taggar: A 16, B 17, C 12,

D 6.

Längsta sekundära taggar: A 12, B 12, C 8,

D 3,5.

Denna art är vid våra kuster den allmän-

naste af alla Echini; den förekommer ända upp
till Finmarken (Loven) och synes vara den enda

Echimts som går ända ned i sundet. Ganska
sällan träffas den större än af 1 tums höjd och

2 tums diameter, oftast vida mindre, ehuru den

äfven, såsom ofvanstående mätningar visa, kan

nå till en betydligare storlek. Form och öfriga

karakterer äro hos denna art fullkoniligen kon-

stanta; men färgen varierar vida mer än hos nå-

£>on annan af våra Echini, Skalet är vanlis^en

mörkt violett, nästan svartblått , men stöter stun-

dom mera i grönaktigt; knölarne afsticka vanli-

gen starkt, genom sin hvita färg , emot den mörka
bottnen. Skalets färg impregnerar stai kt (liksom

den röda färgen hos E, esculentus j och pigmen-
tet hos vissa Holothurier) det vatten hvari dju-

ret kokas eller sköljes. Taggarnes fitrg varierar

i alla skiftningar mellan hvitt, violett och grönt

ellci' gulgrcint, enfärgade eller ringlade med olika

skiftningar af nämnde fä i ger. Genom de i dia-

gnosen uppgifna karakterer skiljes denna art lätt

från E. hvidus LAfviK. et auctt., som ej är fun-

nen vid våra kuster, och ulniärker sig genom
mycket längre, spetsiga taggar, samt derigenoni

att porparens antal i raderna aftager emot mun-
nen och aiuis till, först till 4 och sedan till 3.
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b) Cljpeaslerice,

42. Echinocyamus angalosus Leske. — Agassiz

Monogr. des LLchin., 2:me Livraison, p.

130, tab. 27, Hg. 14—18. ^

Alla de exemplar vi på Norriges vestkust

erballit, böia lill en ocb samma art, hvilkeu sy-

nes vara denna '*'). Från Kullen finnes densam-
ma i Lunds Zoologiska Museum, ocb tlå delta

således synes vara den enda vid Skandinavien

förekommande arten, så n)åsle äfven Spatangus pu-

sillws MtJLL. böra bit, eburu den vanligen citeras

vid en annan art. Att figuren i Zoologia Danica

är för mycket rund, anmärker Abildgaard sjelf

i texten.

c) Spatangi.

Icke flera arter af denna familj än vi bafva,

synes det tillräckligt, att med Desmoulins ocb

FoRBEs Fördela dem på tre släglen, Brissus ^ Am-
phidetus ocb Spatangus, Slägtet Brissus (Klein,

FoRBEs) innefattar således de arter, bos bvilka

ryggsidans ambulacralfält omgifves ocb begränsas

af en slät, intryckt rand, som saknar allt spår

till större taggar. Hos slägtet Amphidetus (For-

bes, non Agass.) finnes äfvenledes på r^^ggen ett

eget fält, omgifvet af en slät linie; men denna
linie löper bär icke utomkring, utan innanför
ambulacra, b varigenom fältet blir vida mindre.

Slutligen innefattar ^"is^l^l Spatangus i inskränk-

tare mening de arter, bvilka på ryggen icke bafva

någon slät rand som de förra, b varken ötokring

eller innanför ambuiacia. {
'^^'^

— . \ ^^r:
'•

*) Hvad Agassiz nämner om dess tunna skal, passar

dock ingalunda pä vår art, hvilken oaktadt sin js-

tenhet har det starkaste skal af alla vara Echinider.
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43. Brissus Ijrifer Forbes (Tab. X, fig. 46).

Vid Norriges vestra kust är denna art den

sällsyntaste af alla Spatanger; mindre sällsynt

är den i Kattegat, såsom i Chrislianiafjorden och

vid Bohuslän. Den har ett ganska tunnt och

bräckligt skal, ehuru ej fullt så skört som föl-

jande art. Färgen på de exemplar som vi sett

lefvande, afviker från Forbes's beskrifning
;
krop-

pen är öfverallt enfärgadt gulgrå, af samma färg

som taggarne; randen omkring rygg- och subanal-

fältet mörkt brunrödt. Föröfrigt ger vår bifogade

figur en bättre föreställning om skalets utseende,

än den af Forbes meddelade.

44. BnssiLsJra^Uis^o^.{T2;b. X, fig. 47—49):
late cordato-ovalis, postice carinatus , gibbus,

antice depressus, sulco profundo et longo exca-

valus; ore prope marginem, vertice longius pone

medium; ambulacris cinctis lineä dorsali flexuoså

,

postice duplicatå; lateralihus pra^longis; poslicis

fere triplo brevioribus.

Purorum paria in ambulacro anlico 33, in

lateralihus 35, in posticis 15.

Anm. Af beskrifna arter kommer denna närmast
Brissus {Micrastcr Agass.) canaliferus Lamk. , under
hvilket namn åtminstone tre arter sy nas af olika iörfat-

tare hafva blifvit förblandade, alla likväl, efter be-

skrifningar och figurer att dömma , skiUia från vår.

Den af Scilla aftecknade, i Ene. methodiqiie copiera-

de, som af Desmoulins citeras som typ för Spataiigus

canaliferus ^ bar sidoambulacra mycket förkorta, ver-

tcx för långt bakilt, o. s. v. Rumphii m't {Sp. Rumphii
Desm.) bar vertex i midlen af skalet o. s. v. ocli S/h

Rcaumurii Desm. bar munnen nästan i centrum. Fi-
guren bos Klein, gjord efter ett dåligt petrilikat, kan
svårligen bäntÖras till någon bestämd art. Med före-

gående art liar denna ingen närmare förvandtskap

,

utan kunde väl generice derilVån skiljas, isynnerbet i

anseende till klyfiiingen af den linie, som omgifvei- am-
bulacra, samt saknaden af ett eget subanalfalt.
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På 4 exemplar af denna arl var:

Skalels längd: A 47 , B 45, C 42, D 15
millin:.

Skalets bredd: A 42, B 41, C 39, D 13,5.

Skalels böjd: A 28, B 24, C 25, D 9.

Afslåndet från genilalöppningarna lill analfället:

A 20, B 19, G 19, b 6.

Afståndel från munnen lill bakändan: A 35,

B 35, C 32, D 12.

Längden af sidoambulacra : A 22, B 18, C
16,5, D 6.

Längden af de bakre ambulacra: A 7,5, B 7,

G 6, D 2,3.

Porparens anlal i främre ambulacrum: A 32
—33, B 34.

Porparens antal i sidoambulacra: A 34— 36,

B 35-36.
Porparens antal i de bakie ambidacra: A 14
— 15, B 15.

Skalels omkrets är })redt elliplisk, med en

svag intryckning i bakre ändan, och en djup fåra

framtill; det är mera nedtryckt än någon annan
af våra arter, så att största höjden, som faller

långt bakom midten af skalet, ej öfverstiger | af

bredden. Straxl bakom genitalöppningarne, der

ryggen är högst, höjer sig dess midt i en köl,

som kullrigt fortlöper till analfaltet. Ambulacra,
hvilka i detta slägte sammanstöta vid de 4 geni-

talöppningarne, äro alla temligen fördjupade; de

4 bakre äro midtpå bredast, mot båda ändar af-

smalnande ("blombladslika"), och ända sig afrun-

dade; alla 4 hålen i h varje tvärrad ligga unge-
fär lika långt från h varandra. De båda bakersta

ambulacra äro korta, knappt mer än ^ så långa

som de laterala. Det främre ambulacrum, bre-
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(lare än de andia och ravckct mera nedsänkt,

ligger i en bred ocli djup ränn;!, som foilsattes

omedelbart till mmmen. Poipaieii i detta am-
bLdacrum, ehuru ganska små och fina, kunna
dock ganska tydligt räknas, hvilket icke är fallet

med någon annan af våra arter. Den glattare

linie, som omgifver ambulacra, grenar sig, sedan

den hunnit något bakom sidoambulacra, i två

grenar, hvaraf den yttre följer kroppens sidor

och omgifver anus; den inre afviker derifrån nä-

stan under en rät vinkel, och följer sedan på föga

afständ sjelfva ambulacra. Analfället är ovalt i

vertikal riktning; su banalfält saknas. Munöpp-
ningen tämligen liten, ligger utomordentligen nära

skalets främre rand; postoralfältet säideles bredt,

nästan äggformigt; de nakna linier, hvaraf det

på sidorna begränsas, äro smala, och upphöra all-

deles mot bakre ändan af skalet, hvars hela un-

dersida nästan beklädes af taggar, i det äfven de

båda sidoambulacra omkring munnen äro helt

korta.

Skalel, utomordentligen tunnt och skört , bär

också endast helt små och fiiia taggar; något

större än de andra äio de, som sitta på ömse si-

dor om den främre, djupa fåran, äfvensom de

på undersidan äio, som vanligt, slörre och gle-

sare än på den öfre. De spadformiga taggarne

på postoralfältet vetta alla fianiål, mot munnen
till; på ryggen gör den släta linie, som omger
ambulacra, en skarp skillnad i t.iggarnes riktning

,

i det dessa i regeln alltid divergera derifrån.

Färgen mörkgrå; den slätare linien på ryggen

nura biunaktig.

A id kusterna af Berirens Stift förekommer
o

denna ail, ehuru gan^^ka sparsainl, hvarforulan

dess stora skörhel gör all ilel yllersl sällan ly<'kas
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alt ei hälla hela exemplar. Ollasl hafva vi fatt

(len i sjeifva Bergens Fjord. Prof. S. Lovén har

la<;it rnyckeL slora individer utanför Schiervöe i

Finmarken på 100— 120 lamnais djup, lillsani-

mans med Sp. purpuieus.

45. Jmphidetiis ovatus (Leske) (Ta b. X , lis:.

50):

ovatus. gibbus, sulco anlei ioi e obsuleto , dorso

piano; vertice anle 1. in nudio silo; area dorsali

oblont^o-penlagunä.

Pororum pai ia in anibulacro anlico obsolela

,

in laleralibus | (variant |:.V)» i» posticis | (l:]S).

Spatangus ovatus Leske ap. Klein p. 252,
tab. 49, fig. 12, 13 (minus bona). Fleming, Brit.

Anim.p. 480. Blainv. Zooph. Desmoulins. Agas-

siz. (non Sp. ovatus La:yik. et Blainv. Diet. des

Sc. nat., qui est Brissus unicolor Blaina^ Zooph.,

Agass. et Desmoulins).

Seba, Museum tom. III, pl. 15, fig. 27— 29
(hinc Encjcl. methodique pi. 159, fig. 5— 6).

Spatangus Jlavescens Mull. Prodr. p. 235.

Zool. Dan. (text. danico) Vol. 1 pag. 19, 20!

(non Abildgaard Zool. Dan., quae est sequensV

Sars! Beskr. og lagtt. p. 40, 46.

Amp/iidotus roseus Forbes i. c. p. 194.

Anm. Af slägtet Amphidetus förekomma vid våra

klister två ganska distinkta arter, båda mycket allmän-
na, båda redan af Muller anmärkta, men genast efter

honom åter förvexlade. Hufvudkällan för dessa arter

är ett ställe i Danska texten till Zoologia Daniea, som
hittills alltid blifvit förbised t , och bvarpå först Herr
Doct. Beck väckte vår uppmärksamhet. Muller be-
rättar der (pag. 19, 20), att han i Christianiafjorden
funnit två arter af detta slägte, blandade om hvaran-
dra och båda temligen allmänna; och alt han skickat

exemplar af båda till Lesre. Den ena, som är Sp.
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Jlavescens i Prodr. Zool. Danic», "är originalel till

Lbsre's tab. 49 fi^. 12 och 13!" (således = ovatus

Leske); den andra arten, h varpå han först efter utgif-

vandet af Prodromus bhfvit uppmärksam, har Leske
låtit afteckna (tab. 38 fig. 5), och kallar den Sp. piL~

silliLS genom något missförstånd af Mulcer, anmärker
denna sjelf, i det hans pusillus är en helt annan art,

MiiLLEB vill hänföra den till Sp. lacunosus L. Abild-

GAARD, som utgaf tredje bandet af Zoologia Danica,

fann ibland MiiLLER's efterlemnade teckningar figuren

af denna sistnämnda art, men öfversåg de af Mul-
ler sjelf på anförda ställe lemnade upplysningar, och
ansåg således arten utan betänkande för Sp. Jlavescens
Mull., den enda art i Prodromus, h varpå den kunde
passa, samt publicerade den således under detta namn.
Sp. Jlavescens Miill. Prodr. och Zool. Danica äro så-

le(;ies två olika arter, och den förvirring, som härige-

nom uppstått är så stor, att det måhända numera vore

förgäfves att söka återföra det Miillerska namnet till

den art, hvilken det ursprungligen tillhört; utan torde

det hellre böra alldeles vika för det något yngre, men
föröfrigt så väl passande namnet ovatus. Äfven af ut-

ländska föi fattare har denna art varit underkastad flera

förvexlingar ; och då Forbes fann Lamarck ra. fl. hafva

under namnet Sp. ovatus beskrifvit en annan art än

den engelska, förleddes han härigenom att anse denna
sednare för alldeles ny.

Denna art är flereslädes lika allmän som föl-

jande, eller ännu allmännare. I Sundet är den

ännu icke funnen, men är redan i KaLtegat ym-
nig, och vid Norriges vestra kust sjnes den blifva

ymnigare ju längre man kommer emot norr. I

trakten af Slavaniier t. ex. äro denna och före-

gående art ungefär lika allmänna; omkring Ber-

gen är iicnna ymnigasl, och följande art myckel

sällsynt; och vid ChrisLiansund hafva vi blult

funnit denna, i slörsla mängd, men icke sel t föl-

jande art. Färgen är vanligen blekl i^ulgrå ; **ro-

scmikl," såsom den af Foubes beskrifves, hafva

vi aldrig; sett den.
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46. Amphidetm cordatus (Pennant):

cordalus, poslice exnllatiis, gibbus, aiilice

eicpressus , piofunde sulcatus; cb)rso excavalo,

verlice pone centrum; area clorsali siibovali.

Pororum paria iii ambulacro antico circiler

40 (subobsolela) , in lateralibus V (varienl |r_V-),

in posticis | (f:_V°)-

Echinus cordatus Penn. Brit. ZooL IV, pag.

69, tab, XXXIV fig. 75. Amphidotos cordatus

FORBES L c. p. 190.

Spatangus pusillus Leske ap. Klein p. 230,

tab. 24 fig. C, D, E, tab. 38 fig. 5 (minime

Mull.). Aniphidetus pusillus Agassiz.

Sp. Jacunosus MIjll. Z. D. (textu danico) Vol.

I, pag. 19, 20 (sub Sp, purpuieo) — (iioii Sp.

lacunosus Linn^i).

Sp, jlavescens Abildg. Z. D. tab. 91 (nou

Mull. Prodr.). Örsd! de region, mar. p. 81.

Sp, arcuarius Lamk. Blainv. Desmoulijss.

GoLDFuss Petref. Germ. tab. 48 fig. 1 (egregia =
Amphidetus Goklfussii Agass.).

Anm. I afseende på synonymien hänvisa vi till före-

gående arl. A. Goldfussii och A. Scbce Agass. (Seba

Mus. vol. III lab. 10 f. 21 A, B) synas ej vara skilda

från denna art; måhända är det blott genom misstag,
' som den sednares fädernesland iippgifves vara Guinea.

Den art, som Grube (Actinien, Ech. und Wiirm. ]). 27)

beskrifver under namn af Sp. Jlavescens Mull., är in-

gen af våra.

Från Sundet förekomnjer denna art åtmin-

stone upp Lill Lofodden, vanligen ni vcket ymnig,
likväl, som ofvan nämndt, på vissa stållen, må-
hända isynnerhet mot norden, sällsyntare än före-

gående, eller alldeles saknad.

47. Spatangus purpureus Mull. Förekommer,
ehuru öfverallt sparsamt, från Finmarken
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(Lovén) lill Bohushins skärgård. Blir vida större

än våra öfriga Spalaiiger och liar också ett långt

tjockare och starkare skal.

4. Holothuriacen.

Om någon faiiiiij inom djurriket för närva-

rande är i hehof af en ny och grundlig gransk-

ning, är det visserligen Hololhuriernas , om
hvilka man näsian kan säga med Quoy och

Gai3IARd: "leur histoire est encore a faire." Or-

saken dertill ligger visserligen icke i brist på
bearbetning — denna familj har tvärlom mer
än många andra varit föremål derföre — men
dels deri , att så väl formen soni de flesta an-

dra hittills begagnade, karakterer äro hos hithö-

rande djur särdeles föränderliga samt försvinna

på del döda djuret fullkomligtii '•'*), sä att tor-

ra eller spritlagda exemplar med skäl kumiat

anses vara af intet väi tle för ai thestämningen

,

— dels äfven deri, att de fleste, som öfver

dessa djur skrifvit och systematiserat, aldiig

ens sett lefvande Holothuiier, utan efter nå-

gra få noggrannt beskrifna eller af dem sjelfva i

sprit unilersökta djur uj)pgjoit ett system, hvari

de öfriga a i terna sedan eftei' äldre forlattares be-

skrifningar och hgurer blifvit inpassade så godt

sig göra låtit.

En kritisk revision af hela familjen skulle

fordra vida stcn re materialiei än som stått oss till

buds; och lor att icke råka i samma fel som så

niilnga af väi a Ibregångai e , afhålla vi oss här

*) De enda djur, med livilka Holotljiirit-rna i dessa båda
afseenden kunna jein föras torde vara Actinierna ocli

vissa nakna Mollusker.
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frnn allt omdöme om de orter hvilka vi ej sjelfva

setl, inskränkande oss således egentligen till de

Skandinaviska arlei ne. For jenjförelseu med dessa

hafva vi genom Herrai- Eschricpit och Kröyer er-

hållit flera af de Grönländska arterna; h varemot

saknaden af Engelska exemplar varit oss en kän-

bar brist.

En af de fä, som i natnren flitigt studerat

Hololhurierna, och som bättre än någon af sina

efterföljare urskiljt och beskrifvit deras noidiska

arter, är O. F. Muller. Han var den föistesorn

riktigt begränsade slägtet Holothuria j, hvaii Linné

upptagit flera främmande former ''''*); och om alla

de arter hvilka han sjelf undersökt, beskrifvit

och låtit afbilda, kan intet tvifvel uppstå hos

dem, hvilka haft tillfälle att jemföra dessa be-

skrifningar och tio^urer med naturen. Öfver Skan-

dinaviens Holothurier, hvilka liksom dess sjödjur

i allmänhet, genom Muller blefvo vida bättre

kända än något annat lands då för tiden, har

också sedan dess nästan ingenting blifvit publi-

cerad t
''••"'•''); utan Muller's beskrifningar och figurer

*) 1 Prodromus Zool. Danicae upptagas 11 arter. Af
dessa liade Muller sjelf undersökt 8, hvilka seder-

mera beskrefvos och aftecknades i Zoologia Danica;
dock är en bland dessa, H. pciucillus ^ blott ett

fragment af en annan ar l. Af de öfriga trenne är

H Pentactes Tslnndsk, upptagen effer Llnnc' och
König: samt H. denudata och H. la^enain referens
Grönländska, upptagna efter O. Fabrfcius. Den sed-

nare är t*n Luceriiaria och den förras namn ändi a-
des sedermera af Muller sjelf till H. Icevis ^ sedan

han insett oriktigheten af att hänföra den till LiiNNe's

denudata j som är en Salpa. Jfr den Danska texten

till Zoologia Danica, pag. 2.

**) Endast Vahl tillade, i sista häftet af Zoologia Da-
nica, H. pellucidaj, samt Ascanius och Rathke, i

Icones Rer. Na t., H. iiitestinalis.
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tjente, ända långl in i serlnare tider, lill grund
för hela familjens kännedom, och hafva på detta

sätt, ofta missförstådda eller oriktigt tillämpade,

vandrat ur det ena arbetet i det andra, utan att

någonsin hafva blifvit reviderade i naturen.

Unoefär vid samma tid, som Holothuriernas

anatomi blef genom Tiede3ia>^''s ypperliga under-

sökningar noggrannare känd, började resande na-

turforskare att från de varmare hafven hem-
föra en mängd nya former; och snart erfors be-

hofvet af att bringa dessa under skiljda afdelnin-

gar, eller indela slägtet Holothuria i fleia min-

dre. Redan hade Oken, La:\iarck, Cuvier, Blai_\-

viLLE, och EscHscHOLTz böljat uppslälla flera så-

dana underslägten , då J.egefx utgaf en monografi

af hela slägtet Holothuria , hvai i han fcirdelar

alla dittills beskrifna aiter i 10 tribus, innefat-

tade under tre subgenera. Han tillstår sjelf, att

han blott sett ganska få af de arter han beskrif-

vit, och aldrig någon Holothuria lefvande; af

Nordiska artej' hade han icke ens sett någol kon-

ser vcradt exemplar, utan refererar sig uteslutande

till MtiixER och Fabricius, hvarigenom det ej kunde

undgås, att flera af dessa arter fingo en oriktig plats

i hans släglen. Riktigare klassificerades flera af dem
af Agassiz "'"')

; och kort förut hade Brandt ^^"^ åter

uppställt en ny klassiiikaliun, vida mei'a detaljerad

än någon af hans föregångares, och förtjenslfull ge-

nom logisk precision och skarpa karakterer. Men
äfven han hadealdi ig sett en lefvande Holothuria ,

ulan byggde, vid de Nordiska arteinas klassitika-

lion,

*) De Holollnn•ii^ (^i!^^;e^tatio inniigiiralis, Tiirici 1833.

**) Prodronit' d nne Monograpliie des Radiaires, Ann. des

Sciences t. VII ^18371

Prodromiis descrijUionis Aiiinialiini) a Mertfnsio ob-

scrvatonini
,
l^elrop. 1830.
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tion, hloll [)A \1 ill. ler's ( ci I Fabhicu l)eskri{niiii^;»r

och fioiii er; h vai ij^eiioni också niaiiga blaml dessa

inler ej lieller i hans sysLeni kininal fä sin lätla

plats.

Först i seJnai e lider hafva Hololhnriei aa i

Europas haf åler hlifvit foremål för nainiaie un-

dersökningar i naluren, i En<^land af Forbes ,

i Ilalieii af Det.le Chiaje •••••"). Dock synas dessa

författare icke hafva nog ainiiärkt dessa djurs

proteus-artade natur; u'ari har det gått deui såsom

det i början går hvar och en, som vill studera

llolothurierna. Man far el t eller flera exemplar

af en form, som njan förut ej sett och med svå-

righet kan refei era till andras beskrifningar ; man
utkastar deraf en teckning och besk rifn ing. Efter

en tid finner man pä ett annat slälle andia exem-
plar, som så afvika ej mindre från den förra teck-

iringen och beskr-ifningen , än från de spritlagda

exemplaren, i fall man har sädana (jvar, altman
knappt kommer atl länka på, att de kunna vaia

af samma art, intill less man småningoni, genom att

få se arttn Uiän^a gånger och under olika förhål-

landen, hunnit bliixa bv kaiit och förtrogen med
alla dess olika gestalL(.'r — hunnit uppfälla, om
vi så lå såga, artens tvp, och lärt sig igenkän-

na den i alla dess modifikationer. Sålunda finner

nian bland de många nya arter, denj Forbes uj^p-

slälll, visserligen ålskilliga, som synas vara goda

och väl grundade; men de flesta l)ero likväl

synbarligen på ndndre goda figurer eller korta

beskrifningar, gjorda för lillfäliet dels af honom sielf

*) Historv of Biitish Starfishes Tmd otlu-r Echinod r-

mata,'^Lond. 1841.
**) Meoiorie sulla Storia e Notoiijia deg ii A ni nia I i senza

Vcrtebre, 5 Vo!.

K K //var/. Handl 1844. ^
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dfls Jif andra, och sedan npptasnn sAs )m egna ar-

ler utan närmare jeraforelse med hans egna förra

beskrifningar och figurer at" mer ellei* mindre lik-

n;uicle former; andra åter bero på missförstånd af

MuLT.EP/s arter '••). Delle Chiaje beskyller man
för ungefär detsamma, och visst är åtminstone,

att hans beskrifningar och fitjurer sälliin räcka till

alt gifva något fullstrindigt begrepp om arten.

Hvad som, vid arternas bestämmande i denna
familj', tjenat oss till en säkraie vägledning än

något annat, har varit hudens mikroskopiska

undersökning. Vi hafva redan i föregående af-

handling redogjort för de allmänna resultaterna

af denna undersökning, och vi väga tro, att nå-

gon fullkomlig säkerhet i afseende på H(d(jthurier-

iias artbestämning icke står att vinna, förrän ai-

ternas beskrifuing äfven utstiäckes till de, ehuru

minuliösa och oftast alldeles mikroskopiska, dock

särdeles konstanta karakterer, h vilka hudskelettet

Jeuinar. Bland våra 14 arter gifves ingen, hos

h vilken det icke har en egen och karaklei istisk

form; och så mycket en långvarig och flitig öf-

ning numeia borde hafva lärt (xss, att med sä-

kerhet skilja mellan dessa få arter, så nödgas vi

*) Vid försöket, att bringa Forbes' arter och synonynii

i öfverensslämmelse med vår, har saknaden af En-
gelska oii«inalexeii) plar varit oss en kännbar brist.

Vi våga således icke utgifva alla våra reduktioner

af de FoRBEs'ska arterna för fiillkomligen pålitliga,

ehuru vi tro oss knappast deruti hafva gått för långt.

Då flera Asteriader och Echinider hittills blifvit,f(mna

vid viir.i kuster än vicl Englands, så svnes (iet oekså

redan af denn.i anledning ganska olioligt, att i Eng-
land, livarest flera af våra mest utmärkta Holothurier

(såsom //. tremula^ H. iiitestinalis Cuvicria sfjiia-

nff7t(i^ äfinu icke blifvit lunna, antalet af kända arter

dock i del hela skulle betydligrn öfverstiga vårt.
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dock äniui stundom, i synnerhet på spiitlagda

exemplar, anlita mikroskopets hjelp, för att blifva

fullt säkra på ai tbestämningariia.

Holothurierna (med uteslutande af Sipuncu-

laceaj, liviika, om de skola föras till Echino-

dei merna, åtminstone måste bilda en alldeles egen

familj, ocli h vilka vi här förbigå) sönderfalla i

två afdelningar: Pedata och Apoda Brandt.

a) Pedata.

Corpus instiuctum pedibus (tubulis sucto-

riis); respirationis organa interna evoluta, arbo-

resceiitia.

Alla våra hithörande arter hafva egna, inre

respirationsorgauer , i form af två, med en mängd
blåslika appendices besatta grenar , som, vid basen

nästan förenade, ut^å från kloaken i kroppens

bakre ända, samt genom ett slags mesenteriuni

mer eller mindre fäslas vid tvärmusklei nas in-

sida (fullk(jndigen fria hafva vi icke funnit dem
hos någon af våra arter). De yttre karakterer,

som för slägtenas åtskiljande kunna begagnas,

äro fötternas läge, samt tentaklernas antal och

form; och de härigenom bildade slägten äro så

mycket naturligare, som med dessa yttre karak-

terer öfverensstämma andia inre, såsom formen
af den broskartade kalkiing som omger munnen,
samt generationsorganets rör, b vilka i vissa släg-

ten äro enkla, i andra greniga. Vigtiga karak-

terer, i synnerhet för artskillnaden men till en
del gemensamma för hela slägten, lemna vidare:

Hudens beskaffenhet, soiri hos vissa

arter är helt tunn, i sammandrai>et liilslånd fiii-

skrynklig, och visar sig då undei- mikroskopet
glest belagd med fina och tunna kalkskifvor.

Hafva dessa någon uppsiigande del (krona), blir
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huden derigenuin hos vissa arter, för .ögat och

kilnsehi, besalt med slräfva prickar (l)lotL hos eii

af våra arter saknas i huden allt spår till kalk).

Hos amlra arter är huden tjock och fast, ofta

läderartad; den är då nästan alltid belagd ?ued

tjockaie och tätare packade kalkstycken, och blir,

allt efler dessas olika foini, hos olika arler glalt,

sträf eller småfjällig; hos slägtet Ciivieria sair.-

manvexa kalkstyckena till stora fjäll. Föiöfrigt

finnas mikroskopiska kalkstycken af en egen forni

ej blolt på sjelfva kroppens hud, ulan äfven på
munhuden, fötterna och tentaklerna; och den
mikroskopiska undersökningen af <lessa delar, h var-

till man någon gång nödgas taga sin lillflvkt , lem-

nar, såsom of van nänmdt, de säkraste af alla

karakterer.

b) Färgen, som hos vissa arter är ganska

konstan! , hos andra nier eller mindre föränder-

lig, samt dessutom efter döden ofta (örsvinner

ellei- ändras.

c) Hvad sjelfva k ropps fo i' men beträffar,

så kan denna hos vissa arter, efter det lefvande

djurets behag, förändras nästan i oändlighet, fiån

nästan khdrund till långsträckt cylindrisk eller

på midten insnörd, fiån Irind till femkantig,

o. s. v., hwlkel är nogsamt bekant för hvar och

en som observerat lefvande Holotlmi ier •••). Delta

gäller isynnerhet om de arter, hos h\ilka det

under huden liggande muskellagret är starkt ut-

veckladt; och det är också dessa arter, som vid

sina våldsamma konlraktioner så ofta spränga hu-

den och utkasla inelfsorna, än genom anus, än

*) Då vi shnulorn ujiplagit kroppsformen i art- eller

slni^l-kinak(ri'(Mi , menas således dermed blott den
form, SOM) djur. t i livila vanligen antar.
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genom brisliiing af halsens hud eller något annat

lunnare ställe af ktoppsytan. Dereinot ges det

aiuiia arler, som under en tjock och styf, med
kalkstycken tätt belagd hud, blott hafva ett tun-

nare ocii svagare niuskc ilager ; hos dessa är krop-

pens form föga förändeilig, och de kuima icke

spricka.

De af oss vid Skandinaviens kuster funna

Holothurice pedatce j 12 till antalet, upptaga vi

under 5 släglen: Cucwnaria , Thjorddium Nob. ,

'Fhyone , Cuvieria och Holotliuria pr. s. d. Af
alla arterna förvaras exemplar i Lunds Zoologiska

Museum, älveiisojii, med få undantag, i Bergens

slads och Zoologiska Riks-Museum i Stockholm.

Ciuumaria Blatnv.

[Pe?it<icta GoLDFuss, JvEGf.r, Cladodactjht Brandt),

Corpus subovale, teres 1. obluse pentagonum.

Pedes majusculi, in ambulacra 5 longil udinalia

regulaiitei" digesti. 2^eutacula decem, fiondoso-

lamosa. Aunidus calcareiis oris graciiis (nec

sutsum nec deorsum in longiores piocessus pro-

ducius) Tubi ^ejutales siinplices.

Animalia cute crasså, durå, granulis, lami-

nis 1. squamulis calcareis ci assis dease inci uslatå.

48. CLicumaria frundosd (Gunner.) (Ta b. IV,

fig. ]):

ovato-qblunga
5 crassa , teres 1. subpentagoua,

ex rubro nigricans, piumeulo densissimo obducta

,

teulacolis c .ncoluribus, cute coriaceå , crassissimå,

duriusculå, glabrå, subjacenLe vaiidissimo muscu-
loruin st ra I o.

Extensa iuierdum bipedalis et ulira. Cor-
pus, collum et pedum latera teguntur iyranuUs

calcai eis irregularibus , diirornnbus {jiumcjiuLni per-
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foratis); tentacula laf!'.iiiis calcaieis irregulariter

elongatis, cribrosis, tnedio pleiumque latiorihus.

Holothuriajrondosa Gu^ner. Act. Holm. 1767,

p. 115, tab. IV, fig. 1—2. L. S. N. p. 1089.

IMtii.L. Prodi-. pag. 231. Cuvieria Bi.Ai>v. Pen-
tacta J-EG. , Agass. Dactjlota Br.

Zf. Pentactes Abildg. Z. D. lab. 108 fig. 1

—4. Yaht. ibid. tab. 123—127 (cum analomiå).

Sars, Besk i i fv. og laglt. p. 40.

An? H. Pentactes L. S. N. p. 1091. Zool.

Dan. lab. 3l , tig. 8 (junior?).

Ciicumaria frondosa Forbes 1. c. p. 209.

C. fucicola Id. ibid. p. 227,

An? C pentactes Id. ibid. p. 213.

An? Ocnus briuineiis Id. ibid. p. 229 (junior?).

Anm. 1. Holothiiria Pentactes L. är en art, soiii

måhända varit underkastad flera tvdningar än någon
annan Holothuria ^ helst dess korta diagnos ("tentacu-

lis denis, corpore qiiinqtiefariam vernicoso") kan med
hka skäl lämpas pä alla Cucnmarice. Härvid äi- att

märka, alt denna ait af Li.\>e' uppställdes efter ett

exemplar, som K6>mg sändt honom trän Island: Kömg's
originalteckning af detta samma exemplar copie-

rades al Miii.LER, och insattes i Zooloiijia Danica. tal).

31 tig. 8 (se Danska texten till 2 D., pa-. 2 och 121 .

Af denna tigiir beior således Li>\>e''s arl , men figuren

är tyvärr, såsom Muller sjelf säger, "maactelig och
svåil är att med vissliet hänföra den till någon be-

stämd art; troligen är den ock intet annat än en unge
af TI.frondosa (så fi amt annars denna ai t verkligen fin-

nes vid Island), i h vilket fall således namnet H. Pen-
tactes, som gjort så mvcken förvillelse, höv allde-

les försvinna. iMullkr föiklarar uttryckligen, att han
sjelf aldrig sett diMin;» art, utan blott känner den af

KÖMG S teckning; o( li det var ett misstag af Abildgaabd
f)cli Vahl, alt i de efter Miii.LERs död utgifna delarna

af Zoologia Danica upplaga det dubiö^^a namnet IT.

PtnliKtes för den stora och utiiiärkta art, som Gu>-
NtRi s, LrNNe' och Miji.i.m sjelf i sin F*iodromus kallat

H. fl ondosa ; livdk< l hafl till slutligt resultat , att både
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H. Pentactes ocli fvondosa i flera arbeten nutntra figu-

rera såsom ^'spccies duhice!^

Anm. 2. Af två helt små Holothuiier , funna vid

Englands kuster, vill Forbes bilda ett nytt slägte:

Ocnus , som egentligen skulle skilja sig fiån Ciicuma-

riuj genom färre fötter, bvilka i hvarje aml^nlacrum
sitta nästan i en enkel rad, samt en muskulös mage.

Men fötterna äro hos alla små Cucmnarice i piopor-

tion större och färre än på de vuxna, och hos de flesta

Cucumarice , så>;om Hyndmanni och sjel fva /ro/i <i?05/2 ^

är magen knappast mindre niuscniös än hos Ocni. O.

brunntus F. är efter all sannolikhet intet annat än en

liten unge af C, frondosa (det enda, som skulle kunna
väcka tvekan, är att tentaklerna beskrifvas hvitaktiga,

h vilket dock måhända kan vara en variation), ocli O.

lactms F. synes vara den lilla art, son) vi nedanföre

upptagit under namn af C. lactca.

Från FiniDarkeii (Vahl) förekommer denna
art ända ned till Katlegat; de llesta man finner

äro omkring folslånga; men arten kan blifva vida

större. Utom Skandinavien är den funnen vid

Eno^iand och Grönland. Hos oss vaiierar denna

art knappast; men undergår väl efter åldt-r och

storlek några förändt ingår , i det de yngre äro

mer 5-kantiga , och fötterna i proportion vida färre

och större. Små exemplar spricka sällan eller

aldrig; deremot behålla de större sällan inelfvor-

na, uian utkasta dem antingen ijenom anus eller

genom biistning af den tunnaie buden pä halsen.

Det ymniga, svarla pigment, som jemte en m 3^0-

keidiet slem betäcker hela kroppen, kan med
slemmet afgnidas eller aftvättas, hvaieHei en lju-

sare, brun eller lödaktig grundfärg skiner tydli-

gen igenom, i synnerhet på kroppens undre sida;

pigmentet färgar såväl vattnet sum fingrarna all-

deles svarta, b vilken färg envist siUer qvar.

De kalkstycken, bvarujed kroppens hud un-
der mikroskopet ses belä kl , Iialva hos denna
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as t (let e<;nii, al! .1^ b!utl bcsLA af uregelhundel

g\ 1 1 rade inassor. [ hudens vilersla lager finnes,

jemle det ymniga pigujentel , en mängd sådana

oregelbundna kalkk(;rn, större och mindre om
h varandra (Tab. IV, fig. 1), och h vilka vanligen

hafva en ojemii, finkorni^j; yla. Dylika finnas äl-

ven pä (ölteruas ocli halsens hud. Skifvan i föl-

lernas ända är rudimentär, och består olta af nå-

gra få, I unna ringar. Ordentliga, med hål ge-

nuiiibrutna kalkskitx or , liknande våra andra H(j-

lolhuiMejs, foj-ekonima För öfrlgt l)l)(t pa tenlak-

leina. Dessa äro, innanför det tjocka
,
sxarlapig-

menteL, (emligen tät! besaUa med dylika låni^-

slräckt.i stycken, som de på tentaklerna af C.

hictea (Tab. IV, fig. 6), men här lika ofli» räia

Som krok:a. Mot tentakL rji as sp« ts blitia de>sa

stycken grofre, Ljockai-e och äniiu mera oregel-

bundna.

49. Cucuimiriu (issiniilis Nob. (Tab. I
,

fig. 54,

Tab. IV, tig. 2):

brevis, crassa, hinc al bida, iilinc fusc • tinci.i;

tentaculis 8 majoribus, 2 minoribns.

LongiUido trilinearis (puUus?). LauiihcT cal-

careoe in (N)r])ore regulares, crassa^, foraunuibus

ill quincuncem desposilis, margine quasi inttr-

rnplcc; in tentaculis et pedum latei ibus elongatie,

irregulaies, medio latiores.

Vi e"a af denna art blott lie helt små exem-o
plar (från Christiansund), dit största 3"', det min-
sta knapi t 2"'; allu knrla och tjocka, med 8 störie

och 2 mindre tenlakler, uch med lotter, som äro

få o(di kunna lullkomliLiin indiiiiias. Tenlaklerna,

äl\cnsom en sl()i ro cMei min<[re di i .d" kroppen,

äro öfverdragna nu d i ti mörkbrunt pigment, men
for()rrigt ;ir (l,ur(t liyit ikligl. Oaktadt olikluten



297

i fiirg (icli i tenlnllei nas stoi lek , skulle vi knap-

past tvekat ait anse denna lilla forni för en unge

aF den föiegående, om ej en mikroskopisk under-

sökning af huden visat alltför stora olikheter''").

Huden ses neniligen under mikroskopet he-

la_£Kl, nn^elar sa tätt som på, figuren (Tah. IV, fig.

2), med tjocka, legelbundet perforeiade kaikskif-

vor; och mellan haleu sitter oftast en liten upp-

höjd
,

perllikt glänsande knöl. Tentaklerna ses,

ibland det tjocka pigmentet, tätt besatta med
kalkstycken, som alldeles likna dem på C. fron-
dosa; nieu likadana stycken finnas här äfven på
fötternas sidor; kalkskifvan i fötternas spets va-

rieiar mjrket till storlek, men är alltid mjcket
ofulländad, oregelbunden och med en mängd ut-

skjutande spetsar i kanten.

Vi hafva med de här beskrifna exemplaren

jemfört helt små un^^nv C. from/osa (5^"') , nien

funnit dessa färgade alldeles som de gamla; och

med 10 lika sloia tenlakler, samt deras hud be-

lagd med alldeles likad.ma, oiegelbundna kalk-

gyttringai' som de gaudas, blott något glesare och

mindre.

50. Cucumaria hictea (Forbes). (Tab. XI, fig.

55; Ta b. IV, fig. 3—7):
tota lactea, opaca, subcylindrica, utrinque

obtusa, transversim r ugosa ; cute crasså, glabi å;

pedibus niagnis, paucissimis, non relraliendis, in

singulo ambulacro in unicå serie flexuoså sitis.

Longitudo I pollicaris. Goipus deiise legitur

laminis calcaieis subovallbus, CEassis, margine
rioäoso-undulatfs j qvarum in medio foramina duo
ceteiis majora ovalia.

*) Af den likliet, som denna lilla arl föröfiigt visar iijed

löregåetide, hufva vi tagit anledning till namnet.
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Ocnus lacteus Fokbes 1. c. pag. 231 (fig. mala).

Blult vid kusterna af Bergens Stifl hafva vi

träfFal denna art, och den synes afven der före-

komma ganska sparsamt, ehuru när den tiälfas,

vanhgen flera fås tillsammans. Alla de exemplar

vi sett, hafva varit små, cylindriska, i hada än-

dar trubhi^t afrundade, i sammandi agel tillstånd

med åtskilliga mer och mindre markerade tväi-

rynkor; ju mindie de äro, dess tjockare och kor-

tare i f)roportion är kiop|)en. Fotteina mycket
stora, men fä, vanligen blott 8—10 i hvaijeam-
bulacjiim, och så glest alternerande, alt de stå i

en enda våglikt böjd rad; de kunna icke india-

gas, blott förkortas. Tentaklerna korta, nästan

oskaftade, till antalet 10, hvaral de 2 ofta äro

koitare. Hela djuret äi" alldeles hvitt.

Huden är tjock och fast, men musklerna sv-

nas ej vaia särdeles utvecklade och djuret spric-

ker aldrig. Munringen fin och tunn, bildad som
hos de öfiiga arterna af slägtet. Tarmkanalen
tjock, genast under munringen utvidgad till en

kort mage (ungefär som hos Thyone Fiisus), h\il-

ket likväl ingalunda synes bejättiga denna att

utgöra ett eget slägte. Respiratiunsträdets grenar

stora, ungefär af lika längd med den konliahe-

rade kroppen. Generationsorganer synes ej på
det dissekeiade exemplaret (unge?).

Hela kroppen t^ickes med tätt sammanpac-
kade kalkskifvor, af en, åtminstone bhind våra

arter, alldeles egen form (Ta b. IV, fig. 3—4). Ten-
takleina äro tätt besatla med oreoelhundna , inåt

krökta stycken (fig. (S), h vilka mot tentakhMnas

spetsar ölvergå i en ainian form, runda, hjuHika

skif\or (fig. '/); i sjelfva tentaklernas ytlersta fli-

kar ulskjuta vanligen ål dessa kalkskilVors ena

sida ännu några mindre hål (såsom på den ena
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af de afbildiide skifvonia), h vilka intaga sjelfva

spetsen af fliken. Fötternas sidor tätt täckta med
kalkstycken (fig. 5.), som likna tentaklernas, men
äro mera regelbundna; kalkskifvan i fotens ända

är vacker, med stora hål, tunna mellanväggar och

ofulländad kant.

51. Cucumaria Hyndmanni Forbes. (Tab. XI,

fig. 56; Tab. "IV, fig. 8-14):
subcjlindrica, curvata, postice attenuata, s^riseo-

nitens, cute coriaceå, du rå, opacå, squan)is mi-

nutissimis scabrå; tentaculis pallide flavis; pedi-

bus longis, rigidiusculis, vix retrahendis, secus

ambulacra dense bisei iatis.

Longit-udo bipollicaris. vSquamulas corporis

subimhricatce ,
crassiusculoe, margine undulaloe,

foraminibus mimerosis in quincuncera disposilis.

Pedum superficies densissime legitur aciculis cal-

careis träns versim elongatis, curvatis, in medio

et utråque extremitate aliquantum dilalatis et

foramine pertusis.

C. Hyiulmamn Forbes 1. c. p. 2'?5 (fig. mala).

Denna i många afseenden utmärkta art hafva

vi funnit blott i trakten af Beriden, i synnerhet

i sjelfva Bergens Fjoid, hvarest den ej så sällan

erhålles, på betydligt djup och vanligen på skal-

botten, der den med (bttei na fäster på sig en så-

dan mängd större och mindre conchyliefra^men-
ter, att den deraf alldeles betäckes. Prof. Loven
bar funnit den i Bohuslän. Utom Skandinavien
föiekommer den vid Englands kuster, ty Forbes'

beskrifning, ehuru kon, lemnar knappt tvifvel

Öfrigt om att han haft denna art för Ögonen.

Ifiån Grönland hafva vi af Hen ar Eschricht och

KrÖyer erhållit tlera exemplar af en art, som
till hela hahiUis står dtnna mycket näia, men
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helt ohka.

ALPten bibehåller alltid samma habitus och

kan ined ingen annan af våra Förblandas. Huden
är ijock, fast och läderartad. men det undei lig-

gande muskellagret tunnt ; också ses detta djur

föi^a lörändia form, ablrig fullkomligen uträta

sig, och aldrig spricka. Vid dissektion finner

man, omedelbart under munriiigen, en liten,

kort och tjock mage, invändigt fållad som van-

ligt. Respiralionsträdets båda grenar äro ungefär

så långa som halfva kroppen, med tina smågre-

nar eller blåsor. Den s. k. Puliska blåsan tem-

ligen liten. Geuerationsoiganets rör långa , enkla.

Undei- mikroskopet visar hudens kalkskelett

hos denna ai t många egenheter. Ta b. IV, fig. 8
visar ett stycke af kroppens hud med en del föt-

ter, i föga mer än naturlig storlek ; torkas huden,

ser man redan med blotta ögoneu de fjäll hvar-

ujed den är belagd, äfvensom kalknålarne i föt-

terna. Fjällen på kroppen (fig. 9— 1 i) äro tjocka,

men ligga icke så tätt packade som hos Thjojie

RapJianus ; stundom täcka de hvarandra med kan-

ten, stinidom blott beiöra de hvarandra ''). De
långa fötterna äro tätare belagda med kalknålar

än hos någon annan al" \åra artt^r; di' kunna ock-

så knappast fullkondigen indragas, blott förkor-

tas eller förlängas, och i samma mån komma
kalknålaine mer eller min-lre nära hvarandra.

*) INläik värdigt är, alt iDan niidt ibland dessa tjocka

kHlkstyckcn slnndorn lirir nch (ier, fast lemligen säl-

lan, finner en ensam, fin och tunn skifva, med stora,

regelhimdiia bål och smala mellanväggar, ungefär

såsom skilvorna på kroppen af H. iiitestinalis (tab. I V,

tig. 31). Dylika finnei' rtian ätveii någon gång i krop-

pens hud hos föregående arf.



301

Alla nAlaine (fi" 12, 13) äru krökta inåt, ePLer

foleijs luiidniiig. Öl\eist emot loteiis sptts sak-

nas fle båda hålen i ändarna (se fig. 12), nien

fbröfiigt är dessa kalknalais furin utinärkl kon-

stant. Skifvan i fötteinas ända (fig. 14) är nä-

stan alldeles rudimeiiLär, och består blott af en

eller annan, mer eller mindre fullständigt sluten

ring', med utskott i höiiien. På tentaklerna fin-

nas eii mängd tält packade tväisiycken , till

formen någorlunda liknande dem på fottei na , men
mycket mer oregelbuntlna, lakaellei- krokiga, med
flera bål njidtpå eller i ändarna o. s. v.; utåt

mot tentaklernas spetsai" äro de, som vanligl,

mycket mindre än mot basen.

52. Cucumaria elongata Nob. (Ta b. XI, fig. 56
b, Tab. IV fig. 14 A, 14 B):

elongata, utrinque atteniiala; cute (grisescente ?)

coriaceå, durå, opacå, sqvanns minutissimis sca-

bra^ pedibus basi conicå, rigidå, non retrabendå

suHultis, versus utramque corporis extiemitatem

seriem unicam flexnosam occupantibus.

L(jngitudo bipollicaris. Squamulae corporis

majnsculae, crassae, sed plei tnnque valde irregu-

laies et imperfectae, inleijeetis ubique minoiibus
et lenuioribus. Versus exlremitates pedum et in

tentaculis occurrunt aciculae crassae, subcylindri-

coe, extremitatibus 1. medio irregulai iter dilatatis

perforalisque.

Af denna art bafva vi biltiils blott sett tte

exeniplar, alla från Bohuslänska Skärgården, de
två bafva fi ån Ri^ksmuseum blifvil oss benäget

lånade af Prof. S. Loven, det tiedje af Prof. \.

Hetzius, som tagit det vid Fiskebäckskil. Af de

spritlagda exemplaren äro tvenne mörkgiåa, det
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Iredje och mindre är ljusare, nästéni som föregå-

ende art.

C, Hjndmanni är den enda af våra arter,

hvarnied denna har någon närmare förvandtskap;

dock skiljer den sig genom flei a egna karakterer.

Den är mycket mera långsträckt och smal än nå-

gon af samslägtingarne, och förlängd åt båda än-

dar, i synnerhet åt den bakre, som stundom ut-

löper i en smal spets. Fötterna fina men langa,

äro upphöjda på en konisk basis, som alldeles icke

kan indragas, knappt förkortas; de sitta tenjli-

gen glest, så att de blott midtpå kroppen bilda

tvenne rader i h varje ambulacrum, eljest blott

en enda, i zigzag böjd rad.

Under mikrosko[)et ses kroppens hud (fig.

14 A) täckt med stora och tjocka kalkskifvor,

men föga tätt packade och vanligen oregelbundna

eller illa utbildade. Mellan dem förekomma , här

och der strödda, mindre och finare stycken (se

samma fig. vid a, a), hvilka vanligen äro mer
ellei- mindre fyrkanliga, och nästan likna lös-

ryck la kronor ur skifvorna hos de arter der så-

dana Unnas. Den koniska basen af fötterna är

tätt belagd med liknande stycken son» kroppen,

så väl af det finare som gröfre slaget (dock äro de

tjocka skifvoina här finare och tätare genombor-
rade); den yttre, mera retraktila delen af fölen

omgifves deremot af föilängda, trinda, krokla

tvärstycken (fig. 14 B), som äro oregelbundet ut-

vidgade och genomborrade i båda ändarna och

stundom i midten. Här återfinnes således samma
grundtyp som hos föregående art, men vida min-

dre regelbunden. Liknande tvärstycken betäcka

äfven tenlaklerna, der de äro helt tätt packade,

men vida tjockare och grofre än på foUerna,

i synnerhel mol tenlaklernas basis.
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Tlifoniäiitni Nob. no v. gen.

Corpus subcjliiidricum, elongalum. Pedes
per [olani su j)erficiein magis 1. jninus sparsi, ila

lamen, ul secuiidurn series 5 longitudiiiales pras-

cipue aggregeiilur. Tentacula 10, frondoso-ramo-

sa, per paria approximata, quibus (an semper?)

inlerjacent Lolidem paria lentaculoi iim triplo bre-

viorum. Annidus calcareus oris sursam em i t ti t

processus decem elongatos, quorum alterni latio-

res bifidi. Tubi genitales divisi.

Animalia cute tenui, in contraclis rngnloså,

laminis calcareis 1. raris et tenuibus I. prursns

nullis. Tenlaculorum apices rete calcareo coJiti-

niio induti.

Genus in ter Cucumariam et Thjonein fere

iiilei medium , cum neuträ coii jungendum ; lenta-

cidorum numero et tubis genitalibus divisis ad

Holothurias pr. s. d. quodammodo accedens, an-

nuli oralis forma (Tab. XI, fig. 51) et rete cal-

careo tentaculorum conlinuo ab omnibus nostris

di versum.

Hit böra två arter, båda bland de mest va-

riabla af alla våra Holotiiurier.

53, Thyonidiam pelJucidum (Vahl). (Tab. XI
fig. 57; Tab. IV, fig. 15—17):

totum plerumque album, hyalinum; cute

tenerå, punctis minimis elevatis scabriusculå; pe-

dibus sat nun>erosis, per 5 series longitudinales

digestis; nonnullis tamen plerumque irregulariter

inlersparsis.

Longitudo nobis vix ultra bipollicarem ("5-

pollicaris" Vahl, "6-poHicaris" Flem.). Puncta
scabra, in corpore spaisa, sub microscopio osten-

dunt laminas circulares, teneras, regulariter per-

foralas foraminibus 3 - 4 in medio et 9— 12 mar-
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ginalibus; e medio singit corona hiifnilis, 3—4-

augiilnis.

Hi>h)ih{Lria peUiicida V^ahl, Z. D. tab, 135

(fig. mala). Ft.eming, Brit. Aiiiin. p. 483. Pi^n-

tacta J.EGER, Agässiz. Dactylota Brandt,

Cacumaria hyalina Forees 1. c. p. 221 (fig.

buna).

Pentacta Pentactes Örsd! 1. c. p. 74

Anm. Beskrifningen i Zoologia Danira är så korf

,

och figuren i synneihet så dålig, att vi knappt skulle

våga hänföra den till denna arf, om vi kände någon
annan nordisk, hvarpå den möjligtvis kunde passa.

Också hänföide Flemixg- hit den En;^elska arten, som
utan tvifvel är identisk med vår; och då FoRisES vil!

uppställa den som en ny art, skild från Vahls pclla-

cida, är det blott på den besynnerliga giund, att

denna sednare skulle vara alldeles glatt, ehuru det i

sjelfva Vahls diagnos hetei": "corpore inuricato." Be-
synnerligt nog har J.eger gifvit den en 6-kantig kropp
och 12 tentakler, ehuru Vahl uttryckligen säger att

den har 10; och genom ofu llsländigheten af Vahls
teckning har den slutligen fått plats i Brandts släyte

Dactylota j som har flngerlikt delade tentakler.

Ifrån Noidlandea (Vahl) föiekomiiier denna
aitända ned i Sundet, b varifrån vi bos Mag. Örstfd

seLt flera exemplar, bvilka äro rödletta till färgen

ocb (ill Ijabilus så olika de norrska, alt vi först ge-

jioni \\\ I k roskoplsk nndersöknl ns^ af btiflen kun fe

öfverlyga oss om bådas identitet. Vid Nurrska
kusten, bvaiest vi fått den på 30— 50 famnars
djup, är lien en af de sällsyntaste arleiiia. Den
spricker mycket oFla, ocb nlkaslai inelfvorna än

genom anus, an genom L)risining af balsens bud
o. s. v. Det är endast i Kfvande lillsläucj ncb

utspänd af vallen, som arten utmärker sig igenom

en glaslik i^enninskinligbet ; vid starkare saunnan-

drag-
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flragniiig, eller efter döden, anlar den vanligen

en opak, mjöl kli v it färg, liuden blir full af små
skrynklor-, och de små upphöjda, sträfva punkter-

na blifva knapf)ast mera märkbara h varken för

ögat eller känseln.

Under mikroskopet visa sig dessa sträfva

prickar såsom regelbundna kalkskifvor (Tab. IV,

iig. 15—17), med en uppstående krona, som
stödjes af 4 eller ofla blott af 3 korta och tjocka

fötter. Dessa skifvor stå så glest, att deras af-

stånd vanligen är 2—3 gani];er så stort som de-

ras diameter. Likadana och lika glesa kalkskif-

vor finnas på fötternas sidor, och i deras ända

en stor vacker skifva , med stora hål och tunna

mellanväggar, i kanten med långa utskott. På
halsens hud äfvensom på munhuden ligga kalk-

skifvorna mycket tätare packade, ofta så att de

beröra eller täcka h varandra. Sjelfva deras form
afviker föga från skifvorna på kroppens hud, utom
det att de vanliga äro mer kantiga eller utskjuta

i spetsigare hörn; men kronorna äro dubbelt så

höga, och variera med 2, 3 och 4 fötter, ehuru
det sednare talet är allmännast. På tentaklerna

öfvergå kalkskifvorna till ett sammaidiängande,
grofmaskigt nät, som likväl i sjnnei het nedemot
basen är mycket oi egelbundet och afbrutet. Detta

nät går icke ända ut i de finaste spetsarne, utan
slutar sig dessförinnan tvärt som en notkalf eller

ett nätlikt genondjrnlet fingerborr. Detta nät tål

likalitet här som hos följande art den ringaste

kompression, utan brister då i oregelbundna, af-

långa stycken, h vilkas ursprungliga sammanhang
lätt kan öfverses.

54. Thjonidiam commune (Forbes). Tab. XI,
fig. 51; Tab. IV, fig. 18—23):

K. F. Akad. HandL im 20-

1
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oblongnrn, flavescens, ore et tetilaculis ple-

rumque intense violaceis; cute tenerå, glaberri-

luä; pedibus niimerosis, eliam inter anibulacra

fere iibique sparsis.

Longitudo spilhamaea et ultia, Coi^poris ip-

sius supeificies prorsus destituta particulis caU
careis j quae iionnisi in tentaculis et peduni apice

occuriLint.

Cucumaria communis Forbes ]. c. p. 217.

C Driimmondii Id. ibid. p. 223.

Thjone Portlockii Id. ibid. p. 238.

An? Holothuria Fusus Örsd. i. c. p. 74.

Anm. Denna art är en bland dem, som förekom-
ma under de mest olika former. Det första exemplar
vi ei höllo, vid Bergen, liknade sa mycket Thyone FusiiSj

alt vi skulle hafva antagit det föi- denna art, om det

ej ådragit sig vår uppmäi ksamhet genom gulare fäi g och

en mycket slemmig (icke, såsom alltid bos Th. Fusus j med
en mängd concbyliefragmenler betäckt) yla. Först vid

exemplarets disseclion , afvensoin genom hudens miki n-

skopiska undersökning, fimno vi dess väsendtliga skill-

nader från Th. Fusus , och hade tänkt kalla arten TJij ont
inucosa. Ten ta klemas färg var mörkt violett, i spet-

sen ljusare, med brandgula punkter. Ett annat exem-
plar, som erhölls några månader sednare, hade hvita

tentakler och jlan alldeles icke slemmig. På dessa

exemplar, som dogo utan alt hafva utsträckt ten-

taklerna, anmärktes ej de 10 mindre. I liergens Mu-
seum förvaras Ivå andra exemplar, hvilkas yttre så full-

kombgt liknar Forces' figur af Cucumaria Di urnn/ondii j

all vi genast förmodade deias identitet dermed; men
del vaiade länge innan vi

,
egentligen först genom hu-

dens mikroskopiska undersökning, funno alt dessa exem-
plar också voro identiska med vår förut s. k. Thjone
mucosa / och vi märkte då snart också, att Thj one

Portlockii Fobbes måtte vaia samma art. INIunnens och

tentaklernas mörkt violetta färg är ännu på dessa exem-
plar njyckcl tydlig. Slutligen förvaras i Limds Zoologi-

ska MusiMMU ell par mycket stora exemplar af denna

art, (Vån Simdet, hvilkas yttre ful Ikomlii^en liknar

Cucumaria conununis Fördes; äfven här behöfdes mi-
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kroskopets hjelp, innan vi ens kunde förmoda dessas

identitet med den art, vi numera trodde oss väl känna,

i synnerhet sedan vi redan en gång förr blifvit deraf

gäckade. Först på dessa exemplar anmärktes de 10
mindre tentaklerna, hvilka dock troligen äfven funnits

på de mindre exemplaren. Del synes besynnerligt, om
en ai t, som på Engelska kusten skall vara allmän och
som blir så stor som denna, icke skulle vara anmärkt
af någon före Forbes. Denne förmodar sjelf, att den
stundom fått gå under namnet H. Pentactes hvilket

icke är osannolikt; under detta namn slodo exemplaren
i Lunds Museum.

Vid våra kuster är denna art en af de säll-

synlaste; vi hafva icke sett mer än de sex ofvan

nämnda exemplaren. De säkraste karakterer på
arten lemnar, såsom ofvan nämndt, hudens mikro-

skopiska undersökning. Hos alla våra andra Ho-
lothurier, äfven de, hvilkas hud kännes alldeles

slät och glatt, plägar dock ett eget krasande un-

der knifven, eller då ett tunnt lager af huden
prässas mellan två glasskifvor, alltid röja närva-

ron af kalk, redan innan man genom mikrosko-

pet hunnit derom förvissa sig. Här saknas der-

emot i sjelfva kroppens hud allt spär till kalk;

äfvenså på fötternas sidor, men i deras ända fin-

nes alltid en kalkskifva, ehuru mycket varieian-

de, än stor och mycket utbildad (Tah. IV, fig.

22), än helt liten, oregelbunden och nästan ru-

dimenlär (fig. 23). På munhuden och tentaklerna

finnas kalkskifvor (fig. 18—20), till formen tem-
ligen varierande, och försedda med en uppstå-
ende del eller kron;i, som vanligen har 4, mera
sällan blott 2 fötler. Mot tentaklernas spetsar

(öisvinna kronorna, och skifvorna sammanbindas
med hvarimdra, liksom hos föregående art, till

ett sammaidiängande, endast här och der afbiu-
tet, ytterst skört nätverk (fig. 21).
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Thy (j ne Okea'.

[PlirUopJiorns Grube).

Corpus lei es, subFusifuj lue ,
pedibus miimtiSj

per Lu'iam supLiiiciem inui diiuitt; spaihis, w^>\\ le-

ti aheudis, quasi fibriilosum. TeJitacithi 10, Fion-

(!oso-ia mosa (quorum iii uuslris lIikj fere semper

jeliquis lunge niinora, ruJi»jenLai'ia). Aivndus
calcareiLS oris obconicus, s. deorsiiiii (Jntus) ap-

pi iidicibus i O longis cunliimaliis. Tiibi f^enitales

sim jdiccs. Tciilacuia cuncremejilis calcareis jt ii'-

ticosis plus miiius leda.

Delta slägte, scuii bes> nnerh'g{ nog icke upp-

tagits b varken i J.igi rs eller Brandts s vslenu-r,

bör i del sednaie inrym nias bbmd H<'iuoioiJOiles

Sporadipodes , ocb der, jtinle foiegåtnde sb^gte,

])ilda en egen afdebjing, Dendrocliirotce , aDabig

med sbiglel Cladohihts bbmd Hcteropodes Sporit-

dipodes. Utom lulLeinas sUiUning o. s. v., iir i

s\ niierbet munringens lorm (Tab XI, fig. i

tielta sbigts.; alldeles egen ocli karaklerisrisk.

55. Thjone Fitsus (Mull.) (Tab. XI, Hg. 52;

I a b. Y, tig. 42—48):
rusiibrmis, ntrinque alleiniala, pallide bi nn-

iiea ; ciite piniclis niinimis elevalis scabi in>cid;i

,

f'a(?illime ru|)tå.

Longiludo 4— 5-pollicaris. Cntis siib nii-

cr()S(N)j)i<) dense legitnr laminis calcareis teninbiis,

qudiiLni jorainiua tufitnni sunt 4, el qnanim e

niedio sin<;il cobimna \erli(\dis, e ramis laiilmn

binis, snpra medium connalis b Ir^ibe liansvei-

sabi juncMis.

Holothiiria Fusns Mull. Z. D. tab. 10. fig.

5

—

6. \yn(ipta? Jt.ger. ThvuTie Agass. (n-m

H, Fusks D. Chiaje).
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HoIotJiiirid papillusa Ab!t.dg. Z D. I a b. 108,

fii^. 5. Synapta? J.eger. Thjoiie Oren. Agass.

FoRBES 1. c, p. 2,'j3. MilUeria John- t. -Mag. IN ut.

llisi, vol. YlL
Tiiyone Fusus Korek, Nyl. Magaz. f. Nal nr v.

vol. i V, Fasc. 111, p. 'i()3 , lab. 1 (rum analomia).

Aiinniiis 01 is caicareus = HolotJiurin Peni-

ci//iis NliiLi.. Z. D. lal\ 10 fi^. 4-. Pen t(/ctd yT.GKw,

[H. PeniciUits Delle Ciiiaje esl alia species

lujjus oent-i'is).

x\ n m. Eliiini d(Miiia ai t icke vJirieKM' sA iDvcket

soiii (Je båda fnreoilendc , hni" den tiock i^ifvit Hidcd-

r.it)^ tiil Miån^a förvexlingai-, äfveiisom till tiiycket sy-

sieiDHtiskt hrvderi. Dess fötttr ai osåfina, alt Muller
knapj)t insåg (leras verkliga natni-, ulan biott beskri[-

vei- dem soui ett ludd. J.eger kom härigenom alt he-

tvifla liilvaron af verkliga föttei-, ocls arten rangerades

bland "'species Synaptis cognatce /'' bvilket sedan synes

liafva förledt D. Chiaje*), att antaga som synonym med
Mullers H. Fusus helt annan ait, som tyckes sakna

fötter iiien nr taggig a!" liåida pjipiKer. Der<ino' an-
log re'ian Cuvier, att rl. Fusus hörde till den aldeinmg
som Oken sedan kallat Thj-oiie. ycken förvirrin,^ har
sedan också våtlats dei igenom, att AnfLDGAARD, som
erhöll samma ait frän Färöarne, i Zoologia Daniea
beskref och aftecknaile den under elt annat natini, fl.

papillosa , hvilken sedan öfveralif råif ilgurera som egen
art oc!i i fb ra olika sliigten, oakladt knappast något
tvifvel kan ega mm om dess identitet med //. Fusus.

Tdl H. papillosa blef denna art också, nar den latms

i England , hän förd.

Af alla våra ai tei' spiicker denna lättast, och det är

»^ästun omöjligt att kunna bevara elt helt exemplar.
Den ntkastai- inelfvorna aldt ig genou) aniis, utan sj)ric-

ker vid halsen eller på andra ställen, ofta flerestäcies

på en gång, och nttömoier ofta i ett ögonl)lick allt

innanmätet. Ej sällan brister den sålunda, redan in-

nan man falt den upp ur vattnet, och man fåi- blott

ii[)p IVagmentei-, hvardjland den långa, eget foitnadc;

Mem. tom. Ill, pag. 67, 70, tab. 35, fig. 11.
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munringen med tentaklerna i synnerlict ådiager sig

uppinärksaralieten. På samma gång och ställe, som
Muller erhöll sin H. Fusus j fick han äfven en sådan

lös, utkastad munring, och denna blef hans H. Peni-
cillus/ ehuru lian sjelf misstänkte att det var mun-
apparatet af" en Holothuria j föll han dock aldrig på
den tanka att undei söka dessa delar hos H, Fusus j

och hos sina andra Holothurier kunde han icke finna

något liknande. D. Ghiaje har i Medelhafvet funnit

en art af Thyone*) , och anmärkt likheten mellan dess

munapparat och Mullek's H. Ftnicillus^ hvilket namn
lian således vill behålla för sin art; men beskrifningen

och figuren, isynnerhet munapparatets form, visar att

denna icke ör identiskt med Mullers H. Fusus j såle-

des icke heller med hans Penicillus.

Längs vestra kusten förekommer denna art,

från Bohuslän (Lovén) åtminstone till Bergen, på
betydligt djup och vanligen på ska I botten, b var-

est den med sina talrika fötter fäster på sig en

sådan mängd små conchyliefiagmenler, att den

ofla synes deraf alldeles betäckt. Nästan inqen

af våra arter kan så förändra form, eller så be-

tydligen utsträcka eller sammandraga sig, som
denna; också spricker den, såsom ofvan nämdt,
lättast af alla.

Under mikroskopet ses kroppens hud tätt

belagd med kalkskifvor, h vilkas vanliga forn) är

sådan som på tab. V, fig. 42—43. Fötternas

sidor äro tätt belagda med kalkstycken af en an-

nan form (fig. 46), och på tentaklerna förekom-

ma de under tre olika former; dels regelbundna

skifvor, med en uppslående del ungefär som på
kroppens kalkskifvor (lig. 45), men inblandade

med dessa förekomma rimdade, lint greniga, lik-

som hopgyttrade stycken af helt annan form (fig.

47), och slutligen antaga alla kalkstyckena emot

*) Mem. tom. Ill, pag. ()8, 70, (ab. 35, fig. 1— 3,
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tenlakiernas spetsar en annan, ganska egen skap-

nad (fig. 48).

56. Thyone Rapharius Nob. (Ta b. XI, fig. 58
-59; Tak V, fig. 49—55):

cuivata, anlice crassa, extremitate poslicå

subito altenualå, elongalå; cute crassa, clurå,

scabrinsculå, albescente.

Longiludo 1— l|-pollicaris. Corpus himinis

calcareis imbricatis subsquamosum ; la minas fora-

mini bas numerosis in ([uincuncem tlisposilis cribro-

sse, in corpore crassce, arctissime imbricatae et vix

(lislinguendoe, niargine quasi abrupto; in caudå ma-
jores, ]axii>res, margine undulalo, tenuiore. In len-

tacidis occLirrunt concrementa calcaiea, ramoruni
frondosoruni 1. arbusculorum furmam mire seniu-

iantia.

Denna art är en af våra sällsyntaste, blott

funnen några få gånger utanför Bergen och Chri-

sliansund, på 40—50 famnars djup. Dess egna,

framtill tjocka, baktill i en lång spets afsmal-

nande form skiljer den latt, redan vid föista på-

seeudet, fi ån våra andra Hoiotburier •'"). Då djuret

lefver, ser man den smalare ändan af kroppen
of(a, ehuru småningom, föräudia foiin, böjas

och krökas på mänga olika sätt (alldeles rak

bäres den knappt någonsin). Deremot förändras

den tjocka delen af kroppen föga till formen;
blott någon gång får den rnidtpå ett djupt veck,

så att hela kroppen blir liksom dubbelviken, med
båda ändarna närmade h va rand ra. Den spric-

ker sällan, och knappast ulom upp vid halsen,

der huden är tunnare. Stundom ser man några

*) Af denna form, som i synnerhet då tentaklerna äro

utslagna ger djuret en slags likhet med en rädisa,

hafva vi tagit anledning till namneU
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inelfvor, likson) gfciioiii elL Ijiäck, tränga i;eiioni

del luniiare muskel lagret och bilda en sack mel-o
lan (lella och huden, hvilken är starkare och

svårare att sönderspräns^a.

Hudens mikrosk(;piska undersökning visar hos

denna lilla art manija egeuljeter. Kroppens kalk-

stycken äro tjocka, inbäddade i huden och så tält

packade, att de taklegellikt läcka hvarandia och

således slå på ölVergåiii^^en till verkliga fjäll ; hela

denna fjäll betäckning bildar en sammanhängan-
de fast och kompakt massa , i synnerhet på kroyj-

pens midt (Tab. V, fig. 49), hvarest de enstaka

fjällen (fig. 50, 51) knappt utan svårighet låta

sig åtskiljas. Slörie, med tuimare kant (fig. 54)

och mindre tält packade (fig. 53) äro fjällen på

sljerten. På fölteinas sidoi- saknas allt spår till

kalkstycken, och i deias ändar tinnes, i stället för

den väldiga skifvan, en högst oregelbundet for-

mad, 8— 9-strålig sljeina (tig. 52). På tenlak-

lerna förekom n)a, glest och utan ordning sli öd-

da , särdeles egna och vackra, greidga bildningar

(tig. 55), ofta hknande bhiden af vissa- Ornibun-

kar o. d.

Cuvieria Peron.

{^PsolUS Okkn.).

Corpns breve, hilere superiore ab iidViiore

valde diverso; utråque aperturå sursum verså.

Dorsum convexum
, durum, squamis calcareis [)lus

minus distiuctis ind^iicalum, absque pedum ve-

stigio; venlei- planus, mollior, a laleribus abruple

limilalus, pedibus marginalibus cinclus. Tenta-

cuhi 10 irondoso-i amosa , coUo molli, colorato,

inlerne abruple limilato elevala. ylnruilus cal-

careiLS ovis gracilis. Tubi i^e/iitci/es simplices.
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AUj såsom niistiiii alia nvcue (öifaUare, al-

skilja Holoihuria Pliantaims och scjuainata i två

olika släi;leii (ocii karaktei istra (itL ioi i a, säsvjui

Brandt: "cule inolir) är LjcUioeii oiält, då båda

i alla väse^dlIi^^a karaklejer orverenstäoinia uch

i sjeHva verket slå h varandra så nära, alt un-

garne lält kunna forvexlas r)ch äfven blirvit for-

vexlade, h varom mera nedanföre.

57. Cuvieria Plunitapas (Strussenf.j:

subcylindi ica ,
crassa, ulråque extt emitale

elevalå, posleriure conieo-acuminalå ; cute fuscå

(1. pallide tia v icanie) , crassissin)å ,
S(juands sid)itn-

meisis dense gianulosis i lijbjicatå ; al)domine co-

riaceo, leliagono, [)edibus circa niarginem et in

serie longi tudinali media silis.

LongiUklo niaxijiia circiter sjDilbamoea. Junior

depressa, tlavicans, squands longe majoiibus et

magis confij)icuis, ia^vioiibus; abdomine lalioie,

rolundioie, cule laevi, punctis minnlis elevalis

sub lente dense oblcclå, pedibus lantum margi-

iiahbus.

Holothuria Phantupits Struss! nffj dt AcL
Holm. 17()5, p. 'i56, lab. 10. L et Auctorum.
Mur.T.ER Z. D. lab. 112, 113.

CuvieriaPlumtapiis Blain v. , Fi.fming, Johnston.

Psohis Plumtapus Okkn, J^eger, Brandt, Agas-
SIZ, FORBES ef c.

En mycket allmän och välbekant arl , som
i Kallegat och Sundet är vida aUmännare än vid

Norriges vestkust. Så olika denna och foijaiide

art äro som vuxna, så iika äio båda som suiå

(U tun» och iierunder), i hviiket lillstand de
ganska Lätt kunna förblandas; ja det är sanno-
likt, alt Mullers (ehuru icke FABRicn) Holotliuriu

squaniata inlel annat är än ungen af PliautapuSj
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Ilvarom mera vid följanJe art. Bada äro till

Färgen blekt gulaktiga, till formen mycket för-

änderliga, dock vanligen alldeles nedtryckta och

platta; och båda hafva lika tydliga fjäll, samt en

bred, rundad och tuini bnksåla, med slät yta

och fötter blott ikring kanten. Det enda osvik-

liga skiljemärke, som vid denna ålder finnes mel-

lan båda, är: M hukslxhin hos C. P/iantapus aUlitV,

innan den begynner blifva tjockare och rynkig,

ses, åtminstone under mikroskopet, tätt beströdd

med små runda, u[)[)höjda punkter (kalkskilvor),

som snart torka och blifva hvita — h varemot

vi hos C. squamata aldrig funnit spår till sådana

förrän under mikroskopet, hvarest de visa en helt

olika form än hos C Pharitapu.s, Väl sakna ryg-

gens fjäll hos m\^'i\Vi\Q i\{ C squamata 'dWi s^^v till

granulering, och buken allt spår till fötter längs

midten; men späda ungar afC PAa//^c/y??//5' finnas,

hos h vilka ännu båda delarne saknas. Under
tillvexten förändrar sig C. squamata föga eller in-

tet; hy diYemol C. Phantapus smlnunoQiji utvecklar

sig till en form, ganska olika ungens. Dess färg

blir vanligen svartgrå som en Rättika, ehuru några

indi vider äfven såsom vuxna behålla den blekgula

färgen; dess form blir högre, med spetsigare än-

dar; dess buksåla smalare och mera fyrkantig;

dess fjäll blifva mera granulerade (besatta med en

mängd små upphöjda punkter), men i proportion

tunnare och mer nedsänkta i den tjocka huden,

så att de slutligen knappt förrän skinnet torkas

(då de öfverallt blifva tydliga) kunna urskiljas

på kroppens midt, utan blott mot båda ändar;

buksålan blir tjockare, mera läderartad och skrynk-

lig, h varemot de små kalkskifvorna på dess yta

upjdiöra alt synas. En god figur af den ynqre

C. PluuUapus finnes i Zool. Danica, tab. 113 fig.
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a—c; och exemplar af ungaine, jeinle fullstän-

diga öfveigåiigar iVån ilen helt lilla C. Phcuitapus

till (len vuxoa, äfvensom ungar af den rätta C.

scjuamata j föi vai as nu i Lunds Zoologiska Museum.
Kioppens fjäll visa, under förstoring, all-

deles samma byggnad som hos följande art, och

äro endast vida tunnare, mera nedsänkta i den

mycket tjockare och mera läderarlade huden,
tätt tryckta till h varandra, samt bära på sin

yta vida större och tahikare granula. Buksålans

kalkskifvor likna alldeles dem på kroppen af

Thjone Raphanus (se ta b. V, fig. 50, 51), och

ligga temligen lätt, så att deras inbördes afstånd

är ungefär lika med deras diameter. Fötter-

nas sidor sakna kalk; ändplåten (lab. IV, fig. 34)

är ovanligt stor och regelbunden. Så väl mun-
huden som halsens hud sakna alldeles kalkstyc-

ken; men på tentaklerna finnas skifvor, någor-

lunda liknande dem på följande arts tentakler

(se lab. IV, fig. 40), och mot tentaklernas spet-

sar afvika skifvorna irån de andra blott genom
smärre, mtn talrikare hål; alla hafva tunna mel-

lanväggar, nästan reguliera och lika stora hål,

samt ofulländade kanter.

58. Cuvieria squamata (Miir.L. ?) (Tab. IV, fig.

35—41):
pallide fla vicans, depressa, superne imbricata

squamis mag n is, crassis, nudis, laevibus I. gra-

nulis minulissiinis raris adspersis; abdomine ovali

,

cute laevissimå, glaberrimå, pedibus tantum mar-
ginalibus, sempe!- (etiam retractis) prominidis.

Longitudo tripollicaris, latitudo U—2-pol-

licaris.

Holothuria squamata Mull. Z. D. tab. 10
fig. 1— 3? (junior, forsan tamen potius pullus



316

picecetlenlis ; non Fabricu Fn. Gr. p. 356,

quae est species dis lind a '•')). Cuvieria Fehon,

JiEGER el omn. Auctt. st^fpi.

Cuvicrid scjuamata Koren Nyt M;j2;az. f. Na-

tur v. Tom. IV, fitsc. 3, talj. 2 et 3 (cuni an.i I (jin ia).

Anm. Det nr sannolikt, att Mullers H. squa-

mata j som ligger till giund (ör ».enna art tios nila

följande författa! e, icke är annat än ungen af H.

Fhantapus (jfr livad som vid denna ait blifvit an-

mäi-kt), och att den Holothuria ^ för hvilken vi liar

bibeliåliit detta namn, och som först Ixskrefs p. a.

st. i Magazin for Natiirvidenskaberne, egentligen är

en ny art, egen för Non iges vesfknst och som all-

deles icke finnes i Kattegat Det \ore dock ma-

*) Denna art torde passande kunna kallas: C. Fabricu.

•

lala, depres^a, stqx-i ne im!)ricafa sqnamis lalis, craSNis,

graniilis mngnis confluentibMS omnino tectis; abdomine
ovali, cnte crasså, riigoså, pedibirs lantiirn margina-
libiis, cuti crassaj, dum retrahuntur, [irofiinde im-
mersis.

Longitudo ti ipollicai is et ultra, latiludo bipollicari-»-.

En mycket ulmärkt art, hvaraf ett torrt exem-
plar föl varas i Lunds Zoologiska IMusrum, och elt

annat, Sj)iillagdt , ei hållils af Prof. EsrHRic;!T. Detta

sediiare exemplar har, besynnerligt nog, liksom det

af Fauricius beskrifna, på buksålan bakoui midten

en allang öppning, son» dock knappast torde vara

naturlig.

**) Sedan det ofvanslåencJe nedskr( f"s, har denna vår för-

modan öfveri;åtl (ill visshet. I Danska Vidensk. vSelsk.

Skrivter, ():le Bandels lörsla Flalte (för I8U9-U)\
png. Ill ff., lemnai- nemligen O. FAnRicius en u»ärk-

värdig upplvsnini; oni tillkomskn af den fmur af

ungen till C. llinnlaj)us (Zool Dan. lab. 113. fig.

a-d), hvilkri) \i ofva n före om nämn t och beröm t som
IrogiMi. I n.inska texten till Zoo/oi^ia Dan/ca an-

nnirker I\Iui,m-r (pag. 4(f'; att de figtner af lian*» fl-

S(/it(/ni(/fii , som på tal). 10 lorekouuna, äro ofull-

komliga, (u 11 alt han sedermera, <lå dessa llijurer

redan vimo sliickna, fatt lilhälle alt >e djiu-et i fiiH-

slaniligare ulvcckl.idl skick, ocli der<ller lålil taga
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hända mindre lämpligt att dei föi e utdömma namnet

scjuamataj som föiofi igt så väl passar till derma ai t, och

numera aldiig bör kunna gifva anledning till något

misslöVstånd.

Kusterna af Bergens Siif! äru det enda sUilie

der vi träffat denna utmark la art; alltid i de

en bättre teckning, hvilken han vid ett annat till-

fälle ernade låta trycka. Abildgaard, som efi er Mul-
lers död fick i uppdrag att forisätta Zoologia Da-
nica, fann bland hans efteilemnade papper denna
teckning, men ansåg den (ganska rikligt; för att vara

en un^e af Fhanlapus och ntgafden som sådan i tredje

häftet af Zool. Dan., på anförda slälle. Häremot pro-

testerai' nu Fabricius formligen, och förklarar, att den-

na figiu" (hvilken han tydligen igenkännei- sig hafva sett

hos Muller) just är Mullers "bättre och fullständi-

gare f:\t^y\Y H. sfiuamata och ingen annan. Häraf
följer obeslridligen , alt Mullers squamata intet an-

nat varit, än ungen af Phantapus. Mullers egna

ord i Danska texten till Zool. Dan. (pag. 41) äro:

"jeg betiyttede mig af det Öjeblik, i h vilket dette

seendrsegtige Dyr fuldkommen havde udviklet sig,

og lod gjöie en fuldstaendigere Tegning , som altsaa

föl st ved en anden Leilighed kan udkomme. Af alle

Holotliuj'ier naermer dens Skabning sig mest till Fhan-
tapiis

,
og dennes spaede Ungei- vil venteligen have

megen Lig hed med vores squamata (sic!); - - - dog
synes de tydelige og hvidprikkede Skjael, foruden

andre Maerker, at kunne ti Istraekkeligen skille dem fra

hverandre." Häraf ses således, att Muller sjelf re-

dan begynte misstänka verkliga förhållandel. (Obs.

Soin förut anmärkt, är en af skillnaderna, mellan

ungarne af vår C. squamata och C. Phantapus just den,

alt på de förras fjäll icke finnas de "hvita prickar,''

som MiiLLER anmärker på sina ungai", och hvad de
"öfriga karaktererna" beträffar, så menas dermed
egentligen de 8 tentaklerna hos squamata^ hvilka

blott bero på ett fel i observationen), O. Fabri-
cius, som från Grönland k ände den stora

,
fjälltäckta

arten (C Fahricii Nob.), drog deremot ej i betän-

kande, att dermed förena den lilla af Muller beskrif-

na , hvilken således nödvändigt måste blifva skild

från Phantapus,
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inre fjurdarne, på klippig eller stenig botten och

betydligt djup, 40—50 famnar och deiöfver.

Musklerna under huden, som hos föregående art

äro utomordenlligen utvecklade, äio här ganska

tunna och svas^a. Också ses denna art fö^a för-

ändra form; den kan dock ej obetydligt uppskjuta

båda öppningarna, äfvensom den, lösryckt från

sitt fäste, plägar mer eller mindre inrulla buk-

skifvans kanter. Spricka kan den icke.

Tab. IV, fig. 35 visar ett af ryggens fjäll,

tre gånger förstoradt; de få och fina kalkkorn, som
äro strödda på dess yta, äro såväl på C. Phan-
tapus som på den Grönländska arten ojem förligt

talrikare och större. Buksåhins hud är i alla ål-

drar fullkomligt slät och glatt och temligen tunn,

men seg och fast, liksom tendinös. Ehuru loupen

lika litet som känseln deri kan upptäcka minsta

spår till kalk, visar den dock under mikroskopet

en mängd tunna kalkskifvor (fig. 39); emot buk-

sålans yttre rand ligga dessa så tätt, att de nästan

betäcka hvarandra med kanterna, äfvenså ligga

de tendigen tätt längs medellinien, men mellan

medellinien och sidoränderna finnas stora sträc-

kor, på h vilka allt spår till kalkstycken saknas.

Fötterna bära en stor och tjock kalkskifva i spet-

sen, men ingen kalk på sidorna. På munhuden
finnas inga kalkstycken, men väl på tentaklerna,

af olika form vid deras basis (fig. 40) och ut

emot spetsarne (fig. 41).

HolotJiuria pr, s. d. J.^:ger.

Corpns suhcylindricura, extremitatibus ro-

tundatis. Pcdes sparsi, retractiles, inferne nu-

merosioies, snperne magis rarescunt 1. in formam
papillarum conicaium abeunl. Os obliquum, sub-

inferum, cinctum teiitaculis 20 brevibus, in
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serie duplici alleinanlibus , apice pellato-ramosis.

Anus circularis. Amiulus calcareus oiis gracilis.

Tubi genitales raaiosi.

59. Holothuria tremula Gunn. (Ta b. IV, .fig.

24-27):
superne convexa, inteiise rosea, papillis co-

iiicis obtecla; inFerne pallidior, planiuscula, pe-

dibus pieiisque secundum series duas laterales

digestis; cute tendiiieå, crassa; proecipue in su-

periore latere.

Longitudo pedalis et ullra. Laminie culis

calcareag, tenerae, angulatae; foramina 4 in medio

ceteris longe majora, quoi um dissepimenta in cen-

tro lamince cruceni exacte formani; corona ver-

licalis quadrangularis, e medio laminoe surgens.

H. tremula Gunn. Aet. Holm. 1767, pag.

11^, tab. IV fig. 3 (mala). Linn. S. N. pag. 1090
(excl. sjnon. Bohadschii). Ascanius et Rathke,
Icon. rer. nat. tab. 44 (fig. -bona).

H, elegans Mull. Z. D. tab. 1—3 (fig. bona),

et Aiiott. sequ.

Anm. Muller förklarar sjelf med besfämdliet

GuNNERi ocli LiNNes H. tremula för synonym med sin

H. elegans^ ehuru han ej drog i betänkande att ändra
namnet, liksom han på flera andra ställen visar myc-
ken benägenhet att utbyta LiNNe's namn mot andra,

som han ansåg mera passande.

En vacker och välkänd art, som alltid bi-

behåller samma habitus och icke kan med någon
annan förblandas. Små exemplar, som sällan

träffas, äro violetta till färgen. Denna art utskju-

ter nästan alltid före döden inelfvorna genom
anus. 1 de Norrska Fjordarne förekommer den,
ehuru vanligen sparsamt, från Kattegat åtmin-
stone upp till Ghristiansund, och fås oftast på ett
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djup aF 30—50 famnar. Arten synes vara egen

for Skandinavien.

Tab. IV, fig. 24—26 visa kalkskifvo) nas

foim på kioppen af denna artj fig. 27 sjelfva

kronans S[)eLs, starkare förstorad och sedd ofvan-

från. Fötternas sidor betäckas af likadana kalk-

skifvor som kroppens; men under dessa förekom-

mer ännu ett temligen stort antnl tväiliggande

siycken, hvilka i det närmaste likna dem på ten-

taklerna af följande art (se fig. 33), men vanli-

gen utlöpa meia spetsigt åt båda ändar. Afven

på ryggens knölar ses dylika, ehuru fäire, un-

der ka Ikskifvorna. Den stora skifvan i fotens

ända liknar den hos följande art; äfvenså ten-

taklernas kalkstycken (se fig. 33). Pä lentakler-

nas skaft kunna de taliika kalkiiålarne , när kau-

slikt kali påslagits, urskiljas redan med blotta

ögat sasouj fina strimmoi-, latast midtpå skaftet och

glesare både mot spetsen och basen.

60. HoJutJiuria intestiuaJis Ascan. et Rathre
(Tab. IV, fig. 28-33):

teretiuscula
,

mollis, cute tenerå , flaccidå

(conlraclå rugosissimå) ; griseo-albicans , tentacu-

lis lateritio-rubris; dorso a ventre vi\ distingu-

endo, nisi pedibus longe paucioribus.

Longiludo spithama?a et ultra. Respirationis

organa interna peiquam insifjnia, vesiculis maxi-

mis conflata. LamiUce calcareae cutis tenerfe,

circulares, foramine centrali niajori, 8—9 paullo

minoribus cincto, corona verticali quadrangu-

lari aucla^.

//. iiiti stiruilis Ascan. et Ratiike, icones rer.

nal. Fasc. V, jiag. j, lab. 45 (fig. bona, ana-

tomia rudis).

//. mollis
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H, moJHs Sars!, Beskr. og lagt t. pag. 40.

é Från Finmarken (Loven) förekommer denna
art ända ned till Bohuslän, och är på många
ställen vid Noriiges vestra kust den allmännasle

af alla Hololhuiier; öfveiailt tväftas den i fjor-

darne på lerboUen , och ett djup af vanligen 30
—40 famnar. Af 100 exemplar behåller k nappt
ett enda inelfvorna, ulan utskjuter dem genom
anus; först det stora respirationsträdet och sedan

tarmen.

Huden är tunn, slapp, i sammandraget till-

stånd full af rynkor. På kroppens ofta sida sak-

nas fötter nästan alltleles, eller finnes blott en

och annan strödd; deipå följer foist på h vardera

sidan en temligen tydlig, dubbel, alternerande rad

af föttei*, och på undersidan sitta de sedan ore-

gelbundet, vanligen temligen tätt strödda. Alla,

äfven de få som sitta på rvggen , hafva sugskifvor

i Sj:>etsen, och några outbildade fötter eller knö-

lar, såsom på föregående art, finnas här knap-

past; derigenom är skillnaden mellan kroppens

öfra och undra sida mycket mindre tydligt ut-

tryckt, och vid första påseendet nästan omärk-
lig. De inre delarne afvika föga från föregående

art, utom respirationsträdet, som utmärker sig

genom utomordentligt stora , rundade blåsor, vida

större än på någon annan af våra arter. Gene-
rationsrören teo:elfär£!ade.

Under mikroskopet ses kroppens hud (Tab.

IV, fig. 28, 29), äfvensom fötternas sidor, tätt

belagd med cirkelrunda kalkskifvoi* (fig. 30— 32).

Kalkskifvan i fötternas spets är stor och temligen

oregelbundet genombruten med talrika hål. Ten-
taklernas hud (fig. 33) betäckes af tvärstycken,

socn ligga någorlunda ordnade i rader, och likna

K V. Akad, Handl 1844. 21



ved huggen af björkgrenar eller dylikt. Pa skaf-

tets raidt äro de tätast, och ligga der packade på

hvarandra ungefär som en vedstapel; mot ändan

af tentaklerna äro de glesare, äfvensorn smalare

och något inåt krökta. Figuren är tagen af ten-

taklernas skaft, pu ett af de ställen, (lerstyckena

sitta glesare än vanligt. Dylika kalkstycken he-

täcka äfven, ehuru något glesaie, trakten mellan

tentaklerna och munnen.

b) Apo cl a,

Tubuli suctorii et respirationis organa in-

terna nulla.

Sjnapta Esciisch.

Corpus elongatum, vermiforme, pedibns (I.

tubulis suctoriis) omnino destitutnni. Cutis le-

nerrima, ope ha mulorum bi-uncinatorum , basi

articulatorum alienis corporibus pertinaciter ad-

hesrens. TentaciiJa 12, simpliciter pinnatifida.

Åtskilliga exotiska arter synas, att dömma
af beskrifningarna , afvika från de här såsom ge-

neriska uppställda karaktererna , rnen böra då utan

tvifvel afsöndras från det egentliga slägtet Synapta.

Vanli£[tvis heter det vid beski ifnintjen af detta

slägte, att här i stället för de andra Holothu-

riernas sugrör eller fötter, finnas hakar i hutlen,

h varmed de häfta fast vid andra föremål; men
dessa hakar motsvara, såsom redan ofvanföre visadt,

ingalunda de Öfriga Hulothuriernas fötter, utan

kalkskilvorna i deras hud.

61. Synapta inlia^rens (Mult..). (Tab. V, fig.

56-62):
pallide rufescens (annulis niinutissimis satu-

ralioribus dense adspersa), hyalina, hic et illic
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modo lurgida, modo constricia et tiaiisversiin

plicata; tenlaculis pinnatifidis, piiinis utriiique

qiiiiiis, (verrucis ad basim piniiarum nulHs?).

Loiigitudo 4 -5-pollicaris (plerumque tameii

modo 1— 2-pollicai is; exeinplaria inlegra vix um-
quain obliiientui).

Holothuria mhcerens Mull. Z. D. ta b. 31
fig. 1— 7. Sars 1. c. pag. 40. Cucumaria Cuv.

Pentacta JyEGER. Dactjlota Brandt. Synapta
Agassiz.

Holothuria digitata Montag. AcL Soc. Linn.

toiri XI, pag. 2'i, lab. 4 fig. 6. FistuIarial^kmK,

Mulleria FLr::M. Chirodota Forb.

Synapta — Loven Årsb. 1840—42, pag. 327.

{Synapta Duvernaa Quatrefages Ann. des Sc.

tom. XVII (1842) buic vaide aflinis, vix tamen
identica).

Anm. Få arter liafva så länge varit ntiisskända och
misstydda, som Mulletås Holothuria inhcei^ens. Muller
sjelf anmärker ganska riktigt dess nära förvandtskap

med Forskals Fistularia reciprocans j, som är en Sy-
napta^- men Cuvier och J^ger tyckte sig af Mullers
beskrifning och figur (f* irmodligen genom att taga hans

''puncta papillaria"" föi- fötter) finna, att arten hörde
till Cuciimarice eller PentactcBj bland hvilka äfven

Brandt ställer den (i afd. Dactylotd). Ja, då den fi-

gur, som Muller lemnat af dess inelfvor, naturligtvis

icke visar spår till några respirationsoiganer, så slu-

tar J;EGER deraf, ''att Cucumarice toide alldeles sakna
inre respirationsorganer" (! ), hvilket blir en af grund-
stenarne i hela hans system. I England fann Montagu
detta djur, men anmärkte ej dess adhaerenta egenskap,
och FoRBES ställer det således bland Chirodota^, för-

säkrande, att det icke, såsom Montagu dock förmodat,
har ringaste gemenskap med Mullers H inhcerensj "hvil-

ken är en Cucumaria' etc. Slägtet Synapta^ som emeller-

tid blifvit uppstäldt af Eschscholtz
,
ansåg man rileshi-

tande tillhöra de tropiska hafven, och det var således

ej underligt, att Quatrefages, då han vid Frankrikes



kiisler fann en Synaptaj mycket näi beslägtad n;ed vår,

ansåg sig hafva gjort ett ganska oväntadt och äfven i

geographiskt afset^nde interessant fynd. Wiegmas:^,

och efter honom Agassiz lära varit de enda, som ansett

IMuLLERS H. inhcerens vara en Synapta ^ h vilken å>igt

dock antingen lärer iindfallit Quatrefages och Forbes,

eller förefallit dem oantaglig.

Denna art förekofnnier läiii^s hela vår vestra

kust, från Kullen ålminslone lill Bergen, på ska l-

eller sandbotten (enligt Loyfn p. a. st. äfven på
lera) och ringa djup; vid Norrige från elt djup

af omkring 10 famnar ända upp till stranden.

Dess färg är vanligen bruna k tigt eller gula k ligt

Vöd, tätt beströdd med helt små, bi'unröda pric-

Uar eller ringar; tejitaklerna hvilakliga. Alla de-

lar som af vatten äro utspända, äro alldeles kJara

och genomskinliga, men de hopsnörda ställen

opaka och tydligare färgade. Ganska sällan fås

hela exemplar; \anligen är någon större eller

mindre del af bakre ändan boila. Häri, liksom

i hela sin habitus och sitt lefnadssätt, liknar denna
art fullkomligen ^S". Duverncea Qvxtry.y. , till hvars

föilräftliga beskrilning vi således blott behöfva

hänvisa.

Från iS". Diivenicea svnes denna art afvika:

a) genom sin litenhet. Bland den mängd exem-
plar, defii QuATREFAGES erhöll, höllo de flesta 10
—18 tum i läns;d, och han fann aldrig mindre
individer än af 8 tums längd och 5— 6 liniers

diameter; dock voro hos måna^a af dessa kalk-

skilvorna i huden ännu icke ul bildade , utan hade

ofla öppna bål, sådana vi aldrig funnit ens på
våra minsta. Aåra största exemplar hafva, i

sammandi ai^et tillstånd, blott hållit 4^ tum i

längd (dock saknades bakdelen), och 4 tum i

bredd; och de som vanligen fås äro mycket min-

dre, 1—2 ttjm.
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b) På tenlaklerna af var art hafva vi icke

kunnat finna de vårtor dem Quatrefages heskrif-

ver, och h varmed hans art kan suga sig fast.

Dock hafva vi icke tilhackhgen observerat ten-

taklerna och deras rörelser på det lefvande dju-

ret, för att våga bestämdt neka dessa vårtors

tillvaro.

c) Kalkskifvorna i huden hos vår art (Tab.

V, fig. 57—60) hafva en något olika form,

och kortare ankaren och mera utslående hakar,

såsom vid jem föreisen af Quatrefages' figurer med
våra synes. Dock förändras dessa skifvor något

efler ålder och storlek, så att vi icke på denna
karakter ensamt tro oss kunna lägga särdeles

stor vi2:t.

d) Formen af de kalkstycken, som finnas

på tentaklerna hos vår art (fig. 61, 62) är allde-

les olika dem som finnas hos S. Duverncea,

Förklaring af Figurerna.

Tab. VI.

Fig. .1. En af ryggens rankor hos Alecto Petasus Nob.
,

tre gånger förstorad.

Fig. 2. En sådan ranka hos A- Sarsii Nob., under sam-
ma förstoring.

Fig. 2 a—2c. Ophioscolex purpiirea Nob. — Fig. 2 a.

Djuret i naturlig slorlek. — Fig. 2b. Ett stycke af

armen, förstoradt. — Fig. 2c. En af armens tag-

gar, under starkaie förstoring sednn dess yttre öf-

verdrag genom kaustikt kali blifvit gjordt genom-
skinligt.

Fig. 3—6. Ophiopeltis secungera Nob. — Fig. 3. Ett
exemplar i naturlig storlek. — Fig. 4—5. Skifvan

sedd ofvanifrån och inunder, förstorad. — Fig. 6.

Ett led af armen med dess taggar, under starkare

förstoring.
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Fig. 7—10. Solaster fiucifer Nob, — Fig. 7. Ett. min-

dre exemplar i naturlig storlek. — Fig. 8. Ett stycke

af undersidan, förstoradt. — Fig. 9. Ett stycke af

armens öfveisida, försloradt. — Fig. 10. Några borst

ur en af penslarne pä ryggen, under starkare för-

storing.

Ta b. VII.

Fig. 11—13. Pteraster militaris (O. F. Mull.) — Fig.

11. Ett exemplar i naturlig storlek. — Fig. 12. Ett

stycke af undersidan, förstoradt. — Fig. 13. Ett

stycke af armens öfra sida, förstoradt.

Fig. 14—17. Astropecten Parelii JVob. — Fig. 14. En
del af SjÖstjernan , i naturlig storlek. — Fig. 15. El t

stycke af undersidan, lorkadt, pä hvilket alla gra-

nula och taggar äro affallna, för att visa sjelfva de

underliggande plätarnes beskaffenhet. — Fig. 16. Ett

stycke af en arm, ofvanifrån. — Fig. 17. Sanima
stycke undei ifrån, båda förstorade.

Fig. 18, 19. Astropecten Andromeda M. T. — Fig. 18.

En del af SjÖstjernan, i nat. storlek. — Fii^. 19. Ett

stycke af armens undra sida, förstoradt. På den ena

sidan af ambulacrimi är det gelatinösa Öfverdrag,

som betäckte hela SjÖstjernan, qvarsittande
, pä an-

dra sidan är det borttaget, h\arvid taggarne och
fåran mellan randplåtarne först blifva tydliga.

Tab. VIII.

Fig. 20—22. Astropecten tenuispinus Nob. — Fig. 20.

Ett litet exemplar i nat. storlek. — Fig. 21. Ett stycke

af undersidan. — Fig. 22. Ett stycke af armens öfra

sida , båda förstorade.

Fig. 23, 24. Litydia Savignyi (Audouin\ Fig. 23. Ett

exemplar i naturlig storlek, — Fig. 24. Ett stycke

af armens undra sida, förstoradt.

Tab. IX.

Fig. 25—30. Cidaris papillata Lesre. — Fig. 25. Ett

exemplar, i hälften af naturliga storleken. — Fig.

26. En af de största taggarne, i naturlig storlek. —
Fig. 27. En genomskärning af denna tagg. — Fig.

28. En af de taggarne som omgifva munnen, i na-

turlig storlek. — Fig. 29. Densamma från kanten. —
Fig. 30. Dess genomskärnnig.
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Fig. 31, 32. Echinus Flemingn Ball. —
• Fig. 31. Ett

exemplar i hälften af naturlig storlek. — Fig. 32.

Ett stycke af skalet, i naturlig storlek.

Fig. 33—39. Echinus norvegiciis Nob. — Fig, 33. Ett
litet exemplar, i natuilig storlek. — Fig. 34. En
tagg, i naturlig storlek. — Fig. 35. Densamma
förstorad. — Fig. 36. Skalet af ett litet exemplar,
sedt ofvanifrån, i naturlig storlek. — Fig. 37. Ska-
let af ett stort exemplar, i naturlig storlek. — Fig.

38. Ett stycke af samma skal, på kroppens öfra

sida. — Fig. 39. Ett dylikt stycke af skalets undra
sida; båda i naturlig storlek.

Tab. X.

Fig. 40—42. Echinus elegans Nob. — Fig. 40. Ett exem-
plar i naturlig storlek. — Fig. 41. En tagg, försto-

rad. — Fig. 42. Ett stycke af skalet, i naturlig

stoilek.

Fig. 43—45. Echinus virens Nob, — Fig. 43. Ett exem-
plar i naturlig storlek. — Fig. 44. En tagg, försto-

rad. — Fig. 45. Skalet, sedt ofvanifrån, i naturlig

storlek.

Fig. 46. Skalet af Brissus lyrifer Forbes, i naturlig

storlek.

Fig. 47—49. Skalet af Brissus fragilis Nob., i naturlig

storlek.

Fig. 50. Skalet af Aniphidclus ovatus (Leske), i naturlig

storlek,

Tab. XL

Fig. 51. Munringen i slägtet Thyonidiwn (af Th. com~
mune).

Fig. 52. Munringen i slägtet Thyone (af Th. Fusus).

Fig. 53. Muniingen af Cuvieria scjuamata. I slägtena

Cucuniaria och Holothuria pr. s. d. liknar munrin-
gens form närmast denna.

Fig. 54. Cucuniaria assiniilis Nob., i naturlig storlek,

äfvensom de följande.

Fig. 55, Cucuniaria lactea (Forbes\
Fig. 56. Cucuniaria Hyndmanni Forbes.
Fig. 56 b. Cucuniaria elongata Nob.
Fig. 57. Thyonidiuni pellucidum (Vaul U
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Fig. 58—59. riiyone Raphaniis ^ob. — Fig. 58. Ett

exemplar i natuilig storlek. — Fig. 59. Munnen med
de utslagna tentaklerna, förstorad.

De mikroskopiska figurerna af Holotli ur iernas hud-
skelett (Tab. IV—V) äro redan upptagna vid löregående

Afhandling.
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