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Indledende Bemærkning-er.

Vore KundsLaber fil den nordiske Fauna bævedes mod Slutningen ar
det fotTirre Aarhundrede ved O. F. l\Jiillers og O. Fabrieii fortrinlige
Arheider fil en meget betydelig "oide. Derpaa fulgte hos os en Slundsning- j Vidensl,abens Ud,' i~ling- i denne Retning-.

Lilteraturen frembyder

derfor iHe andl'e Arbeidet' med Hensyn til de g-ronlandske Annelider
end de, som sl'yldes Fabricius *),

Denne FOl'fatter har i Naturhistorie-

Selskahets Skrifter atc Bind 1799 og i Sehriften der BerI. natUl'f,
Freunde VI Band omstændeligere hesl,revet og- afbildet nog-Ie af de
samme At,tet',. som ere beskrevne i hans Fauna g,'oenlandiea.
De Reiser, som senere ere foretagne til de nOl'dlige Lande, levere
iHe nog-et Bidrag til denne Deel af den g-ronlandske Fauna, og- i de
systematiske Arbeider, som ere skrevne over Annelidel'Oe, nemlig af
Blainville (Dietion. d. sejen. natur. artie. vers) af Savigny (S~'steme des
Anneljdes) og Audouin og Milne Edwards (Classiflealion des A.nnelides
et eet.) optag-es de g-l'onlandske Arter alene efter de ældre Beskrivelser.
l\led Glæde greb jeg derfor den Lejlighed, som frem bod sig
•

Othoniø f .. lll·iei i Fau ... 1;I'vc nIAllfl i('A, lJ af .. iæ li1l0 ..

l'·

•

filr mig·) deels til at herigtirre de ældre Beskrivelser, derls til at forot~e
denne Deel af den gronlandske Fauna med Beskrivelse af nye Arter,
saa meget desto mere, da jer, allerede i lænl}'ere Tid havde beskjæfiiget
mig med Studiet af de danske Annelider, og berrge disse Landes Faun('r
i manl}'e Henseenfler supplere og belyse hinanden,

De l\laterialier som

ligr,e til Grund for denne AthandJing ('re allerede i manr,e Aar hlevne
nedsendte fra forslde1lige Punkter af rlen r,ronlandske

I\y~t,

men skyJtIf's

dog fornemmelir, Capitain-Lif'IItenant OollhUII, hvis uegennyttir,-e Bestræbelser for at foror,e {\unrlskabcl'ne til df'n gronlandske I<':mna ikke nok
}.;unne paaskjonnes, og Botanikeren J. Vahl.
Da saaletles baade Beshivelserne og Afbildninl}'erne ere uMorte
efter Spiritusexemplarer, ol}' disse Dyr foramIres meget iHe blot i Farve,
men ogsaa i Form ved at opbevares i Spiritus, saa vil der endnu være
meget tilbage baade at berigliffe og tiIr6ie for den, som kan faae Leilighed

til at undrrsol}'e disse Dyr levende.

Da der desuden af fJel'e Arter kUIl

har været enkelte, undertiden endoff noget heskaJigeJe, Exemplarer tilstedt>, san har jeg havt saa meget desto mindre Grund til at give Beskrivelsen nogen stor Grad af lJdr6rlighed, da jeg nodig "ilde udsætte mig
fi,r at fremsætte det som Charaktel'er, hvad der ikke var uden tilfældige
Egenskaber.

Da det ikke her er Stedet til at gaae ind paa en omstændelig
UndersogeIse af den Tel'minoloffie, man har anvendt ved Beskrivelsen al
') HI',

Pl'ofcs~or

Esclll'icht, Inem Yidenskaben sk ylder su lUer,et me<l Ht'lfSyn tH tlen
de gro nlandsl.e Annl'lid f' r, som fantltes i hans private Samlinr" der IIU er indlemmet i Univers ill' tets physiologiske iUuseum, Af lir. Etatsraad Reinhardt erholdt jer, Tilladelse
til at ~jenllelllga~e de griinlandske AnncliJer, ~"m opbeval'cs i det I\(lill:elil~e '1001(1gislic ~lllseum oG tillige beskrive nogle .\rtl?r, SOlD il.ke fandtes i ov~nllævnlc Samlinr..
r.ronland ~ ke F~un~ ; viste mig den Vl'lvillie at tilbYlle mi g at bl'ksriv l!

AnneliLlerne, skal jl'g- i al Korthed kun forudskikke saa lUI'g-rl herom,
som er noJvendigt for lettere al blive forstaaet i det Folgende. Flere
af de Termini, man bavde bragt i Anvendelse, forekom mig- nemlig saa
lidet passende, at jeg- iHe kunde beqvemme mig til at brulfe dem, og
nogle nye danske maatte dannes.
Af Hovedets Yedbæng maae mæl·kes foIgenLle :5 Slags:
Folehorn (Tentacula), kaldes de Fremragninger , som sidde paa
Hovedets forreste Deel, saaledes bos Nereis to (firr.53), bos LepiJonote
tre (fig. tO-H) og hos Phyllodoce fire (fig. 21). 1\'lan bar ofte kaldt
dem indre Foleborn for at adskille dem fra
Famlel'ne (Palpi), som man har kaldt !dre Folehorn.

Men

disse Organer ere baade i Form, Stilling- orr Function forskjellige
fl'a de foregaaende orr bor derfor ogsaa have en anden Benævnelse.
Dette imlsaae allerede O. F. ltltiller og kaldte dem "Dutten" (Yon
Wiirm. p. 121). De ere megf't tykkere end Folehornene , bestaae ofte
af to Led, udgaae n'a l\lundranden og tjene som Hjælpe-Redskaber til
at fore Foden ind i Munden. Benævnelsen Famlrre er derfor vistnok
meest passende.

-al,

Hos Nereis ere de meget stærkt udviklede (fig. nO

n5-n4). f

Folell'aatle (Cil'ri tenlaculares) kaldf's de traadformede Legemer,
som udgaae fra Grum]en af Hovedet orr maa antages at sval'e til cil'ri
paa GI'oppens andre Ringe. De staae altsaa med Hensyn til deres Nalur
mellem cirri orr teotacula. Hos Lepidonote ere to forenede paa et fælleds
Grundled (fig. tO-H), bos Phyllodoce er der fire paa lIver Sille (fig. 21)
og hos Nereis ligeledes fire, af hvilke enhver er forsynet med sit Grundled (fig. GO-ni, n3-n4). Hos Polybostl'iclms ere de n, som ere stillede
i eD Række (fiG" 62).
Halsri119 (Serrmentum portoceipitale) kaldes den fOrste Ring efter
Hovedet. Den adskiller sig ofte fra de andre derved, at den mangl .. r
aIle Slags Vedhæng {(ig. åO-ål , a3-al).

RI'I(!ugetmmd (os exsel'tile) ~aldcs Munden bos drnne Orden af'

Anndider, fordi deo hesidder den EgeDs~ab at kunne kræng'es ud af
l\'Jundaabning'en, one endog meget langt, saa at den antage.' Formen

at·

en Snabel, med hvilken Benævnelse den derfor op,'saa hidindtil er bleven
hetegnet.

Drn bestaaer af en forl'este Deel (fig, 22 a og fig. 91-92 a),

som er dannet af en temmelig- fynd Hud, og en bap,-este (flg. 22 b og rig,

91-92 b), den egentIig'e Mundhule, som indeslutter Rjæberne, hvis de
ere tilstede, og' er danne,t af en meg'et tyk slæl'l, l\fusl>ellmd.

Den forl'este

tyndel'e Deel tjener alene til at krænges wIen om den bag'este, idet denne
skydes ud af Mundaabningen (fig,21 og fiG',90),
Af Vedhængene til Kroppens Rinrre mærkes:

Finner (Pinnæ), de knudeformede Forlængelser, j Ilvilke Naale
orr Bundter af Borster sidde fasthæftede, De ere rudimentail'e Fodder,
og slaae i samme Forhold IiIInsedernes Fudder som Fisl:enes pal'l'ede
Finnel' Lil Pattedyrenes Bevægelsesorganer. Ligesom ne"ægelsen hos
Fiskene iM,e saa meget iværksættes ved Finnerne som ved Halen, saaledes
er det or.'san her fornemmelig hele l\fOppen, som tilvciebring'cr den svommende Bevægelse, medells Finnerne anvendes, naar de krybe langsom
frem. IUnn har Lidlil betegm t disse Organer med mange forskjellige
Na"n", saasom Fodder, pedes, rames, Ruder, raini *). Denne sidste Benævnelse er vistnok opsta.aet ved en urigtig Oversættelse af det franske
rames og burde snarere hedde remi; det f.'anske rarne ~an nemlig baade
het~' de det Iatins~e ramus, en Green, og remus, en Aare. Skulle disse 0.,gaDer, hvorpaa denne Benævnelse er bleven anvendt, nu sammenlignes med
en af de ovennævnte Ting, maa det da sn~H'est være med en Aal'e. S);olde
nogen af de tidligel'e brugte Benævnelser vedligeholdes, maaUe det væl'e
Foddel', pedes; men da nu disse Dy.'s Bevægelsesol'ganel' un ær,'telirr vise
langt slOrl'e Analogie med Fisl,enes .~iDDer end med de hoiel'e Beendy.'s
*) \Vil'lIlIIallU H.utlhud. tiC!' Z uul ogifl.
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F i.)tldf'r, 0& da Annrliderne elJers

I

mange Henseender staae i samme

Forhold til de hoiere Lecl<1yr, som Fiskene til de hoicre Beendyr, saa
maa Benævnelsen Finner vistnok ansees fol' den meest passende.

"il

man indvende, at denne B('nævnelse let kan &ive Anlednin& til at drage
en uriglir, Anal?gie, da man under Finnerne bos Fiskene tilli&e indbefatter
de uparrede Finner, del' ikke svare til Lemmerne hos de hoiere Dyr,
da maa derl'i! bemærkes, at uOfh'r Benævnelsen Finner, pinnæ, pennæ,
op"indelig (0& unær,tf'lig rirrligsf) alene hele&nedes de rgentlig'e Bevær,elsesor&aner, da Romerne havde henlet denne Benævnf'lse fra Analogien
med Fuglenes Vinrrer, som or,saa kaldtes pinnæ c1ler pennæ, 0& at denne
Benævnelse derfor neppe hor anvendes paa andre Organer uden i Sammensætnin&, saasom RygSnner, HaleSnner o. s. v., medens man ved
Ordet Finne alene for sig bete&ner de parrede Finner, de egentlige
Bevægelsesorganer.
Man kan som oftest adskille en overste Finne (pinna superior, p.
dorsalis), som sidder nærmest Rygfbden og en ned/'rsle Finne Cpinna
inferior, p. ,'enh'alis fig. 15, 71).

Men ofte smelte de noie sammen

(Sg.93); da maa Tilstedeværelsen af een e1lcr to Naale afujore om man
skal hetragte det som en enl,elt Finne eller to forenede; thi hver Finne
er i Regelen forsynet med cen Naal.
Borsterne ere enten enkelte eller sammensatte.

Af enl'.elte

Borster mæ..I,es:

hr,arf01'lIlede B. (Setæ capiJIares, 6&.76, 10t),
sylformede B. C8elæ suLlUlatæ, 6&. 111),
"elldede B. CSetæ canaliculatæ, 6ff. 15 h, 17*),
Iwgefol'mede B, CSelæ uncinatæ, Sg 41 h),
gaffelformede B. CSetæ furcatæ, 6g.27) .

• ) Oisse '; orsh'I' (' re IH' r trj;ucde øaaledcs. .1 m"o ikl;,. S~f'r nr'Hlen, 1"'orc(l('r tie
ha,'c fa ~ (' 1 ~3"n
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Af' sammens:,lte Borster mæl'kes:
t(wnede B. (Setre spinosæ, ti/f. 70)
knivformede B, (Setæ cultratæ, fig. 69),
seglformede B. (Setæ falcatæ, fig, 52),
R!l9"'aad (Cirrus dorsalis s. superiOl'), kaldes det traadformede Le-

geme, som næsten altid findes ved Gl'unden af den overste «'inne; og
Buglraad (Cirrus ventralis s. inferior), det Hgnende Organ, som udgaaer
fra Grunden af den nederste Finne.
Gjeller (Branchiæ) ha.' jeg overalt kaldet de Organer, hvor der

deels allerede er efterviist og deels kan eftervises en saadan Byr,ning, at
man maa antage, at de tjene som Respirationsorr,aner. De sidde altid
meer cller mindre paa Siden af I~roppen, i Nærheden af eller nGie forenede med Finnerne, eller paa Ryg{;'cn. Disse Organer ere hidindtil
ihke blf','ne kaldte Gjeller uden hos de Slægter, hvor deres Gjelle-Natur
er meget lydelig udtalt (saasom bos Amphinoma, A,'eoicola o.s. v.); ellers
ha~ man efter deres Form tillagt dem fOl'skjellige Benævnelse,', Saaledcs
ere de hos Apb,'oditaceæ blevne kaldte squamæ eller elytra, bvilJ..en sidste
BeoævnelseSavigny bragte i Anvendelse formedelst dlm Analogie, som ban
troede at finde mellem disse Organer og Insecternes Vingedækker, cn Analogi e, som vislnok aldeles maa forkastes. Audouin og Milne Edwards l;alde
dem hos Phyllodoce bladagtige Cirl'i, uagtet de selvangive, at de ikke
have .·'orm af Cirri, og at de have en saadan B~' gninrr, at man ikke kan
tvi,'}e paa, :11 de tjene som Respiralionsorganer*). Hvorfor da ikke hellere kalde dem Gjeller ?

Hos Ci.'ratuJus kaldes de Cirri, men ere dog

aahenLal·t h'aadformede GjeJler. Uagtet der DU rigtignok gives Slægter,
bvor det er ,'anskeligt, ja maaskee umuligt at (h'aC'e nogen skarp Grændse
mellem Gjellerne, Traadene (cia'ri) og Finnel'ne, da disse Ol'ganer ofte

.) Dans les
de~ellJl'l'e

Pbyllodo('t~s

les Gl'res laruelleux pJ'(!SeDteDt UD appareil vasculairc tres
el ~ cn e nt e"idelJll'l.t li la l'esl,il'aliuII (O". cit 1" :22).

iGi
~mf'lte

m('g'et noie sammen (t. Ex. hos Nereis, Glycel'a o. O. a.), saa h'oel'

jeg dog, at man bor opstille som Princip, al overalt, hvor der J.an efter"ises Organer, om endog meget rullimentaire, som ifolge deres Bygning,
Stilling, Form o. s. v. kunne antages at svare til Gjelleroe hos de mere
udviklede Former, bor man benævne dem Gjeller, om og'saa Respirationsfunefionen er lig'esaa meget henviist til andre Dele af Legemet.

Denne

Anskuelse synes rigtignok iklle de beromte f,'anske Forfattere, Audouill

08' Milne Edwards, at folge*).

Der staaer endnu tilbage at gjore Regnskab for Benævnelsen
dorsibranchiata fol' Anneliderne af denne Orden, en Benævnelse, der,
som bekjendt, er ind fort af Cuvier, og som vi bel' ville soge at restituere
isfedetfor Annulata errantia. Dette Navn, der forst el' bragt i Anvendelse
af Audouin og lUiine Edwards, el' senere blevet almindelig adopteret.
Seer man imidlertid hen til den Hovedgrund, hvorpaa disse Forfattere slOtte
deres Mening, da vil man finde, al den ikke har tilstrækkelig Gyldighed.
De paastaae nemlig, at de Organer, som sidde langs ned ad Ryg'gen, og
paa hvis Funclion som Gjeller Cuvier stottede sin Benævnelse dorsibranchiata, ofte alene i Form og Stilling stemme overeens med Gjellerne,
men ikke fungere mere som Gjeller end mange andre Dele af Legemet;
(loc. cit. p.2) med andre Ord: at de ere rudimentaire Gjeller.

Derimod

nægte de ikke, at jo alle de hoiere Former ;.f de forskjelli ge Familier ere

. ) Au r es t, il nous parait e vident, que tout es les fois qu(' Ja Joealisation de la re~pir:\ 
lion n't'st pas complete, eette fj>D ction peut s'c xc cul cr iu dilfe,'c ment dans les di v(' r&
appendiees merubraneux. O u peut done sans inconH!nient, I'eunir tous ces orgallci
d,lIls un e me me categori e.

r itl, Sd. ,1Q(lIrvid. og """hen•. Af" .

X Dlel.

X

i62
'fors~' nede med tydelig udviklede Gj eller, og at de netop med Hf>nsyn til

Stillingen af disse Organer ere forskjellige fra Tubiculæ, hos hvilke
-GjelIerne alene ere udviklede paa Kroppens forreste Deel.

Det vil saa-

ledes være indl~'sende, at medens Gjentagelsen af eensformede Organer efter
Længden er den Cbaral,teer, som udmærker Anneliderne i Almindelighed,
bliver det cbarakteristisl. for denne Orden, at Gjentagelsen ikke blot gaaer
igjl'nnem alle de samme Organsystemer som hos de andre Ordner, men
endnu igjennem eet, nemlig Rl'spirations-SystC'met.

I denne Orden findes

allsaa det fuldkomneste Udtryk for Ormene, idet Gjentagelsen her gaaer
videre end i nogen anden Orden.

At nu GjelIerne bos mange Slæc·ter

'blive rudimentaire, ja bos enkelte endog ganske forsvinde, kan ikke være
Grund nok til at nægte, at denne Orden i GjelIernes Stilling bar sin
'væsentligste Chal'akteer.

Naar da Cuvier har hentet sin Benævnelse

.herfra, er der ingen Grund til at forkaste den.
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II.
Beskrivelse af de gronlandske Arter af

Annulata dorsibranchiata..
i ste Familie. Aphroditaceæ.
Gen. Polyn oe Autorum.
Saaledes som Slægten Polyooe charakteriseres af Savigny og
senere af Audouin og Milne Edwards, indhefatter deo Arter, som ere saa
rorskjelligt organiserede, at de passende kunne beordres til 5 Slægter,
der alter ville kuone afdeles ! flere Underslæ{fter. Disse 5 Slæ{fter Uunne
charakteriseres paa ("dIgende Maade.

l,. Branchiæ cum cirris alternantes, setæ simpfices.
Gen. LEPIDONOTE (Leach) Orsd.
Cm'pus oblongum, se{fmenta ft4-40, branchiarum
paria lft-15 dm'sum totum obtegentiurn, pinnæ di6c,.etæ, duo eir,.i inferiores, setæ canaliculatre.

Gen. POLYNOE (Sav.) Orsd.
Cm'pus linem'e,. segmenta 70-fOO, branchia1'Ut1l
paria J 5-4 O, rninutissimaJ'lun maximam dors; pm'lem
mudam relinquentiuTIl; pinna utraque in tlllUm cOlUwta,
cirrus i"fel'ior unicus, setæ canaliculatæ.

II.

Brancltiæ in omnibus segmeutis (paucis ex

posterim'ibus exceptis), magnam dorsi partem nudmn
reliuqltputcs, cil'ri nlllli, set æ pinnæ superioris sun-

lJlices, inf'eJ.'ioris compositæ.
X*
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Gen. PllOloe Johnston?
Kunde man fæste fuld~ommen Lid til Noiagtighed~n af
Jobnstons Beskrivelse og Afbildning af Pboloe inoroata, da kunde
hvel·ken Aphrodita minuta eller en anden ny Art, jeg har funden
ved vore Kyster, ben fores til Slægten Pholoe; thi medens denne
Slægt eharakteriseres ved 2 Oine~ Folehorn og Gjæller paa hver anden

a

ning, har ovenvævnte Arter Gjellel' paa alle Ringene, og idetmindste den
ene af dem .{. Oine og 6 Foleboro. ltlen Erfaringen har viisl mig, at
Jobnstons Afbildninger og Beskrivelser ingenlunde ere noiagtige (see
f. Ex. AfLildningen af Polynoe eirl'ata, Annals of nat. hist. Vol. Il Tab.
2~).
Jeg bar derfor troet indtil videre at burde benfore disse Adel'
til Slægten Pholoe.

Gen. Lepidonote *).
LEPIDONOTE SCABRA

Orsd. 6g.2, 7, tO, t2-15, 17-f8.

Apht'Ollila scaJH'a Fauna groenr.
Polynoe scabn Sal',

1". 311.

Cm'pore lJOsticam pal'tem versus anyustim'e, segmentis 58- 59, capite subpentrtgono antice obtuso postiee tmncato, appendicibus capitis et cirris dense pi.
losis, brancltiflrllm scabe1'rimm'wm pariblIs quindecim,
setis vallie pol'rectis uec

no~

inferim'e apice curvatis nec

divergentibus, in pitma

u~lCinfltis.

Denne smnkke og let kjendelige Art l,an opnaae en Længde
af omtrent 2~/I og en Brede af 8-9/1' (fig. 2).

Den bageste Deel af

I\roppen er altid smallere end den forreste, dog er bos nogle Exemplar('('

-) l)clte Slæ~tsllavn,fsom dCl' ncppe er nogen Grund Jir at fOI'kastr, all' endes J'iC'li;;st
ifolge Ordets Etymologie Jlaa de AI,tel', h,'OI' Skjællclle hedække hele UnGen,

16i')
dcnne FOl'skjel temmelig ubetydelig. Af de 58-59 Ringe cre de bag'este
ah id meget kortere end de foreg'aaende. Af Gjellerne ligge, med Und·
tag'else af de 5 forste Par, altid de paa Mirc Side med deres inderste
Rand over dem paa den venstre Side. Det fOrl'este Par Gjeller ere ovale
og meget mindre end de midterste, som ere

n~' I'efol'mede

(fig. 7).

De

cre meget rue, da de ere oversaaede med mørkebrune, haarde Knuder,
som tiltage i StOrrelse mod

deo bageste Rand, hvor de antage

Formen af cylindriske Fremragninger, S'om i Enden ere mere eller
mindre klovede.
Hovedet (fig. tO) er næsten femkantet, forsynet med 4 runde,
temmelig store Oine . . Det midterste Folehorn har omtrent samme Form
og Længde :som Foletraadene.

De ere alle lidt kortere end Famlerne

og ligesom disse tæt besatte med lange Haar.

De to ydre korte Fole-

horn derimod ere ganske glatte.
Rygtraadene have samme Form og Storrelse som det midterste
Folehorn , men ere forsynede med længere Haar.

Den overste Finne

er kort og afstumpet., den nederste er meget længere og paa den Side,
som vender mod Halen, lige meg'et arskaarct fra oven og neden, saaledes
at den er længst paa .lUidten (fig. 1 5); paa den Side, derimod, som vender
fortil, er den skraat af..,kaaren, saa at den er længere foroven (Sg.12).
Borstcrne i den overste Finne ere lige, noget convexe paa den ene Side
og

fors~' nede

med 60-70 takkede Tverstriber (fig. 18).

De ere meget

stive og stritte ud fra hverandre, saa at de lorte Skjællenes yderste Hand

l den nederste Finne ere B'DI'sterne (Gg. 17) meget længere,
boiede i Enden og lidt neden for denne forsynede med takkede Tverstriber,
som il,lle gaae ned til lUidten. Den yderste Bugtraad bar .~ af Bugfinnens Længde, den indl'e er ikke halv saa lang (Gg. t3).
Med Uensyn til dens Farve og Opholdssted er det maaskee sikkrest at lade Fabricius tale, da han hal' seef den levende :

iveiret.

i6H
CoJor sordide viridis, abdomioe aJbo oitente, linea Jonr,'ihIlJinali
rubra.

Habitat io locis profundis maris sub IapidiLus, minus fl'cqnen ...
Faa Exemplarer ere oedscodte fra Godthaab.
LEPXDONOTE CHlRATA

Orsel. fig. f, 5, 6, It, 14, 15.

Aphrodita cira'ala Faun. groenl.
FIaeIre' Aphrodite l\liil.

p . 301.

Von \Viirm p. 180 Tab. III.

Aphrodila violacea Acta nidr. p.3OO.
Polynoe cirrata Sav.

Cm'pore utrin'/lce fere ælJflnliter obtuso, segmentis
,'):;-56, cal'ite pentagono nntice in prominp.utias
dl,as

acwllinatas pl'oducto, appendiciblts cnpitis et

cir1'is glabl'is, bl'anchiarwn lætrimn p"1'ibus '1uindecil1'"
setis l'1'ominulis al'proximatis,

in pinna infl'1'iore

uncinatis.

Længden er henved 2~-31/, Bredeo paa Midten 8'''. GjelIerne ere'
mf'g-et C'Jindsende og glatte, nyreformode paa de midterste Ringe (fig. 5-6).
De variere meget i Fat've; de ere saaledes enten eensfarveele og gjenoemlobe alle Nuancer af Gront, Brunt, Blaat og Sort; eller forskjelligfarvede,
saaledes brunlige med en I~'sere Plet i Midten eller Iyse{p'aa med en sort
Rand (fig, 6). Den Varietet som har blaa GjeHer, el' hleven opstillet
som en egen Art, nemlig Aphrodita violacea Strom l. c, De 12 forreste
Pal' Gjellcr sidde afvexlende med Rygtt'aadeoe, det 13de Pal' siddet' paa
den 27 de Riog, det f 4de Pat' paa d'en 30te Ring, og det f5de Pal' bedæHer de 5-6 sidste Ringe,
Hovedet (fig. f I) er næsten femkantct, foran spaltet veJ et spidst
Indsnit, saa at det het'ved deles i to spidst udlobende D ele. Uets Farve
er endog paa de i Spiritus opbøvarede ExempIarer stærk rod. A f Oinene sidder det ene Par j Hovedets lo bagestc Ujol'Det', det andet det'imod
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paa den udvendige Side af de foran spidst udlobende Dele.

Det mid-

terste Folehorn og ."'oletraadcne have samme Form og StOrrelse. De
Ilave alJe foran og bag,'ed den tykLere Deel, som findes mod Enden, cn
morI. Plet. De ydre Folehorn have omtrent det midterste Folehorns
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halve Længde. Famlerne ere
saa lange som Folelraadene. Alle disse
Hovedets Vedhæng ere glatte og uden Haar.
Finnerne have omtrent samme Form som hos den foregaaende Art.
Rygfinnen er endnu kortere; Bugfinnen derimod forholdsviis noget længere
(fig. t 4), dog er den ikke altid saa spids, som Figuren viser. Borsterne i
Rygfinnerne ere lidt krummede og IJaa den overste halve Deel fors~·nede
med en RækLe fine Tænder, som dog iHe gaae heelt ud til Enden
(fig. t6 a); i Bugfinnen ere de ml'get længere, næsten lige, lidt oven
over l\lidten noget udvidede og forsynede med takkede Tverstriber og
med en lille Hage i Enden (fig. 16 b). Rygtraadene have samme Form
og Storrelse som det midterste Folehorn. Bag Rygtraadene sidder en
cylindrisk stump Papil, der maa betragtes som en rudimentair Gjelle.
Den ydre Bugtraad har samme Længde som Bugfinnerne og er tilspidset,
den indre er neppe halv saa lang og afrundet. Baletraadene ere noget
længere end Rygtraadene.
Naar O. Fabricius angiver: "Babitat frcquentissime ad Iitora
maris inter lapides, testacea, radices fucol'Um, in fundo limoso et ali bi.
Et sicut Nereis verrucosa inter Nereides, sic hæc inter aphroditas vulgatissima," da kan jeg hertil r6ie, at ganske det Samme gjelder med Hensyn
til denne Arts Forekomst i de danske Farvande, men at den her aldrig
opnaaer den StOrrelse som ved de gronlandske Kyster.
Exemplarcl' el'e nedsendte fra forskjellige Punl>ter af hele den
gronlandsLe Kyst.

1(',8

LEPIDONOTE PIlNCT.4T.4

Orsd.

PoJyooe pUDctata Sav.
A phJ'odita punctata Faun. grofnl. Zoo!. Dan. 3. p.25.
AphJ'odita squamata Lin.
"ix P~lYDoe sqllamata Aud. et Ed,v.

Cm'pore oblongo utrinqne æqualiter obtuso, segment is fJ5, tentaculo medio palpis et cirris ientaculaJ'ibus duobus maximis fenne ejusdem IOllgitudinis glabl'is:, capite postice e.'l:Ciso, brancltial'um sc{/briuscll.larum paribus lfJ, setis pinllæ sttperioris vi:..' pl'ominttlis,
pinnæ in{eriol'is porrectis apicem Vel'SlCS parum sen'atis curvatis,
Af denne AI'I har jeg ikke seel noget ExempIar fra GronIands
R!sler, men O. Fabricius angiver ogsaa, at den der er rarissima.

Ved

vore nyster findes den flere Steder f. Ex, mellem Frederikshavn og
Skagen i meget stor llfæng'de, Da der ikke er nogen Tvh'l om, at denne
Art er Mlillers og Fabricii Aphrodita punctata og Linnes A. squarnata,
saa er det paa den anden Side rimeligt, at den el' fors}.;jellig fl'a den
Art, som beskrives fra Frankrigs Ryster under Navn af PoJ~' noe squamata, og som antages at være s}nonym merl A plu'odila punctata llllil.
et Fabr. Denne Art har nemlig ikke J.olleformede, men tilspidsede
Famlere, der ikke ere længere end de længste af .'oletraadene, medens
de

bos Polynoe squamata Aud, et Edw. angives at være dobbelt

saa lange.
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Gen. Pholoe Johnston-).
PHOLOB

(?)

ltHNUTA

Orsd. flg. 3, 4, 8, 9, 16.

Aphrodita minuta O. Fabr. Faun. groenl. p. 314.

Segmentis 56-58, b"ancltiarum paribus 45, calJite?
utraque pinna ferme in unam coadunata, setis "am; Sftperioris subulatis mi,mtissimis curvatis, rami infe"iOJ'iG
multo Jongiol'iblts rectis {alcatis, ci,'ris nul/is.

Længden er næppe 8 1N , Breden 1!/U, 56-58 Ringe.

43 Pal'

Gjeller ; af disse sidder et Par paa hver Ring med Undtaffelse af de baffcste,
som bedække flere Ringe.
Hovedet var saa beskadiget paa de faa Exemplarer, som vare nedsendte af denne Art, at jeg ikke kan beskrive dets Form eller dets Vedhæng.
Finnerne (6g. 9) ere næsten sammenvoxne til een, kun i Enden
lidt adskilte. Baade Rygtraad og Bugtraad mangle. BOl'sterne (6g. 16)
ere i Ryg6nnen meget smaa, haarformede, krummede og tilspidsede (a), i
Bug6nnen ere de meget storre, lige, seglformede (b).
Gjellerne ere nyreformede fflatte, med en lysere oval Plet i Midten
og en enkelt Række fjerntstaaende Baar pau den yderste og bageste Rand
(6g. 8). Farven er smudsig gron .
•
Med Hensyn til Forekomsten angiver Fabricius: Babitat in fundo
argiIloso maris proeul a littore, minus frequens.
nedsendte fra Godthaab.

Faa Exemplarer ere

*) Annals of natural histor. Vol. II . p. 428.

"id. Sd. naturvid, øg ma,ltem. Arh, X Deel.

y
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2den Familie. Ampbinomaceæ.
Gen. EuplJrosyna Sav.
E ,U P.lUCOSYNÅ BORFÅLTS

Orsd. fig. '25-27.

C01'pot'e ovato-oblol1go flavescent-e ; segme1ltis fl6

-!! 7, prominente *) capitis pUl'te elot19ato-ovali, ten.teculo unico -semigloboso, brqncltiis 9-10 bi-h'ipaJ,titis, cirro dorsali nullo.

Længden 10m , Breden 4_å m • Ryggen er temmelig hvælvet,
næsten heeh bedækket af RygGnnens talrige Borster og Gjellerne, saa at
flel' kun lades en Stribe i Midten nogen.

Den er lidt smallere bagtil

end foran (G&,' 2å).
Den fremspringende Deet llf Hovedet (fig. 25 b) er langstrakt
oval; foran denne sidder to sorte runde Oine, og fOl'an disse et meget
kOl,t balvlmgelformet Foleborn (a). lUundaabningen sees paa UnderfJaden
som en lille Tvel'spalte mellem den 5 die og 4 de Ring. Foran den er to
ovale Papillel' (fig. 24).
RygGnnen er meget lang, da den som en smal Hud-Folde gaaer
næsten op til Midten af Ryggen elig. 26 a), Bug'Gnnen derimod er meget
llOrt (b). I denne ere Borsterne metret tæt samlede, medens de i R yglinnen ere spredte. Borsterne ere lige og gaffelformede (fig. 27), Af
ele 9-tO Gj ell el' ere de fleste 5deeIte, andl'e tvedcelte eller enllelte. Bugh'aaden (c) bar samme Længde som Gjellel·ne.
Farven af de i Spiritus opbevarede Exemplarer er bleggul, noget
morkere paa BugfJaden.

") Herved fOl'staaes den Deel, som Savigny, Audouin or. Edwards kalde Carllnculus,
der aabcnbat't illlle er andet end den fremspringende Deel af Hovedet og allsaa
ikke hol' ha,'e nogen egen Benævnelse.

J7.
Faa Exemplal'er ere nedsendte fra Godthaab.
Da det er den nordligste Repræsentant for denne Slægt, som
eJlel's horet· bjemme i de varme Have, bar jeg troet, al Artsnavnet "borealis" kunde være passende. Den adskiller sig let fra Eupbrosyna myrtosa, der er den Ad, som den staaet' nærmest, ved Maolflen af Rygtt'aad
og ved GjelIernes Form, da de ilke ende med ovale Blade, men ere
traad forme~e.
Anni.

Denne Slægt, hvis hele Organisation er saa overordentlig eiendommelili,
argiver et Beviis paa at Cirri hos Anneliderne i pbysiologisk Betydning' ikke ere forskjellige fra GjelIerne ; thi de Gjeller , som ikke ere
grenede, ere i Bygning aldeles overeensstemmende med Cirri a: disse
ere at befl'agte som rndimentaire Gjeller.

3die Familie. Euniceæ.
Gen. Onuphis Aud. et Edw..
t:bal'act. gener, emendatus,

Caput appemliciTJtls tentacularibus septem, qtcahwl'
alltice, b'ibus in media sltperficie, insl1'lwtum. SefJmeula duo anteri01'a 10nfJitttdine et forma pinnal'urn
et setm'mll a sequentibus valde discl'epftntirt et bra nchim'wn loco cirro sllperiore et inferiore prædila,
setis (/Jel potius acicu1i.~) validis pal'tim ,'ectis partim
npice cllrvatis. In ceteris segmentis cirri iuferiaris
loco 1JImnilla semiglobosa; setæ triformes, aliis val;di01'ibus rectis llltcinalis, al,is gracilioribus cw'vatis
acuminatis, aliis miuutissirnis reclis apice inlundibulifo1'mibus.
1\Jan IJar hidindtil ve.d Cbal'aclererne for Slægten OnuplJis ikke
ndhævi"1 dd, som maaskec el' det mest Eiendommelige, nemlig den fra
y*
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de undre Ringe meget afvigende Beskaffenhed, som de to forreste Ringe '
frembyde. Af Finnernes Form, Stilling og Borsternes Beskaffenhed
Cl' det aabenbart, at de ere behjælpelige til at gribe Foden og bringe den
ind i Munden, og minde derved noget om det for Crustaeeerne saa
charakteristiske Forllold ved deres forreste Bevægelses-Redskaber. Det
maa ligeledes ansees som en væsentlig og vigtig Chuakteer, at her findes
•
4 Slags Borster af meget forskjellig Form. En saa eiendommelig 01'Iranisation tyder sikkert paa eiendommelige Forhold i disse Dyrs
Levemaade.

Os U PHIS

ESCHRICHTH

Orsd. flg. 55-4t, 4rl.

C01'pm'e supra conve:\'O stdJtus plano, segmentis
50-60, sh'ia transversa fusca in quoqu.e segmento,
cin'is postoccipitalibus longitud;nem cnpitis æqunntibus,
pinnis (in segmentis duobus primis exeptis) bl'evissimis,
branc/tiis bilJartitis basi p;nnamm alfi.x;s,
EroppeD bestaaer af n0-60 Ringe, der med Undtagelse af de
to fOI'reste, som ere meget forlængede, alle have omtrent samme Længde.
Roret (6g. 4n) bestaaer af en stærk halv g'jennemsigtig Hinde, der er
beklædt med stOrre og mindre Stykker af Conehylieskaller.
Hovedet er næsten 4kantet (6g. 55-54). De to forreste af de
7 folehornaglige Vedhæng (a) ere meget korte afstumpede; de derpaa
folgende (b) have omtrent den halve Længde af de 5 (e), som sidde midt
paa Hovedet. Ved Grunden af de yderste af disse sidde to smaa runde
Oine
Halsringen er lidt kortere end Hovedet; nær ved dens oversle
Rand sidde to Traade, der omtrent have Hovedets Længde. Mundaabning'en er en Tvel'spalte omtrent paa Midten af Halsringen (6g. 5i).
De saakaldte Underlæber (rettere Undel'kjæber) ere to halv gjennemsigtige Hornplader (6g,3a).

Af de 5 Par er,entlige Rjæber el' det ~'det'ste

stæt'k t krammet og uden Tænder'; hvet' ~tf de indeRfol' disse siddende

17;)
I\jæber ere meget bredere, mindre krummede og- fors}nede med 10
Tænder, som vende nedad; de inderste Kjæber have ligesaa mange Tænder, men ere meget smallere og ganske lige.
De to forreste Ringe ere i enhver Henseende afvigende fra de
folgende; de ere nemlig 1) næsten dobbelt saa lange, som disse, 2) Finnerne ere meget længere og rettede forud, 3) paa Enden af disse Finner
er en traadformig .'orlængelse (fig. 38 h); desuden have de 4) en enkelt
Gjelle (a) og ~) en Bugtraad (c), og 6) Borsterne ere af en ganske eiendommelig Form; de ere nemlig meget tykke, brune, krummede i Enden
og afstumpede (fig. 41 a). Ogsaa de f'olgecJe 6 Ringe ere noget afvis'ende fra de andre, de have nemlig ogsaa kun en enkelt Gjelle, men
mangle Bugtraad (fig. 39). I dennes Sted findes en halvkugelformet
Rnude, der tiltager i Storrelse paa de rolgende Ringe; disse have en meget kort Finne; omtrent hvor denne gaaer over i RygOaden findes en
tveedeelt Gjelle.
Her finde8 tre Slags Borster, nogle slorre, hvis yderste meget flint
tilspidsede Deel danner en Vinl,el med den nederste lig-e Deel (fig. 36),
andre mindre meget tynde, hvis forreste Deel danner en Tragt, der er
sammensat af en Mæng-de ved Siden af hinanden stillede Traade og paa
den ene Side har et triangulilirt Udsnit (fig. 37). Et 3 die Slags ligne
mest de i de forreste Ringe, men er bag-eformede (fig. 41 b). Naalene
(fig. 41 c) ere lysegule. De i Spiritus opbevarede Exemplarer have en
hlegguul Farve, men den forreste halve Deel af hver Ring er bruun.
Exemplarer ere ikke nedsendte uden fra Godtbaab.
Denne Art adskiller sig- fra de andre Arter af denne Slæg-t især
tydelig ved de meg-et kell'te Finner og den tveedeelte Hjelle.
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4de Familie. Nereideæ..
Gen. Nereis Aut.
Af de mange Arter, man har henfol't til Slæg·ten Nereis, ere
nogle fornemmelig med Hensyn til appendices laterales saa eiendommcligt
organiserede, at det bliver nodvendigt al henfore dem til en egen Slægt.
Fra Slægten Nereis vil saaledes i det Folg'ende bliv~ sondret alle de Arter,
hvis Krop bestaaer af to aldeles forskjelligt formede Dele, en forreste
trind og en bageste fladere (lig, 50, 51, 54),

Og'

som pan denne bageste

Deel el'e fOl'synede med Knuder ved Grunden af Ryg- og Bug-Traadene
og en J...,amel paa Enden af Bug6nnen.
Disse AI,ter henrores til en egen Slægt, som jeg har troet passende kunne kaldes Heteronereis*) fordi det seer ud, som om den bageste
Deel af Kroppen tilhorte en anden Art end den forreste.
Disse Slægter kunne charnkteriseres paa folgrnde Maade :
NEREIS

(Lin,) Orsd.

Seymenta omnia et fOl'ma et appendieibus æquaLia. Nulla mmnilla braneltiali nee ad basin ei,.,·i superiol'is nee sub ein'o inferi01'e, nee lamella in apiee
l'arni in{el'iOJ'is. Setæ partim spinosæ (poils ell aJ'rele), par lim (alcatæ.
HETERONEREIS

Orsd.

Cm'pus ex duablts pal'tibus el fOl'ma el apl,endi..
ribus inter se diserepant.ibus eonstans; pm'te anteriore.
terit; appendieibus ut in yenere Nel'eidi prædita, pm'lc
1,ostel'iore vel'O depl'essa; in /.ae mamilla bmucltiali
*) AI' i n ~ o >, cn aUlJe u

ml

IHlS;tl

ci,.r;

sllpe,';m'i,~,

lnmplla in npice pilluæ i1l{r-

1'ioris, ci1'1'o ill{el'iore iu lIInmilla bipartita {lf'fi:xo. 8etæ
pnrt;m spinosæ pm'tim cultl'atæ.
'Da det bos disse Slægter er meget vanskeligt at drage nogen
skarp Grændse mellem GjelIerne og Finneme , hetragtes her alle (som
oftest 4) Side-I<'remragning'el' hos Slægten Nereis som hen),ol'ende til
Finnerne; ihvorvel i det Mindste bos nog·le Arter Gjelle-Naturen er overveiende i den ovel'ste og nederste Freml'agning.

Hver Finne antages

altsaa at hestaae af to Lapper (Iohi). De Legemer ved Grunden af Cirri,
som udmærke Slægten

Heteronereis, kaldes Gjellcknuder (mamillæ

Lranchiales).
NEJtEIS PEL.A.G1.C.A.

Lin. fiS'

52, 55, 5a, a8, a9.

Nereis verrrucosa JUiil. Fauu. gcoenl. p
pelagica Syst nat.

2~.

Cm'p01'e tereti, capite elongato-conico, palpis maximis, ci1'1'omm telltaculariU111 duobus longissimis 4- 6
segmenla sequentia juncta longitucline æq,umtibus, segmeulo lJUstoccip;lali J'eliquis (eJ'me duplo lougiol'e, ceteris segmentis 80 omnibus ejusdem (erme IOllgitucljnis,
qualuor pirmltl'um lobis abbreviatis J'otunclatis inteJ'
se similibus (excepto tertio paulo brevi01'e) cil'ro supet'iore p,'ope apicem pillnæ supel'ioris, cil'l'o infel'iore
ad basin pillnæ in(eJ'iol'is.
Denne Art hOl'er til de stOrste af Slægten Nereis, da den kan
opnaae en Længde af 7-8/1 og en Brede af 5- 4"",
af 80-90 Ringe,

Den hestaael' da

der ere aldeles cylindriske og omtrent have samme

'Jængde paa hele RI'oppen; de ere nemlig 5-4 Gange saa brede som lange.
Hovedet er langt og keg·lefOl'met.
lange som Hovedet.

Folehornene ere omtrent halv saa

De meG'et store Famlere rage ligcsaa langt frem

,
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som Folehornene. Famlernes yderste Led er meget kort. De længste
af Foletraadene ere ligesaa lange som Halsringen og 4-5 af de fol·
gen de Ringe.
Krængemunden viser, naar den er skudt ud, foran 2 Grupper af
traadformede Knuder baade paa OverOaden (fig. 59) og paa Undel'Oaden
(fig. 58), bag·til derimod paa UnderOaden en sammenhængende Række,
paa Overfladen 4 smaa Grupper. Rjæberne (fig. 55) ere stærkt dreiede
og- have meg-et utydelige traadformige Fremragninger. Halsringen er
næsten ligesaa lang som de to C"olgende Ringe tilsammen.
Finnerne ere forhoJdsviis korte (fig. 56), næsten sammenvoxne til
een Finne med 4 eensformede korte afl'undede Lapper. De ere paa de bageste
. Ringe meget længere end paa de forl'este og midterste. Rygtraaden sidder
nær ved Enden af den overste Lap, Bugtraaden derimod ved Grunden
af den nederste.
Borsterne ere deels seglformede (fig. 52), deels naaleformede
(Sg. 70). Farven er kobberbruun , glindsende, ofte stærkt iriserende,
undertiden gaaer den over i smudsigt Gront. Hvad Fabricius angiver
om denne Arts Forekomst i Gronland: Habitat vuJgatissime in fundo maris
inter radices ulvarum (a: Laminariarum), sub Iapidibus et intra testas
vacuas, gjelder ogsaa med Hensyn til Danmark. Den er ogsaa fundet
ved Englands Kyster og bar saaledes en Udbrcdning- fra den 50 0 -70 0
nordlig Brede.
Exemplarer ere nedsendte fra forskjelHge Punkter af den gro nlandske Ryst mellem Umanak og JuJianebaab.
NBRETS DIYERSICOLOR.

Miil.

Die bu.nte Nereide llllil. v. Wlirm. 104. Tab. VI.
Nereis diversicolor lllli/. Fauna groeDI. p. 291.

Corpore 3/1 Longo, .2!/I' laio depresso {tuco vel
fuseo vireseenie, segmentis 70 ub'inque regulm'iter decreseentibus, capite conico postiee non exciso, oertHs
paJ'vulis rotundis, tentacltlis ca/Jite te,. brevioribus,
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I,alpis mediocribus, cin'orum tentacttlm'ium longissimis
æque longis ac segmentis 5-6 anteri01'ibus junctis,
segmento postoccipitali vix dimidio longiore quam ceteris, pinnis elongatis approximatis, superiore distincte,
inferi01'e vero indistincte tl'ilobo, lob is conicis aCI~mi
natis, Cil'rO superiore ter-qua ter brevi01'e pinna ferme

in media ejtts supe"ficie, inferiore paulo breviore ad
basin pinnæ inferi01·is.
Af denne Art har jeg ikke seel noget Exemplar fra Gronlands
R~ster, hvor den efter Fabricii Angivelse heller ikke er almindelig. Ved
vore K~ster er det vistnok den almindeligste Art. Den el' af Audouin
og Milne Edwards henrort til eu egen Afdeling af Slægten Nereis med
5 Folehorn (3 Folehorn og to Famlere). l\fen denne Inddeling stotter
sig paa en Feil i O. F. MiiUers Afbildning og Beskrivelse (v. Wiirm
PI. VI.); thi den har kun to Folehorn.

Gen. Heteronereis Orsd.
BETE!l0NERELS PARADOXA

Ords. flg. 50, 65, 64, 66.

Nereis longissima Johnst. ? Annals of, nat. hist. Vol. V. p. 178.

Capite subpentagono longitudine scgmenta duo sequentia juncta æquante; pUl·te antica c01'poris ex segrnentis 50 constante, pinn41'ttm luqus pal·tis lobo p"imo
(c: summo), secundo et quarto elollgato-conieis acuminatis,

af 6 1N•

tertio brevissimo "otundato, eil'l'o superiore æque longo
ae lobo primo; in pUl'te postiea lobo pinnafum primo, secuudo et quarto-elongatis acrunirwtis, tertio b"cviore subclavato, eil'l'o SUpel'i01'e pl'ominentiis indistinctis prædito.
Denne smukke Art opnaaer en l .. æng·dc af 9-10" med en Brede
Den ' forreste trinde Deel el' dannet af 50 Ringe , som næsten

l'id. Set, naft(rvid. og tltatl,em. dfl., X D eel.

z
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ere til' lanffe, den bageste bestaaer af omtrent 200 Ringe, af hvilke fIe
forreste ikke engang ere balv saa lange, som de der danne Kroppens
forreste Deel.
Hovedet er %rboldsviis lille, femkantet og ligesaa langt som de
to rolgende Ringe. Folehornene have Hovedets halve Længde. Famlernes nederste L-cd er meget stort og rager ligesaa langt frem som Folebornene, ·det 'overste Led er meget lille. Af Folehornene ere de længste
neppe saa lange som de 3 folgende Ringe.
Halsringen er ubetydelig længere end de rolgende Rinr,e.
Af Finnernes -4 Lapper ere _paa Kroppens forreste Deel 2 den ,

:)"ie

og 4 de meget lange, kegleformede og tilspidsede (fig. 63 a b d~, den 3 die (c)
derimod er meg.,t kort og afrundet. Rygh'aaden er ligesaa lang ol}' næsteR
ligesaa bred som den overste Lap, paa Grunden af hvilken den er fastb æftet. Bugtraaden er ligesaa bred men Imn halv saa lang.
Paa Kroppens bageste Deel ere Finnerne meget lange (fig. 6i
og G6), saa at de, uagtet 'Kroppen Iler er næsten to Linier smallere
end paa den bageste Deel, dog naae ligesaa langt ud til Siden som paa
denne. Paa de forreste Ringe af den bageste 'Deel er den overste Finne
meget længere end den nederste '(fig. 64), paa de folgende ere de omtrent
lige lange (fig. 66). Her er Gjelleknuden ved Grunden af Rygtraaden
fuldkomment saa 'stor som den hvorpaa Rugtraaden er fastllæftel. Finnernes jste, 2 den og 4 de Lap (fig.64b ce) ere tilspidsede, clen, hvorpaa Lamellen(d) sidder, er afrundet. Rygtraad ol}' Bugtraad ere omtrent Iil}'e lange;
den rorste har utydelige Indsnit. Borsterne ere paa Kroppens forreste
Deel naaleformede, paa den hageste knivformede (6g. 69).
Farven er blaagraa paa det i Spiritus opbevarede Exemplar.
Knn eet, men meget vel vedlig'eholdt, Exemplar er nedsendt fra
Godthaab.
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IIE7'ERONEREIS ÆRCTIC-If

O,'sd. fig. !l0*, !li', 60, 6å, 68, 70*:

Capite elouffrtto eouieo 4-5 segmenta sequeutia juneta
longitruline æqttante, maxilli's parwn tortis erenulatis;
pal·te untica em'poris ex ~O segmentis con stan te, lobis.
1JinUllruna partis anticæ omnibus abbreviatis "otundlltis,
cirro supe,.iore quater vel q/tinqllies lOllffiol'e quam
lobo primo; in parte postiea lobo primo sltbacuminalo,
celeris abbreviatis "otrmdatis, eb'ro sttperiO'l'e promineutiis 9-10 distinclis l,rædito.

Længden 3/;', Bredeo af K"oppens forreste Deel ::itu, af den bageste 4/;'1. Den forreste Deel bcstaaer af 20 Ringe, den bageste af 60-70.
Hovedet el' forholdsviis meget stort, kegleformet, ligesaa langt
som de 4 t"olgende Ringe, ved Gl'unden betegnet- med en triang'ulair' lys
Plet. Folehornene bave ! af Hovedets Længde; Famlerne rag-e ligesaa
langt frem som Folebornene. Den længste af Fotetr'aadene naae til den
6 te Ring. De tand formede Knuder ere fordeelte paa Græogemundeo paa
samme Maade, som hos Nereis pelagica (Gg 60). Gjæberne ere brede

OG' tykke med 3-4 afrundede Fremragninger (Gg. 50*).

Dalsl'ingen el'

saa lang' som 11 af de folgende Ringe.
Paa Kroppens> fOI'reste Deel ere de to overste af Finnernes afrundede Lapper noget længere end de nederste (G g, 65). Rygfraaden
er 4-5 Gange saa lang som Finnen, Bugtraaden er i korte,'e end Rygtraaden. Paa den bageste Deel el'e alle J. . appcrne afrundede, kun den
overste lidt spidsel'e end de andre. Lamellen ved Gl'llnden af Rygtt'aaden er forholdsviis meget mindre end bos foregaa ende Art. Rygtraaden
har paa den nedadvendte Side 9 Fremragning-el', af hvilke de yde,'ste e"e
de storste. Borsterne ere knivformede (fig. 69) og vifteformigt udbl'edte.
Farven af de i Spil'itus opbevarede Exemplarel' er bleg-blaalig-I'od . .
Exemplarer ere nedsendte f,'a forskjellig'e Punkter mellem Holslccnborg og- Julianehaab.
Z*
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HETERONEREIS ASSlJIllLIS

,Orsd. lig. 54,

6t,

72.

Nercis I'enalis Johnst. ? loe. dl, p. 176.

, Capite elongalo-conico, $l-.) segmenta sequt'utirr
juncta lonyitudine æql,ante, maxillis valde tOl·tis serratis;
paJ·te antica cm'pOl'is ex $lO segmentis constante, lobis
pinnm'um lwjus pm' tis omnibus abb"ematis rotuntlatis
cil-ro superiore quater vel quinquies lonyiore quam 1060,
pl'imo, in parte postica lobis pinnal'um omuibus rotundatis, primo et in pl'imis quarto mullo 100Jyiore
qua m secundo et tertio, cirro superiOl'e absque prominentiis.

Denne Art adskiller sig saaledes som den er afbildet (Bg. 5f.),
let ved rorste Oiekast fra den foregaaende derved at ForskjeUen mellem
Kroppens forreste og bageste Deel her er meget mindre, da hele Kroppen er temmelig trind OG' Ringene og Finnerne ikke ere meget forskjellige
j Længde paa den forreste og bageste Deel. Men der 6ndes j disse
Henseender en stOl' Mængde O"ergangsformer, saa at man ikke kan ansee
de Forskjelligbeder for væsentlige, som hentes fra Kroppens Form og
Ringenes og Finnernes relative Længde.
I rolgende Punkter adskiller denne Art sig derimod væsentlig
fra den foregaaende.
1. Hovedet er ikke saa stort i Forhold til Kroppen, Balsringen derimod storre,
2. Iijæberne ere længere, tyndere, mere dreiede og forsynede med flere
og spidsere Indsnit (6g. 61).
3. Hovedet mangler den triangulaire Plet.
4. Finnerne paa Kroppens bageste Deel ere kortere og tykkel·e. Lamellen paa Enden af Bug6nnens overste Lap er mindre, anden Lal)
derimod el' stOrl'e end hos den foregaaende (6g, 72).
5. Rygh'aaden mangler Fl'emragninger.

1St
6. Borsterne ere næsten ane naaleformede orr tæt samlede.
7.

Farven et· som oftest noget morkere.
Denne Art syncs i det Hele tagel at væl'c ('obustere end den

forrB'aaeade.
Den er nedsendt fra samme Steder som den forerraaendc Art.
.Anm.

Efter Jofanstous uruMstændige Heshivclse og maadelig'e Afbildning
(Auuals of nat. bist. Vol. V p. t 76), er det ikke let at afgjol'e, OID
denne Art luaaskee falder sammen med hans Nereis l·cnalis.

Gen. Syllis Sav.
SYLLIS ABJtlILLAJUS

Orsd.

Nereis armillari9 lUiiI. Zool. Dan prodr. p. 217.
Geprrlte Nereide JUiil. v. Wiirm, p: 150. T IV.
Nereis armiJlaris Faulla grornl. p. 294.
Nereisyllis ornata B1ainv? Diet. d. sc. nat. artel. ver9. p. 473,
Lycastis armillaris Sav. op. eit.

Corpore 75/1' [ongo, 1/11 lato teretiusculo fIavescente, striis duabus b-ansversis in sil1gulo segmentorum 150, capite cordato, polpis maxirnis longio"iblu capite, ci,.,.orltm tentacularium duoblIs paribIls,
cirris 15 articulatis, m·tieulis duplo latioriblls '1uam
longis, pinna cylindriea apiee t,."neata, aeieulis ternis
connatis, set is faleatis sub'lllinis.
Denne Art, hvoraf jeg ikke har seel Exemplarer fra Gronland,
men som jeg ofte har havl Lcilirrbed til at iagttage ved vore Rysler,
staaer nærmest Syllis maculata Edw. (Cuvier regne animal Annelides
par Milne Edwards), men er dog let at adsl.i1le fra dcnne ved Hovedets
Form, da det er bjerteformet , og ved Tilstcdevæl'elsen af cirri tenlacula res, der mangle bos S~ liis maculata.

Ener Fabrieius skal den findes:
eondells".

"IO

sabnlo marino profuode se

Ved vore R~ster forekommer den aldrig uden paa Leerbund.

Gen•. Joida Johnston.
Annals of nat.

bjst~

Yol. lY

p~ ~3f.

Af eD Art som bOrer til denne Slægt fandres der et eneste ufuldstændigt ExempTar blandt Annelider, som af Hr. MoJler ere meddeelte

til det kongelige zoologiske Museum. Uagtet Hovedet og de fort'este
Ringe manglede, tro er jeg ikke man Il3n være i Tvivl om, at den jo maae henfores til Slægten Joida, da den i Beskaffenheden af Side- \' edbængene
stemmer fuldkommen overeens med samme, og det er fra disse at denne
Slægts vigtigste Cbaral,teer bentes. Her findes nemlig to Ffnner (6g.101)
en overste med meget lange haarfOl'mede Borster og en nederste af samme
Beskaffenhed som hos Slægten Syllis med segl formede Borste.. (fig. 100).
Efter Rroppens Form og Storrelse at sluUe skulde man troe, at det var
den samme Art som Jobnston har beskrevet undet· Navn af Joida ma·
crophtLalma ~J. c.), hvilket det dog neppe kan være, da ban angiver, at
den mangler Bugtraad.

Gen. Polybostrichus*) Orsd.

,

Cm'pus lineare dep,'essurn e,t: duabus parti"u'S,
anterim'e et posteriore, (orma inter se discrepantibu5'",
constans. Caput appelldicibus tentaculm'ibus 11 instructum, palpi duo minuti, quator tentacula, cirri
tentaculnres quinque. Os in(erum absque maxillis.
Oculi duo. In nntica cm'poris parte pinnæ connatæ •
setis (alcatis præditæ; in postica pinnæ duæ discretæ,
supel'iol'is setæ simplices, in(e,'im'is compositæ falcatæ~

~,

f"
.) Dannet af porTIl'Xo", einus, oG noJ.vr, man /:c.

,
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Cir,'U$ 81'pel'ior diversæ f0,.,næ J'n alltioa et. l'0stica
corpons parte, cirrus inferior nullu9.

Denne Slægt staaer vistnok med Hensyn til Hovedets Yedhæng
temmelig isoleret i Nereidernes Familie "og viser heri noget Slægtskah
med Onuphis. Yed Finnernes Beskaffenhed slutter den sig noie til Joida.
POLY BOSTIlICHU5 LONGOSETOSUS

Orsd. 6g.62, '67, 7t.

Nereis prismatica lUiil? FAuna C"roenl . .p. 302.
Naturhistorie-Selskabets Skrifter 5 8. p. 170 Tab. IV fig. 17-20.

r"

COl'pore lineari-depresso, JU longo,
lato,
ex segn1entis 60-65 conslanle; segmentis 40-45 .
ejusdem ferme 1001gitudinis, celeris posticam COl'POl'is
partem verSlIS reguJarifer decrescelltibus; capite "ectangulari duplo latiore quam longo, duobus lentaculis,
alte,'o super allerum affixo til qaoque angulo anteriore
'capitis, ci,Tls tenlacularibus basi capitis affixis seriem
translJe,'salem formantibus , duobus exterioribus et
medio longissimis dimidiam cOl'poris longitudinem superantibas, duobus in"te,.,netliis rm,llo brevioribus; anlica corporls par-te ex segmen"lis sex con-stante, a ceteris annulo, pinnis distituto, separala; in hac pinnis
ci''''is contcis flexuosis basi incrasalis p"æditis; in pos"tica vero cOl'poris pm'te pinnis prlsmaticis cirris breViOl'ibus filiformibus instruclis laliludinem cm'poris
10ngKudine æqrrantibus, cirris caudalibus nuUis.

Rroppen er 1/1 lang og J'" "bred, fladtrykt. Ringenes Antal 60
-65; af disse ere de forreste 40-45 næsten lige lange, nemlig dobbelt
saa brede som lange ; alle de foIg'ende el'e meget kortere og aftage i
Længde mod Enden af Kroppen (6g. 62),

Hovedet er 6irkantet og har foran et fiirkantet Udsnit. Under
dette komme to korte Famlere tilsyne. De 4 Folehorn gaae ud til Siden
og ere saa lange, at de, naar de slaaes tilbage, naae til den f.Ode Ring.
To store ·Oine. Ved Grunden af Hovedet udgaae å Foletraade, af hvilke
de ;) have Kroppens halve Længde, de to, som
sidde midt imellem disse
,
ere næppe l saa lange. Mundaabningen er en lille Tverspalte ved
Grunden af Famlerne. Halsring mangler.
De 6 forreste Ringe ere ved en kort Ring, som mangler Finner,
adskilte fra de folgende. Finnerne ere paa hine noget kortere end paa
de C"olgende Ringe og kegleformede. Her findes ingen Adskillelse mellem
Ryg- og BUff6nne, begge ere aldeles sammensmeltede og forsynede med
eet Bundt Borster, som ere korte og have en ganske eiendommelig Form
(6g.67 a). Rygtraadene ere her meget længere end paa de C"olgende
Ringe, meget tykke ved Grunden og taadformede i Enden.
Paa de folgende Ringe ere Finnerne Iiffe afskaarne for Enden,
saa at de danne Prismer, der ere saa lange' som Kroppen er bred. Rygfinnen er ved et nedadvendt Indsnit adskilt fra Bugfinnen (6g.7t). Bor- '
sterne i hiin ere længere end Kroppen er bred, mod Enden fladtrykte og
tilspidsede (6g. 67 c), i denne derimod have de samme Form som i de 6
forreste Ringe. Rygtraaden sidder heelt ude paa Enden af Finnens
overste Flade og er traadformet.
Farven af de i Spiritus opbevarede Exemplarer er mork·bruun.
Det er ikke let at bestemme om denne Art skal henf'ores til N ereis bifrons eller prismatica; efter Fabl'icii Beskrivelse stemmer den nemlig overeens
med den forste i Kroppens, med den sidste i Folehornenes Beskaffenhed.
Maaskee den er foI'SI-Jellig fra beffffe. Ogsaa Nereis corniculata, ZooI.
Dan. Tab. å2, synes den at staae nær.
Exemplarer ere alene nedsendte fra Godthaab.
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Gen. Eteone Sav.
Cnput distinchl1u, os exsertile absqve mnxilli,.
Tentacula quatuor b,'evin, Cirl'm'um tentaculariuna
pal'ia (Iuo breviss;mm'wll. B,'auchiæ conicæ vel oviformes vel sublamelli(01'1nes duæ, superior et interim' ;
brllncTtia superior l,m'va, bllsi corpm'i affixa IwrizOlllalis,
Hos denne Slægt el'e alle Vedhæng meget smaa; den adsMller
sig fra Ph~llodoce og Eulalia derved, at den kun hal' 2 Pal' cirri tentaculares og ved GjelIernes Form og Sti1ling, og fra denne sidste desuden
ved Mangelen af det 5te Foleborn.
ETBONB LONGA

Sav, flg,20, 28.

Nereis longa Fauna groenJ. p.300. Tab. IV fig. 11-13.
Eteone longa Sav. op. cit.

Naturhistorie-Selskabets Skrifter p, 17.

Cm'pore tereti, cnl,ite elongato conico, branchia
supel'iol'e ovi(ol'mi a "inna "ul'um l'emota,
O. Fab,'icius angiver at have seet Exemplarer paa 9 Tommers
Længde; de længste, jeg har havt Leilig'hed til at undersoge, vare ikke
uden 5-4u lang'e og i/l l brede og bestode af 80-90 Ringe, der ere
4-5 Gange saa In'ede som lange.
Hovedet er l.egleformet og saa' langt som 3-4 af rle folgende Ringe.
Folehornene el'e Iwrfe og spidse. (linene sidde næsten ved Grunden af
Hovedet. Kræng'emunden el' saa lang som 18-20 af de forreste Ringe.
De to Par Foleh'aade sidde paa den forreste Ring, som folg-er efter Hovedet og have omtrent Hovedets halve Længde.
R~g'gjellen (flg, 28) er oval seet fra Siden, fra oven derimod
conisk (flg, 20). Den slaael' lige ud til Siden og er fjernet fra Finnen
rid, Set, JllltlU'Vid, og "'lillie"" Aflt, X Dcel,
Aa

•
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ved et 1fellemrum, der er halvt saa stod som dens egen Uoide. Finnen
er halv saa lang som Ryg'gjellen og lidt kortere end Buggjellen, med bvilken
den er noie forenet. Den hageste Ring er dobbelt saa lanI}' som hred
og fors~' nel med to store ovale Lammeller eller rettere Papiller, da de
el'e mel}'et tykle.
Med Hensyn til Farve og Opholdssted 3nrores FoJgende efter
Fahricius: De smaa Exemplarer ere hvide, for en' Deel mælkefarvede;
stol're Exemplarer ere midt paa Ryggen hJegrode eller grongraa, og de
storste paa Midten hlcggronne og paa Siderne sogronne. Den findes
ved Rystel'ne saa nær ved Landet, at man ved Ehhetid kan tage den, og
lever i HuHer, den horer i Grunden.
Et StOI't Antal ExempJarer ere nedsendte rra forskjellige Punkter
mellem Umanak og Fredrikshaah.
ETEONE FLÅr Å

SÅr.

fig. 47.

Nercis flava Fauna groen. p. 299.
Den gule Nereide. Naturhistorie-Selskabets Skrifter 'p_ 168 Tab. IV fig. 8-10.
Eteone naya Sav_ ~ p. cit.

Cm'pore depresso, capite-elongflto conico, bl'ancl1ia
supel'iol'e compressa

.~ubl'otunda

pinna atlpressa.

Af denne Al,t har jeg kun seet et eneste, il,ke engang vel vedligeholdt, ExempJar, der havde en Længde af il/l og omtrent 1/11 i BI'ede.
Fahricius fandt Exemplarer af 27 Liniers Læns-de og 2 Liniel'S Brede.
Den er fors1jellig rl'a den foregaaende Art 1) ved Rroppens
Form, da den er meget Oadtrykt, 2) ved Ringene, som ere kortere, saa
at Gjellernc af de forskjellige Ringe hero re hinanden og 5) ved GjelJerne, som ere næsten runde og staae .tæt ned til Finnen, saa at de herore <lenne (fig. 47).
Farven angiver Fahricius at være hrandguul.
Den findes pau Havbunden mellem Tangrodde.l·,
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cr LJ:N DR1.CA Ol·sd. fig. 42, 49, r,7.

CorpOl'e tereti, capite abbreviato conico, brane/lia
superiol'e compressa subovali a pinna valde remota.
De faa Exemplarer, jeg har seet ef denne Art, manglede den
bageste Deel af Kroppen, saa at jeg ikke kan angive Længden af Ilele
Rroppen. De længste vare 4'" lang,e og 2!1'II brede, og Ringenes Antal
112. De er.e· fuldkomment cylindriske og r, Gange hredere end lange.
Hovedet danner en kort afstumpet Kegle (fig. r,7). Foletraadene ere
lidt længere end Folehornene. Ryglfjellen er hjerteformet og ved et
langt lUellemrum adsllilt fra Finnen (6g.49).
Farven af de i Spiritus opbevarede Exemplarer er kastaniebl'Un,
glindsende med Regnbuens Farver.
Godthaab.

Exemplarer ere lnm nedsendte fra

Gen. EulaHa Sav.
Caput distinetwn, os exsel'tile abs'llte maxillis.
Tentaeula quiuque bl'evia acuminata. Cirl'ol'um tenBml1cliiar lamelli/m'mes
taculal'ium paria quatuOl"
duæ, supel'ior non l'ectangulal'is bas; cm'pOl'; affixa
obli'lua nullam dOl'si pal'tem obtegens, infel'iol' /wl'izontalis pinna adpl'essa.
Anm.

Savigny bar meent, at Nereis vil'idis Mul. og Nel'eis maeulata Mul.
burde benfores under en egen Slægt: "Eulalia", dog uden at have anden
Kjendskab til disse Arter, end den, som var hentet fra Mullers og
Fabriciimans'elfulde Beskriveisel' (SystclOc des Annelides p. 15),
Men Nereis maculata er en æg'te PLyllodoce. Der bliver saaledes
Nereis viridis tilbage, som danner Typen for Slæs'teu Eulalia. Denne
Art er rigtig'noli af Alldouin og Milne Edwal'ds bleven beofort til
Pbyllodoce under Navn af Pbyllodoce clavigera, men den er i flere
Henseender saa afvigende, at det sikkel't maa billig'cs at benfol'e den
til en egen Slægt , fOl' lu'ilken da passende Savig'nys Navn Eulalia
hn beholdes.

Aa *
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Denne Slægt danner OverganGen fra Etcone t.il Phyllodoce.
Den er især charaktedseret ved TilstedeværelselI af
ejelIernes StOrreJse og Stilling.

a Folehorn

og Ryg-

De ere nemlig aldl'ig rectangulaire,

noget stOrre end hos Eteone, men ikke saa store som hos PhyUodoce, og
el'e stillede skraat ud til Siden, ikke horizontalt som hos Eteone, heller
ikke lodret som hos Phyllodoce. Desuden er Kroppen aldrig sall Oadh'ykt
som hos PhyUodoce, Ringene ere fOl'holdsviis længere og- adskilte fra
hinanden ved stone eller mindre Indsnit.
EULALIA PIRLDIS

Sav.

Phyllodoce viridis Johnston, Annals of nat, hist, Vol IV p.288,
Phyllodoce cJavigera Aud, et Edw, up. eit, p.226 fig,9-l3.
Nereis viridis l\liil. Fauna groenl. p.297.
Die grline Nereide. Mul. v, 'Viirm p. 163 V. XI.

Cm'pore tereti viridi, capite conico antice b'un·
cato, cil'1'm'um tentacularium pare primo in sefJmento
primo, secundo et tel'tio in secundo et qual'to in tel'tio
segmenlo afJixo, branchi" supcriol'e oblique linear; lCinceolata acuminrtta, branchia infel'im'e elliptica paulo
longior,g 'Illam pinna,
Rroppen kan blive 2~" lang og t~"' bred og- besfaaer af 60-70
Ringe, del' alle have omh'rnt den samme Længde; de ere nemlig- omtrent 5 Gang-e saa brede som lange.

Hovedet er næsten dobbelt saa

langt som bredt; ved Gl'Unden noget b.'edere end den forreste Ring, fra
hvilken det er adskilt ved et lille Indsnit paa hver Side,
ere som oftest l'eUede lige ud.
den forreste Ring,

Folehornene

Det forreste Par Foletraade siddel' paa

Paa den anden Ring- ere to Pal' Foleh'aade, af

hvilke de underste have omtrent samme Læng-de som de paa forreste Ring;
de overste del'imod erc næsten dobbelt san lange,
ere de, som sidde poa den 5die Ring,

Af samme Længde

Ryg-3'jellen el' skjævt linie-Iancet-
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dannet og er reltet skraat ud til Siden.

Buggjelleo er lidt længer end

Finnen, til hvilken den sidder tæt sluttet.
Den vaJ'ierel' meget i Farve fra gronlig-gul til mork-gron.
Denne Art er temmelig hyppig i de danske Farvande, den el'
ligeledes funden ved Englands og det nordlige Frank"igs Kyster og
synes saaledes at være almindelig over hele Norden mellem den 70"-59°
no,·dlig Brede.
Exemplarer ere oedseodte fra Corskjellige Punkter af hele den
gronlandske Kyst.

Gen. Phyllodoce Sa,\I.
Caput distinctum, os exsel'tile absque maxillis.
Tentacula quaiuor bl'evia acuminata. Cirl'ontrn tentaculm'iwn paria quaiuo,.. Branc/tire lamelllformes
dure, superiol' magna sæpius rectangulm'is pUl·te infel'iore mal'ginis lateralis cm'pm'i a{{ixa, vl'l'ticalis,
partem dm'si obtegells, brane/tia in/erior /wl'izontalis
pinna adpressa.
Denne Slægt indeholder de stOrste af de Arter, som tidligere
ere blevne indbefattede under PbylJodoce i den FOI'stand, hvori den opfaUes af Audouin og ll'Jilne Edwards.

Den adskilles let fra de Io fore-

gaaende Slægter ved Tilstedeværelsen af 4 Folehorn og 4 Foletraade og
ved Ryg-Gjellernes Form og Stilling.

De ere nemlig rrctangulaire,

ofte meg'ct store, fasthæftede med den nederste Deel af den indvendige
Rand til Kroppen, saaledes at de ere stillede vel'likalt eller endog staae
skraat ind over Ryggen og bedække en Deel af den.
PHYLLODOCB?

~NCJ:SA Orsd. fig. 44.

Cm'pore vil'escenti teretiuscltlo, capite conico duplo
IOltgiore qltam lato, cirris tentacltlaribus in scgmelltis

~

.
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,d"obus' antel'ioribus affixis, segmentis mediis IOllgit1l'"
dine latitudinem corporis æqllantibus subl1e:ragonis,
cetel'is utrarnque corporis extl'emitatem versus l'egu[ariter decrescentibus, brancltia supel'iore subpentagona
suMo1'izolltali.
Af denne Art har jeg kun seet et t~mmelig' slet vedlig'eholdt
Excmplar. Den har en l.ængde af 4" Og' N'" i Breden. Ringenes Antal 120, Hovedet er dobbelt saa lang·t som bredt, kegledannet og' ikke
adskilt fra den forreste Ring' ved nog'et Indsnit.

De 4 korteste Fole-

traade sidde paa den forreste Ring, de ere alle omtrent lige lange,

l

kodere end de .1-, som sidde paa den anden Ring.
Ring'ene ere paa Kroppens forreste Deelover 4 Gange saa brede
som lange, men tiltag'e i Længde mod Midten af Kroppen, saa at de her
ere omh'ent ligesaa lange som brede.

De ere adskilte fra hinanden ved

dybe Indsnit, saa at de næsten blive 6kantede.

Mod Enden af Kroppen

aftage de alter i Længde; kun den sidste Ring: er dobbelt saa lanff som
bl'cd 'og manglede paa det undersoffte Exemplar Endelameller, men disse
vare rimeliffviis faldne af.
Ryggjellen er paa de midterste Rinffe skjævt akantet med afrundede Hjorner.
Farven af det i Spiritus opbevarede Exemplar var næsten forsvunden, men synes at have været ffron.
Det eneste Exemplal' el' nedscndt fra GodtLaab.
Anm.

Jeg tvivler ikke paa at en Doiar,tigere Undersogels~ ar denne Arf,
end eet mindre vel vedligeboldt Exemplar kuude tilstede, vil vise Nod·
vendigheden af at beofo,'e den til en egen Slægt *), som dannet' Ovel'-

*) Til denne Slægt vil da rimelir,viis Pbynodoce maculata Jobnst. og l'hyl, bilincat:\
Johns!. Annals ol' nat, hist. Vol. IV, p . 227 blive at rlellfiil·c.
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'gangen f,'a Eulalia til Phylodoce; thi fra denne Slægt er den afvigende ved de laoge og illlJskaarne Ringe og l.amellernes Stilling, fra
Eulalia ved Manglen af det 5te Foleborn, Men jeg bar troet at det
indtil videre var {'igtigst at Lenfore den til Pbyllodoce.
PHYLLODOCE JIACULATA

Blainv. (vix Johnston) fig. 46 & 48.

Nereis maculata Faun. groenl. p. 298,
Eulalia maculata Sav.

Cm-pore vi1'idi-pavescente maculato depresso, capite cm-dato paulo lOJ1giorc qllam lato antice -,'otundato, cil'J'is tentaculal'ibus in tl'ibus segment is antel'ioribus affixis, segment is bl'evissimis, bl'ancllia supel'iore
srcbrectangulari vel'ticali, bl'ancllia illf.eriore sltbovali
hm-izontali, set is capillal'ibus Il$-!!O.

Længden 4/1, Breden 11Nl , illO fladtrykte Ringe. Hovedet er
bjerteformet, foran aft·undet. Paa den fol'l'es te Ring sidder et Par Foletraade, der ere saa lange, at de naae til den 6 te Riog, naar de slaaes
tilbage; paa den anden Ring et Par af samme Længde, og oven over
dette 'et Par, som ere lidt længere, og paa den 3die Ring et Par af
samme Længde, som disse sidste.
Ringene ere kun t-A saa lange, som Kroppen er bred (fiF,. 46 b).
Ryggjellen er næsten rectangulair , lidt smallere forneden end foroven.
Dc ere stillede saaledes, at de paa l\fidten af Kroppen hedække den storste
Deel af Rys-gen. Buggjellen er noget længer.e end -Finnen og afrundet
for Enden.
Farven af de i Spiritus opbevarede Exemplarer er gronlig brun.
EXeJl\Plarer ere nedsendte fra Holsteenborg- og Jaeebshavn.
Den Art, som Johnston *) beskriver under Navn af Phyllodoce
maculata, er vistnok forskjellig fra denne.
*) AnnllIs ot' nat. hist, Vol. IV p. 227. PI. VII fig. 1-3.
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PHYLLODOCB GlIOBNLAND1.CA

Ol'sd. flg. t9, 20. 22, 29-32.

Corpore viridi dep,'esso, cnpite cort/ato paulo
latiOl'e quam longo nntice trrmcato, ci1'1'is tentaCrtlaribus in segmertlis dttobus nnterioribus n{fixis, segmentis brevissim;s, bl'nncltia sllperiol'e subrectnngtllnri
ve"ticali, bmncltia in{el'iore subelliptica in mediis segmentis apice sursum ve,'sa, setis capiUm'iblls 30-40.
Denne store og smukke Art kan opnaae en Længde af tO-H"
og en Brede af 4/11.

Rroppen hestaaer af 300-3;>0 Oadtr~kte Ringe.

BugOaden har midt paa en meget d~b og bred Længdefure.
Hovedet (6g'. 21) er hjerteformet,

i

Gang saa bredt som langt.

Rrængemundens forreste og bageste Partie ere meget forsl~ellige.

Den

forreste kortel'e Deel Cb) er dannet af en meget lSI.. læderagtig Hud forsynet
med 6 Længdefurer og en stor lUængde Tvel'l'~'nkel"

I Enden 6ndes 17

korte Papiller, der ikke ere andet end Enderne af Jigesaa man3'e JJængdefoldel' paa Rrængemundens indre I<'lade. Den bageste Deel Ca) er dobbelt
saa lang, dannet af en meget blodere og tyndere Hud og forsynet med
12 Ræld,er ægformede Papiller.
Det forste Par Foletraade sidde ikke paa nogen egen Ring, men
midt imellem Hovedet og den forreste Ring. De ere ligesaa lange som
de, der sidde paa den forreste Ring, saa lange som de

a forreste

Ringe.

De to Par, som sidde paa den anden Ring, ere 5aa lange som 9 Ringe.
Ringene el'e midt paa Rroppen a-6 Gange saa brede som lange.
Ryg-gjrllen er paa de forreste Ringe befæstet paa en meget si Ol'
Stilk (6g. 30) og er bredere men ikl,e saa lang som paa de midterste
Ringe Cfig. 31}, hvor den er befæstet paa en mindre Stilk.

Paa de ba-

geste Ring-e aftage baade Stilken og Gjellen i StOrrelse (6g. 32).

Bug-

gjellen er paa de forreste Ringe rettet næsten lige ud (flg. 30); paa de
midterste deirmod staaer den skraat iveiret (6g.31), men er atter paa de
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bageste Ringe mere horizontal (6g.52). Finnen er forsynet med omtrent
4 Borster af samme Form som hos PhyIlodoce l:lminosa.
Den har en meget mork graagron Farve, endog efter at have
været opbevaret i længere Tid i Spiritus.
Exemplarer ere nedsendte fra de forskjelligste Punkter af den
gronlandske R~·st.
Allm.

Tab. II. fig. 22 fremstiller den forreste Deel af Kroppen opskaareo
fra Buc'siden for at vise !{\'æng'emunden, O3al' den ikke er slmdt ud.
tJen strækker sig' som et tyndt nor fra .l\1undaabning'en til den 39tc
Ring' , hvor den {paer over i Tarmekanalen. Fra dens nederste Deel
mlg'aae,' til beg'g'e Sider et stort Alltal MuskIel' , hvis modsatte Ender
el'e fasthæflede paa det Længdemusk~lIag, som findes undel' Ryg'fladen.
De tjene til at sl,yde Kræng'emundens hag'este Deel (b) op i den forreste, idet denne krænges ud af Mundaahningen.

Gen. Nephtys euv.
NBPHTYS CÆCA.

Orsd. 6g. 73-74, 77-86.

Nereis eæca Fauna groenl. p. 304. Naturhistol'ie Selskabets Skrifter p. i8S.
T. IV fig. 24-29.
A()flis eæea Sav. Aud . et IUilne Edw.

Pm·te lamellosa*) pinnæ superioris subovali subduplo
10ngiol'e pm·te set~qera, el1'l'o Sllpel'i01'e nullo, spatio
inier pinnas altitudinem singulæ pinnæ subæquanie,
pm·te lamellosa pinnæ in{el'iol'is 11Orizontali, paulo longiol'e pm·te setigera obtusa, setis spm'sis aliis ensi{ol'mibus sen'alis æque longis ae pinnis , aliis minol'ibllS
sllbulatis.

Denne Art kan opnaae en Længde af omtrent 8" og en Brede af
og bestaaer af 12a-150 fladtrykte Ringe, der paa l\lidten af Kroppen næsten ere i'" lange.

,'IN,

*) Hos Slægten Nephtys bestaae Finnerne af en knudeformet Deel, hvori Borsterne
sidde (pars setigera), ar. en hladagtig Deel (pars lameJlosa).

Pid. Set. Ilat"rvid. og mathem. Aflt. X Deel.

Bh
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Hovedet er ~I\antet og forsynet med 4 Foleborn, af bvill\e de to
udgaae fra Hovedets forreste Hjorner, de to derimod fra Siden af Hovedets bageste Deel. lUundaabningen (6g. 84 a) bar paa hver Side en
L æbe (b). I\rængemunden er foran forsynet med 24 i Enden Movede
p 'apiller (flg. 86) og paa OverOaden med 24 RæHer spidse Blade, 6
i hver Række. De aftage regelmæssig·t i StOrreIse bagtil, saa at det
bageste er meget lille.

I\jæbel'ne ere meget smaa (6g. 83).

Ryg6nnen er adsl\ilt fra Bug6nnen ved et Mellemrum, der næsten
er saa bredt som een af Finnerne (fig. 77). Ryglamellen er oval og
omtrent dobhelt saa lang som Finnen. Lame11en paa Enden af Bug6nnen er ligesaa ~ang som selve Finnen og' dobbelt saa bred i Enden som
ved Grunden. Gjellen er krog(ormig boiet og udgaaer fl'a Enden af den
overste Finne; ved Grunden udsender den en mindre Flig. Bugtraaden
er iHe saa tyk som hos N. Hombergii. Mod Enden af Rroppen aftage
Lamellerne i StOrrelse (fig.82) og forsv,inde gansl\e paa de ]Jagesle Ringe
(6g. 8t». Dette beskrevne Forbold synes at være det almindeligste hos
denne Art med Hensyn til Sidevedhængene. Men nog'le Exemplarer, som
ellers stemte fuldkomment overeens med denne Al,t, frembode i denne
Henseende -saa bet~'delige Fnrsl:jelligheder (saaledes som 6g. 78, 79 og
80 f.'emstiIle), at man lades i Tvivl, om de maae ao-sees for Va,rieteter af denne Art, eller om de maaskee maae begrunde egne AI,ter.
Dette Sporgsmaal kan ikke hesvares uden ved at undersoge et betydeligere Antal Exemplarer, end jeg bar havt Leilighed til.
Af Rorsterne ere nogle storre, Oade, lidt I,rummede og' paa den
udadJa.ummcde Side forsynede med Saugtakker (fig. 80 a), andre ere
mindre, lige og baarformede (80 h).

Fan'('n er, som hos aJle Arter af denne Slægt glindsende hvid,
lun La'ngdefurerne hmnrode.
Den lever efter Fabricii Angivelse i Hulll~r, som den borer sig i
Sandet saa nær ved Strandhredden, at man kan tage den i Ehhetiden.
Exemplarer ere nedsendte fl'a den storste Deel af den gronlandske I\~st.
Nel'eis cæca O. Fahr. er af Savigny og senere af Audouin og'
lUiIne Edw. hl even anseet for en Aonis.
Tvivl,

Da det imidlertid er udenfor al

at den her heskrevne Art f:;llder sammen med Nereis cæca,

den altsaa en Nepht~,s.

er

Den sLOrste Forskjel imellem dem hestaaer

i at den er afbildet med to Haletraade hos Fabricius; men man vil neppe
gaae for vidt, om man skriver den ene paa Unoiagtighedens Regning.
Nephtys cæca adskilles let fra N. Hombergii ved Mangelen af cirrus superiol' ved det meget mindre MeJlemrum mellem R~g- og Bug-Finnerne
og' ved Formen af Bugfinnens lamdeformede Deel, da denne ikke lober
op i en Spids, men er afstumpet.

Anm.

Tab. VI Bg, 73 fremstiller den forreste Deel af Kroppen af denne
Art, opskaareo fra BlIgsiden for at vise Krængemundeu, naar den il,ke
er udskndt. Den bageste Deel af samme (a) er daunet af 4 meget
tyUe Muskl'llag; deo fOlTeste derimod af cn t~' nd Hud, SOlQ sees at
Jigge sammenfoldet Ullller 3 stæl'!;e Muskler (c), hvilke bevirlle Udkl'æogninp,-eo, idet de trækile sig' sammen. F.'a Krængemunden forer
et langt Spiseror (d) til Tarml.'kanalen. Over denne Jigger et stærkt
Muskel/ag (b) fra hvis ,o\'erste Deel udg'aae Tvermuslller,
NEPHTYS LONGOSEETOS.,4

Ol'sd. fig. 7a-76.

Pm·te lamelLosa pinnæ sllpCl'im'is h'iangulal'i æqlte
longa ac pm·te setigel'a, cil'l'O SUpC1'i01'e nullo, spatio iute1'
pillnas n[titudine1l1 pinnæ infel'ioris subvincente, pade
lamellosa pinnæ infel'iol'is hm'izontali b,'evi01'e paJ·te set(qel'u sltbacwnitwta,

set is capillal'wus confel'tis ter

lonyioJ'illl(lf lJilUtis.

Rh *
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Denne Art adskiller sig strax verf rorsle Oiekast fra den foregaaende orr de andre Arter ved storre Udsnit meHem Rin[ene og ved
de meget lange Borster, der danne li[esom en bred Ramme omkring hele
Kroppen.
Læn[den af Kroppen er omtrent 5", Breden 5/11.
af 130-t40 fladtrYkte Ringe.

Den bestaaer

Hovedet bar samme Form som bos fo-

regaaende Art, men er forholJsviis no[et storre (fig. 76).
Ry[lamellen (fir,.75) er næsten trian[ulair og af samme Læn[de
som Finnen, hvol'paa den sidder.

Gjrllen og Bu[6nnens horstehærende

Deel er lidt tilspidset, næsten som hos Nephtys cæca.

BOl'sterne ere

haarformede, dobbelt saa lange som Finnel'ne O[ temmeliG' tæt samlrde.
Farven af de i Spil'itns opbeval'ede Exemplarer er hlaali[-bl'Uun.
Jeg har kun seet to temmeli[ slet vedli[eholdte Exemplarer, som
vare nedsendte fra Godthaab.
GLYCERA CAPITATA

Orsd. fig 87-88, 90-94, 96, 99.

Lumbricus capitatus? Fauna groenl. p.

~'9.

Segmenlis pinnas gerenlibus simpliciblts, puuus
et c;n'is el liglllft b1'Ul1cltiali åeslitutis tr;[ob;s b"evibus (æque allis ae 1011gis) , lobis conicis acuminatis,
uwmillrt parva in ttlroque lale·re segmentol'llm a pil1nis
vaLde l'emola, setis promil1uliG.

Kroppen er omtrent 6" lan[ O[ 4'" bred, spidsere bagtil end
foran, og bestaaer af 140-t50 Rin[e, som bære Finner, og' lirresaa
mang'e uden Finner, da del' mellem hver Ring' med l"inne findes en mil1llrc
uden samme. Ry[gen er stærkt hvælvet, Bug·siden derimod er næslen
Oad med en Fnre i Midten.
Hovedet er sammensat af een lang Rin[ ved Gl'Unden affO megrt
lwrtere, og forsynet med 4 iperret smaa Folehoru (fig. 99).
Finnen er li[esaa bred som lang O[ deelt i 5 spilIse Flige, af
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h"ilke paa de midterste Ring'e -de lo sidde i Enden, clen 3 die ,'ed Grunden
(fig-. 93); paa de bag'este derimod sidde alle Flig-ene i Enden af Finnen
(63" 94), Paa Siden af Ring-en lang-t over Finnen sidder en lille Papille,
der maaskee kan betrag-tes som en rudimentair Gjelle.
leformede (fi8" 87).

Borsterne er naa-

Tilstedeværelsen af to Naale 08' to Rorstebundtel"

vise, at der egentli8' er tp Finner, men som ere sammensmeltede til een.
Den bageste Ring' er forsynet med to lancetformede Blade (61f. 96).
Farven er rodbrun.
Exemplarer ere nedsendte i temmelig- stort Antal fra flere af
Gronlands Havne.
Det er ikke uden Tvivl, at jeg- henf'orer denne Art til Lumbricus
capitatus O. Fabr., da denne efter Beskrivelsen i flere Punkter er forskjellig.

Det skulde imidlertid være mærkelilft om Fabricius ikl~e

simIde have kjendt en Art,

der er saa almindelig- i Gronland, som

denne Glycera synes at være.
Anm.

Tab. VII. 6g. 90-92 fremstille Exemplarcr af Glyccra capitata, opskaarne rra Bugsiden for at vise Kl'ængemuDdens og 'l'al'mekanalens
Besl;affenlled. Krængemunden opnaaer næppe hos Dog'eu anden Slægt
en saa stor Længde i FOI'bold til Kroppen; den illdtag'er nemlirr over
i ar I{roppens Længde. Krængemundens forreste Deel (6g, 91 a)
bestaaer af en meget stærk Hud, dannet af parallele Læogdemnsklel',
og er nOg'et læDgere end den bag'este De~1 (b). Denne bestaaer af
en tykl;f'l'e Hud, iudeslutter 4 I{jæber og bar foroven 4 triangnlai,'c
blinde SæHe (u), maaskee Spyttehjertler. Spiseroret Ilar omtrent
samme Læng'de som Krængemundens uederste Deel, men lirrger sammeufuldet, naar J{rængemundeo iHe er udskudt (c). Tal'mecaualeu er
et lige Ror uden Indsnol'inger, som aftarrer regelmæssigt i Tyk!. else
mod Enden. Lofter man Tarmekallalen i Veiret (6g. H2), da seer man, at
den er fasthæftet til Ryg'fladen ved et stort Antal Muslder, at" Ilvilke
den forreste er meget lang, s;,a at den gaaer fra '1'armekanalens forreste Deel, der Jirrger ved den 3811' Iling til clen 22de Rillg, paa IlvillIen den er f'llstliæftet lIled den (~ne Ende. U dkræng'lIing'cn skeer IIU
del'ved , af K,'æng'clUlIlldens bac'este Drel skydes op i den I'ol'l'este,
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idet dl'nne ved' ('Il Muskel (m), som mcd sin ene Enfre er fastllæl'tet ved'
Mumlallbningen med den anden ved Grunden af J{,'ællgemundens
forl'este Hed, kræng('s ud af Mnndaalmir:geo. Paa sallHne Tid ndfoltlt's SpisCI'oret og Tarmel,analco fores saa langt frem, at den rorreste Deel af' SpiseroI'et 'kommer til at liggc ved Munllaahninffell, og
belm'e !{,'ængeIDnndens Dele aldeles udenfor samme (6g. 90).

GLYCER~

SETOSA

Orsd. fig. 89, 9å, 97.

Segmentis pinnas ge,'entibus ex duobus minoribus
compositis, pinuis et ciJ'ris et ligltla branchiali desti·
tutis quaciJ'ilobis elollg(tlis (duplo longiol'ibus qumn
allis), t,.ibus lobis conicis obtusis, '1ual'to multo breviore
l'otundalo, mamilla paJ'va in '1110'llle latere segmenlol'WIl a pinnis vnlde remota, setis p,·oductis.
Rl'oppens Længde er omtrent 4/1, Breden lidt over 2"'. De fod.
bærende Ring'es Autal t20-12å. Kroppens Form omtrent som hos den
foregaaende Art, dog forholdsmæsig noget bredere bagtil. ForudE'n
den mindre Ring, som findes mellem de fod bærende Ringe, er hver af
disse atter deelt i to mindre, -saa at Ringenes Antal eg'entlig er det Tredobbelte af de fodbærende Rin{fes.
Hovedets (fig. 97) bageste Deel er dannet af to st6rre, den forreste af 8 mindre Ringe. De have alle paa hver Side en lille Papille.
De 4 Folehorn ere noget længel'e end hos den foregaaende Art og ikke
saa spidse.
Finnen (fig. 9å) er omtrent dobbelt saa lang som bred, i Enden
deelt i 5 næsten eensformede 1eg.Jeformige, afl'undede, or, t meget bredere og Iwrtere I~ap (a). Hel' findes ligesom hos den Foregaaende en
lille Fapille lanrrt ovel' Finnen.
Borsterne, af hvilke del' omtrent er 20 i det ene og 40 i det andet
Bundt, rage meget langt frem.

De have samme FOl'm som hos Glycel'a

capitafa. Baletraade manglede paa de to Excmplarcr jeg har undersogt,
.()jf som ere nedsendte fra Godthaab.
Farven af de i Spiritus opbevarede Exemplarer er brunlirr rrroo.

5t.6 Famlie. Ariciæ.
Gen. Scoloplos Blaillv *).
CHARACTER GENERICUS RJlIENDAT,fJS.

Alllel'iol' cOl'pOl'is pm's depl'essa, poslel'ior semicyliTull'ica; in illa ull'oque pinna lateralis, in /tae
.dorsalis,

Os infel'ius, anus tel'rninalis,

Cil'ri mtlli.

Ligula b,'anc/tialis supra pinnam supcl'iorem :J: dol'saUs utroque corpOl'is extl'Cmitlltem versus l'f'gu[flritel'
decrescens -et demwn evanescens.
latæ,

Setæ omnes subu-

Denne Slæg't slaaer temmelirr nær A.ricia Sav"
flere Henseender væsentlig forshjellig fra samme,

men er dog i

Groppen er saaledes trind foran or, Oadtrykt bagtil hos Al'ida,
medens det omvendte Forhold finder Sted hos Scoloplos: Men den v~
sentligste Forskjel findes i Formen af det ene Par Finner paa Groppens
forreste Deel, da det hos Aricia er meget forskjelIig fra de andre Finnel'
og forsynet med eiendommelige Borster, hos Scoloplos derimod ere disse
næsten eeosformede i alle Finner, og Forskjellen imellem Finnerne foran og
r

*) Diet. d. se. u, u t. art. Vel'. T . \ ' II. p. 493.
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hagtil heslaal'f alene deri, at de, jo nærmere mod Hovedet, desto mere
rykke fra Ryggen ned paa Siden af Kroppen (lig-. 109) og aftage med
Hensyn til de Papillernes StOrrejse, som sidde ved Borstebundterne. (Sammenlig-n fig-.
Arieia.

t 07, 108, t 09).

Desuden findes ber ingen Cirri som bos

Begge disse Slægter tiJIigemed Slægten Spio slutte sig- noie til

hverandre ved Overeensstemmelsen i el eJlers meget afvigende Forhold,
det nemlig, at Bug-Oaden i flere Henseender antager ganske den samme
Cbarakteer, som R~' g-gen har hos de andre SJægter af denne Ol'den.
Bugen er bvælvet og glat, medens Ryggen er flad, og Finnerne sidde ikke
som i Almindelighed meget nærmere ved Bl1g0aden, men endog paa
Ryggen (lig. 107 a b, 117 a b), hvor ogsaa
(lig. 107 e, 117

c),

Gjellern~

have deres Plads

Disse Eiendommeligheder maa staae i noie FOl'bin-

delse med disse Dyrs afvigende Levemaade, da de enten leve i Ror eller
nedgravede i Dynd.

Undersogelse af ExempJarer, som vare bedre ved-

Hgeboldte, have vist mig Urig,tigheden af den Mening' , som jeg tidligere
har fl'emsat *), at Mundaabningen fandtes paa den Hade Side, og al denne
var BugsideD.
SCOLOPLOS f2UADRICUSPLDA

Orsd. 6g. t06-BO.

Nais quadricuspida Fauna gruen!. p, 315,
Naioeris quadricuspida Hlaiov, op, cit. p. 490.
Scoloplos minor ()..sd **) Rroyers naturhist. Tidsskrift 4 . Bind 2, Uæfte,

Cnpite 910boso, in se9mentis anteri01'ibus utraque
pinna papiLLis instmcta, in posterioribus pinna infe,'i01'e minutissima "otllndata pinna sllpel'io1"e multo
mn,jore acuminata, appendicibus caudalibus quatuor
filiformibus .
• ) Rroyers Tidsskrift 4. 'Bind 2. Hæfte •
••) Jeg havde tidligere overseet at O . Fabricii Beskrivelse af Nais quadricuspida fuldkommen passel' til den Ile Scoloplos og h'o('r derfol' rigtigst at ombytte Artinal'Det
minor med quadl·icuspida.
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ikke er sjelden, tOr jeg med Sikkel'hed hent6re det bertil.

Den adskilles

let f..a den foregaaenåe ved ovenslaaende Diag'nose.

Gen. SPi o O. Fabr.
Corpus leretillsculum fibfol'me pellucidum, caput
conicum in l'o,~trum abb1'eviatll1l1 productum, oculorllm
paribIls tl'ibus et appendiciblls ·tentaculllribus duoblIs
filiformiblls lon9issimis basi ll{{ixis pl'ædilllm, oris
aperhu'a illfera vel subtel'willalis. Os plll'll1n exsel,tiLe
absqlle tIlllxiIlis, Pinlla supel'ior setis ullcinatis vel
capillm'iblls, inferior setis capillfl1'ilms illstructa, brancltia li9ulata mar9ille ci/iis obsita dorsalis inb'orsa.
Cauda qlladrifw'cata.
Denne Slægt hat' enrInu ikl~e faaet nog'en Plads i Systemet.
Audouin og Edwards mene at den staaer næt'mest Syllis, men 1jende
ikke nogen Al,t af egen UndersogeIse, Den et' saa noie beslæg'tet med
Scoloplos, at Tilstedeværelsen af de lange Fangeal'rne er den væsentligste
Cbarakteer som adskiller disse Slægter, To nærstaaende Slægter, som
jeg kjender fra vore Kyster, ville tilligemed denne komme til at danne en
egen lille Familie, som staaer i samme FOl'hold til Åt'iciæ som Naides
til Terl'icolæ *). Uag'tet jeg ikke bat' seet gTonlandske Exemplarer af de
to Arter som Fabricius beskriver af den ene Slægt, saa meddele.' jeg
dog her Diag'Tlosel'(}e for dem i den Antagelse, at det er de samme jeg
kjendet' fra VOt'e l~yster, da de ret godt passe til Fabt'icii Beskt'ivelse,

') See 1\I'urns Ti,lsskl'ift 3 (lind: Orsted COII~Jlectlls Nai<lulIl &; ret.

,
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ningen derimod var i Enden af Kroppen, idel man tillige har anseel
Ryggen for 8ug og omvendt.
cnden.

Kroppens spidsere Deel er nemJi.g ForMundaahning'en sidder paa UnderHaden og Gadboret i Krop-

pens afstumpede Ende.

Det er ikke let at indsee, hvorledes man ved

blot at betragte den ydre Form kunde opfatte dens Bygning paa anden
l\laade; og undersog'el' man dcn anatomisk (fig. 10a) seer man ogsaa,
at der ved Mundaabning'cn Gndes Mundhulen (a), der ve

Grunden er

fOl'synet med en lang i Enden snoet Blindsæk (b mon Spyttekjertel) og
gaaer over i den lige TarmeJ..anal (c), der er omsluttet af en stor Lever.
Ligeledes findes Net'vestrængen paa den Side af Kroppen, som ev bleveD
anseet for Ryg, men som i Vil'keligheden

OPHELIA. BICORN IS

Sav.?

Savir,ny 's Systeme p.3S.
Aud, & Edw, op. cit. p. 267.

Cl'

Bug.

fig. 104-a, Ha, t16, 121.
Tab. V B. f . 7-9.

Segme1ttis 56-58, sillgulo ex ollllulis 1$-6 vir
conspicuis composito, ligulis b"aucTtialib"s in segmento
J lmo- 50mo, margine interiOl'e d1tobus p"ominentiis
p,'æditis, segmentis postel'iol'ibus abs'lue mamillis, papillorum 14 analilml duo[ms intermediis ceter;s multo
majoribus.
Rroppen er h'ind, foran l,egleformet spids, bagtil afstumpet,

t"

f O"' lang og 2/1'-5111 bred, bestaaende af 58-59 Ringe, som dog
:kun ere meget utydeligt adsl,ilte fra hinanden.

Af disse ere de 4-a

bageste meg'et kOi"te. Hver af de storre Ringe bestaae atter af 6 mindre
som :kun vanskelig opdages ved Luppen.

Paa BugOaden findes en bred

Længdestribe og midt paa denne en smal FUI'e.
reste Ring er meget spids kegleformet.

Hovedet ellel' den for-

Mundaahningen er en 'fver-

spalte jic'e ud for det fOl'reste BOl'stebundt (6g'. f fa).

Finnerne bestaae af to Borstebundter. I Ryg6nnen er f8-20
storre og mindre lige, og i Bugfinnen 10-t2 krummede, haarformede
Borster. Paa den 12te til den 52te Ring sidder Iig-e over Ryg6nnen
en Gjelle, der paa den indadvendte Rand er forsynet med to tilrundede
Fremragninger (fig. 116). Gadboret er i Enrlen, meget stort og- i Randen
forsynet med 12 smaa og to meget storre til 1'l1O d ede' Fremragning-er,
bvilke sidde i llJidten ved Siden af binanden (fig. f21).

Farven er

glindsende graa, GjeJJerne brunlige.
Exemplarer ere nedsendte fra Godthaab.

OPHELH MAlIlrLLATA

Orsd. fig. 103, 112, 114, H9-t20.

Segmentis !l5-!l8, singulo e."I: annulis 5 vix
conspicltis composito, ligulis bl'fltlcTtialibus in segmentis
omnib/ls, margine intel'im'e abslJue pl'ominentiis, singulis segmenti.~ posteriol'ibus duobus pfll'ibus mamilla1'rml lalel'alium instructis, papil/is analiblts I l minutissimis omnibus ejusdem longitudittis et secrrndo
lJl.lolJl.le ejusdem latitudinis.
I\roppens Form og StOl'relse (>r i Almindelig-hed som hos deo
foreg-aaende At·t (fig. t03). De ~7 -28 Ring-e, hvorafRroppen bestaaer,
el'e meg-et tydeligere adsl,ilte fra binanden end bos den Foreg-aaende.
De 20 forreste Ringe ere alter deelte i 5 mindre, de folg-ende ere kun
forsynede med en TverstriLe der aftager reg-elmæssig-t i StOrrelse hag-til
og forsvinder efter den 5die bag'este Ring, saa at de to sidste Ringe
ere ganske glatte.
Paa Figurerne (105, 114) findes der rig-tignok iklie Gjeller uden
paa de midterste Ringe. Di~se Figurer el'e nemliG' teg-nede efter gronlandske Exemplarer. Men jeg bar senere fundet Exemplarer af denne
Art i Oresund, som vare forsynede med GjeUer paa alle Ringene.
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GjeJlerne ere forholdsviis storre og bredere fOl'neden (6g. H9) end
IlOs den foregaaende Art. Gadboret er forsynet med 11 Papiller, som ere
lige lange, Olen de 6 ere omtrent dobbelt saa brede som de 5, af hvilke
der lindes een meJIem hveranden af de brede (6g. 112).
Farven som hos den Foregaaende.
OPHEJt1A MA/I[ILLATA Y AR. CRASSA

fig. H4.

Denne Varietet adskille sig fra den foregaaende dened, at Kroppen er forholdsviis meget kortere og tykkere.
Exemplarer ere nedsendte fra Godthaab.

Gen. Cirratulus Lamarck.
CIRRATULVS BOREALIS

Lam. fig.98, 102.

Lumbricus cirratus l\Jiil. Fauna groenl. p. 281 .
Cirratulus l\Jedusa (ei ... fusccscens et (;i ... flaveseens ,'ohns!.) Jobnston Joe.
cit. V. II. p. "I .

Cm'pore tereti lltl'inque æqualiter atlenuflto, tribus
segmentis al1terioribus absque nppendicibus duplo Ion·
giol'ibus qunm cetel'is, in superficie qunrti serie bran·
cTtinl'lUn, setis utl'iusque piullæ fi1i{0I'mibus.
Kroppen er 2~N lang og 2-2~"' bred, trind, aftagende ligemeget

i Bt'ede mod begge Endel' og bestaacr af 50-60 Ringe, som ere uty.
delig adskilte fra hinand~n.
Hovedet (den forreste Ring) er I_egleformet, til rundet foran . Et
stort Anlal OienpunMer danne paa hver Side af Hovedets O vedl ade nær
nanden en sammenhænB'ende Række. Mundaabningen er næsten i Enden af
Rroppen. De to folC'ende Ringe ere dobbelt saa lange som de andre og
mangle Vedhæng. Paa den 5 die derimod findes en Række traadformede
Gjeller af samme Form og Længde, som de, hVOl'af der sidde el Par
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III.
Oversigt over de gronlaodske

Annulata dorsibrancbiata.
Af de Annelider, som tidligere ere beskrevne fra Gronland, hen}1ore 26 til denne Orden.

Disse sammenstilles her tillige med de for

dem i denne Afbandling opstillede Synonymer.

Fabriciske Arter.

Synonymer.

Lumlll'jcus marious

ArenicoJa piscatorum

Lumbricus capitatus

GJycera capitata
Cirratulus borealis

l .. umbricus cirratus
Lumbricus papillosus
Nereis noctiluca
N ereis di versicolor
Nereis verrucosa
Nereis armilIaris
Nereis incisa
Nereis aphroditoides
N ereis viridis
N ereis coerulea
Nereis maclllata
Nereis Oava
Nereis longa
N ereis rosea
Nereis prismatica

Arenicola piscatorum
PolyLostricbus sp.?
Nel'eis diversicolor
Nereis pelagica
Syllis armilIaris
Joida sp.?
Nereis sp.?
Eulalia viridis
Ph~' lIodoce

sp.?
Phyllodoce maculata
Eteone Oava
Eteone longa
Psammathe punctata?
Polybostrichus sp.
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G ,'o"land,

AphrolJitaceæ, , ,

5

Ampbinomaceæ, ,

'I

8

"f

9

24
11

21
6

........ "

"f

"
"2

... ..

2
32

Pe,'ipatii . . . . ...
Cbætopte,'ii

F,'allkrig.

il
1
fO

Euniceæ .
Nel'eideæ
Ariciæ . ,

Danmark.

"f

AI'enicolæ . . . . . . . •

'f

46
51
Det sees af Ovenstaaende, at GI'onland med Hensyn til AI,tet'Des
50

Antal ikke staaer tiJbag'e for Fraolu'ig og har Rept'æsentantet' for de
samme Familier som dette, dog s)'nes Net'eideæ og Ariciæ at være mere
fremherskende ved GI'onland, Apht'oditaceæ og Euniceæ derimod i den
tempel'er'te Zone, medens Amphinomaceæ og Peripatii (altsaa de fuldkomneste) malle betl'agtes som tI'opiske Familier.
Folgende 15 Species: Polynoe ci"I'ata, Polynoe punctata, Lumb,'ineris frag'ilis, Nel'eis pelagica, Nereis diversicolor, Ps~matbe punctata,
Syllis al'millat'is, Eulalia viridis, Scoloplos armiger, Spio filicornis, Spio
seticornis, Cirratulus borealis, Ophelia mamillata, O. nov. sp., Arenicola
piscatol'um ere fælles fot, Danmark og Gt'onland; derimod er del' kun 3
af de gl'onlandske Arter, som tillig'e ere fundne ved

.~l'anI.,'igs

Kyster,

nemlig Eulalia vil'idis, Ophelia bicol'nis og Arenicola piscatorllm.
Hvad det Charakteristiske angaael' ved

d~

polare Formers indi-

vid uelle Ft'emtræden, da el' det allerede bemæt'ket ved fIel'e Artel', at de
ved Gt'onlands

K~'ster

opnaae en meget betydeligere Storrelse end i de

sydligere Have, hvor de forekomme.

Dette FOI'hold viser sig især ty-

deligt ,'ed Arenicola piscatorllm og' Polynoe cirrata,

men skal ogsaa

uJclde om mang'e Arter af andl'e Klassel' af Havdy,', saa at man maae
anlage, at alle disse have deres rettl' Hjem i det boie NOI'den. Ligeledes

2tl
mau bemæl'la>s, al de fleste af de AI,ter, som Danmark bar tilfælles mel]
Gl'ouland, Sndes langt nærmel'e ved R~'slen af samme; medens de hos
os lmn findes paa betydeligere Dybder, rimeligviis fordi de her tra'ffe
mere saltholdigt Vand, end i Nærheden af Overfladen. At de ikl~e trives
saa godt i vore Have, altsaa ikke opnaae saa betydelig en Storl'else

SOm

ved Groolands Ryster, heroer vel fornemmelig paa ,'ore Haves langt
ringere Saltholdighed.

Dd '"
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Forklaring o"er Afbildningerne.

Tab. I.

Fig. f. Lepidonote cirrata i naturliC' Storrelse.
~. Lepidonote scabra i nat. StOl'.
3. Plioloe minuta, lidt fOI·storret.
4. Dcn fOl'rcstc Deel af Kl'oppen af samme, noget mere forstorret.
5-6. Gjellel' af fOI'sl,jeJli8'e Varieteter af L('pi ,looote cil'l'ata.
7 . En Gj('lJe af Lepidooote scabra, lidt forstorl'et.
8. En Gjelle af Pholoe milluta.
H. Finnerne af samme.
IO. Hovedet af Lepitlonote scabra.
1 I. Hovedet af Lepidonote cinata.
f~. Den yde,'ste Ende af en Bog'finne seet bagfra, af samme.
f3, Fionel'ne af Lepidonote scabra seet forfra,
f 4, Finnel'ne af Lepidonote einata,
t5. a) en Borste af Ryp"finnen af Lepidonote cirrata,
h) af salOmes Bllg·fiune.
t6. a) en Borste af Hyg'6nnen af Pboloe minuta,
h) en Borste af sammes Bug-6nne.
t7. ,En BOl'ste af Bug6nne .. af Lepidonote scabra.
- t8, Er BOI'ste af Ryg'6oncn af Lcpidonote scabra.

- H'.
-

Tab. II.

Phyllodoce groenlandica i nat. SlOr,
~O. Eteone long'a, nogct forstorret.
21. Den forreste Deel af RI'oppen og den udsJmdte Krængemund af Pbylodoce gronlandica.
~~. Den fOl'l'este Deel af Kroppen af Phyllodoee groenlaodica opskaaren
fra Bugsiden for at vise KI'ænrremullden, lIaar den er t"IIHen ti'hage.
a) I(rængemnndens forreste Deel, der, naar den udskydes, hl iver
den bag'este, og sval'er til a 6g, ~ I.
h) den baffesre Deel af samme, svarel' til h 6g. 21.
c) Muskler som forbinde Krænge ~unden med Rygfladeo.
ti) Den fo l'l'es te Deel af T3I'mekanaleu.
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Fig. 23. Den forrest\' Orel af Kroppen af ElIpbros)'na Loreali ••
a) Rudimelltairt FolellOrn.
L) Hovedets fremspringende Deel.
24. ElIpIJrosyna bOl'ealis seet nedellfra.
25. Samme spet ol'enfl'a.
26. Finnerne af samme.
a) RygS",len med grenede Gjeller og fremragende Borster.
b) Bug finIlen.
c) BUG·II'aa (len.
27. En Borste llJ samme.
28. Side· \' ed hæng af Eteone longa.
29. F innen og Bugc'jellen af PbylJotloce IP'oenlandica, adskille fra hin·
anden.
30. Side.Vedhæng af en af de fOI'reste Ringe af samme.
31. Side.Vedhæng af en af de m:dtel'stc Hinge ar samme.
32. Side· Vedhællg af en af de bag·(·ste Ringe af samme.
Tab. III.

33. Den fOI'reste Deel af I{l'oppen af Onuphis Eschriclllii.
34. Samme, seet nedenfra.
35. Den ha"e Deel af Underlæben af samme.
iH>- 37 Borslel'lIe~ar samme.
38 Side·" edhællg·ene ar den forreste Hing af samme.
a) Rygh·aad.
bl Finnens forlængede Deel.
c) Bugtraad.
39. Side· Vedhæng-ene af den GIe forl'este Ring.
40. Side.\'edl,æng'ene af en af de midtel'sle Ringe.
4{. a-b) Borstel' ar samme.
c) en Naal af samme.
42. Eteone cylindrica, i nat. Stor. Den bageste Deel af Kroppen
mang-Ier.
44. Phyllodoce'1 incisa.
45. ROI'et af Onuphis Eschrielltii.
46. Pbyllodoce maculala,
a) den fonesle Deel af Kroppen,
b) den midterste.
47. Side· Vedhællg'('ne af Eteone Oava.
48. Side'Vrdhæng-ene af Phyllorloee macu'ata.
49. Side- Vedhængene af Eteone cylindl'ica.

2J~

'('ab.

'I.

Fig-. 73. Den (oneste Deel afKropp!'1I afNeplltys cæca, opskaaren fra BlIg'siden.
a) nell nedct, tc Deel af I{t'ængemullden.
h) et Mu kcllag' som udsender Muskclbuudter til Sidpn
c) 3 stærke Muslder, som b!'dæHcr tlen I'olTcslc Veel af ](t'ængemunden og ere faslltæftede med deres forrestc Endc ved MnndaabninG'en, med den bageste paa Randeo af Kræog"emundells
bagl'stc Deel.
d) Spisel'ol'et.
74. Nepbtys cæca, i nat. Stor.
75. Side-" cdltængene af' Nt'pbtys longo~etosa.
76. Den forreste, midtet'sle og bageste Deel af Kt'oppen af lTcplttys
longosetosa, noget fOt'stolTet.
77. Side-Yedltængenc af Nepbtys eæea.
78-80. Side-VedhænG'elle al' flet'c Varieteter af Nepbtys cæca.
8f. Borster af Nepblys cæca.
82. Side-Vedhæng'ene af cn af de hageste Hingc af samme.
83. En Kjæbe af sammc.
84. Dcn foneste Ut'el af Kroppen af samme, seet nedenft'a.
a) Mundaabningen.
b) Læberne.
85. Side-Vedhængene af eo af dc bageste Ring'e af Neplltys cæca.
86. En Papil af Kræng'cmunden af samme scet fra Sideo, stærl.t rorst.
Tab.

,'n.

87. En tornformet Borstc af Glyeera capitata.

-

88. Glycet'a capitata: i nat. StOr.
89. G Iyeera selosa i nat. StOl'.
90. Den fOlTeste Decl af Kt'oppen af Glyccra capitala opskaat'clJ med
KrængeDlunden ndslatdt.
91. Glycel'a capitata ops!;aal'en fn Bugsitlen.
a) Krængt'munrlells forl'esle Veel.
b) Sammes bageste DeeJ.
c) Spiseroret.
d) TarmeIoanalen.
m) En traadformet Musl,eI, som tj en Cl' til at skyde Krængemuoden ud.
II) Triaogulail'e blinde SæHe (Spytlekjertler?).
92. Glyce"a capitata. opsbal'('n fra Hug'sideu. Tarmebnaleo er Jofte
iveil'et for at vise de Muskler, som fOl'binde den med Ryggen.
a) Kl'ællgclllulldens fOlTeste Dee I.
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