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Forord.

Det foreliggende Arbejde er fremkommet som Besvarelse af

et Prisspørgsmaal, fremsat af Københavns Universitet (Decbr. 1902);

man ønskede en Redegørelse for vore rhabdocøle og acøle T\lrbel

lariel·s Anatomi, Systematik, Biologi og Udbredelse.

Undersøgelsen blev prisbelønnet og publiceres her i omtrent

samme Skikkelse, som den havde, da den blev indlev-eret til Be

dømmelse (Novbr. 1904); Ændringerne are ganske overvejende af

rent redaktionel Natur.

Saavidt muligt har jeg taget HensJ~n til de forskellige Sider

af Spørgsmaalet, som skulde belyses; det k\lnde ikke desto mindre

maasl{e synes, at den faunistiske Side er stedmoderligt behandlet.

Det viste sig imidlertid hUltigt, at to Aar var en altfor linge Tid

til at gennemføre ell systematisk Undersøgelse af alle Landets

Egne, da ean enkelt Exkursioll til en Pyt, DalD eller Sø langtfra

givel- alt, hvad man k a n finde, men at endogsaa et større Antal

Arter lC\lnne undgaa Opmærksomheden. Hertil kommer endvidere ~

at Studier over Dyrenes Biologi nødvendiggøre talrige Exkursioner

til samme Lokalitet. Jeg ha.. imidlertid søgt at studere saa for

skelligartede Lokaliteter som vel muligt, og Resultatet - 56 rhab

docøle og aeøle Turbellarier - \'idner tilstrækkeligt om, at ,ri

næppe kunne vente nogen større ~enere ~'ol'øgelse af ~"'aunaen.
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Da Danmark ikke danner noget fl'a Nabolandene i dyregeografisk .

Henseende afsondt-et Omraade, saa kunde man ikke vente, at en

Undersøgelse, foretaget efter Bra \111 s i Livland , Dor n er s i øst

preussen, Attems' paa Helgoland, Zac~harias' i Holsten og Lu

t h e r s i Jlinland, skulde bringe nye ~'ormer; dette har heller ikke

været Tilfældet, de ere alle tidligere beskrevne, om end for manges

Vedkommende meget ufuldstændigt.

Jeg skal her omtale nogle enkelte .lforhold vedrørende Ar-

bejdets Plan.

Synonymlisterne gøre .ikke ]i'ordring paa at være fuldstændige,

de ere kun førte tilbage til G}' a ffs Monografi (1882), og det af

en dobbelt Gl'und; dels vilde de fylde ganske urimeligt, dels er

Synonymien yderst tvivlsom for en Mængde af de Arter, der om

tales i ældre Arbejder. Synonymien for de danske Arter vil man

finde behandlet i et særligt Kapitel.

Former, som ere nye fOl- vor }'auna, ere betegnede med en

Stjærne. Datoerne, der findes anførte ved Findestederne, betegne,

naar intet andet angives, den første Exeursion, paa hvilke Arten er

fundet. Dersom en Art er almindelig, findes kun et Udvalg af

Findesteder opførte. Endelig ere alle citerede ~'igul'er skrevne med

lille f. (fig.), medens mine egne ere betegnede med F. (Fig.).

Tavlerne are delvis bekostede af Japetus Steenstrups Legat.

Til Slut vilde jeg gærne benytte dette Stod til at sige Dr.

Wosenberg-Lund Tak for den Bel'edvillighed~ hvormed han i de

sidste Somre har stillet en Arbejdsplads til min Raadigbed i den

ferskvandsbiologiske Station yed Furesøen ; det kan ikke stærkt nok

frembæves, hyor stor Betydning denne Station har for enhver Un

søger af vor ~'erskvandsfaunas Biologi.

København i April 1905.
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Undersøgelsesmethoder.

Det ligger i Sagens Natur, at jeg, hvor der som ved denne

Undersøgelse var Tale om at gennemgaa et stort Antal Arter og

Individer i et stærkt begrænset Tid8rum~ ikI{e kunde indlade Inig

paa en mangesidig Teknik, selvom der k\lnde være Omraader nol{,

hvor en Forbedring af de almindelig benyttede Mcthoder vilde

være af BetydninJ;' , men maatte indskrænke mig til Fremg'angs

maader, som gave et brugeligt Resultat uden for mange mislykkede

Præparater, samt vare saaledes beskafne, at de tillode en Samnlen

ligning med tidligere Autorers Angivelser.

Den almindelig fulgte }'remgangsmaade val- følgende:

Dyrene undersøgtes først og fremmest levende; dette gav dog

ikke i alle Tilfælde tilstrækkeligt til Bestemmelse; thi dels vare

nogle Formel· stærkt pigmenterede, dels skjulte ZoochlorelIer hos

andre (Castrada) saa meget af Organerne, at en Artsbestemmelsc

blev i bøj Grad usikker.

I det første Tilfælde hjalp jeg mig ved ~'remstilling af Total

præparater med at fjærne Pigmentet ved Hjælp af Klor, fremstillet

ved Ilt lade Saltsyre indvirke paa klorsurt Kali.r og derefter tilsætte

Alkohol 1). Efter at være fixerede under Dmkglas, som BrauD (1885)

anbefaler det, anbragtes Dyrene i den klorholdige ...t\lkohol (den

maa frt:'mstilles lige før Brugen) og udsattes for Sollyset; i dø

fleste Tilfælde var Afpigmenteringen fuldendt paa 15-30 Minutter,

kun en enkelt Form (Bothromesostoma personatum) modstod denne

Behandling og lod sig overhovedet ikke afpigmentere, uden at

\Tævene lede saa meget i Tingibilitet, at de bleve ganske ubruge

lige. I dette som i det andet Tilfælde, hvor ZoochlorelIerne traadte

J) L ee- M8y e r: •Grundztige der Mikro8kopischen Technik.• 2. Udg. 1901.
p.289.
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hindrende i Vejen, var der ingen anden Udvej end at lægge Dy

rene i Seriel· i forskellige Retninger, en Metbode, der ligeledes

maatte anvendes overalt, hvor man vilde studere den finere anato

miske Bygning.

Fixationen foretoges almindeligvis i en varm, eoneentreret

Sublimatopløsning eller i ~' l e ID mi n g 8 Vædske, derefter førtes

Dyrene over i 30-40 0/0 Alkohol (for Flemmings Vædskes Ved

kommende efter en Udvanding) og bragtes gennem stærkere Alkohol

til 90 %, hvori de opbevaredes.

Orienteringen af de større Jt'ormer inden Mikrotomeringen lod

sig udføre uden særlig Vanskelighed; men af de smaa Former

kunde jeg i Begyndelsen kun fremstille Tværsnit, da Dyrene i det

ydre saa ganske manglede Holdepunkter for en Orientering, navnlig

naar den skal foregaa saa hurtigt som efter en Paraffinindsmelt

ning; efter nogen Tids Prøven lykkedes det mig dog at finde en

Maade, hvorpaa denne Vanskelighed saa Ilogenlunde lader sig over

vinde; jeg meddeler den her, da Olienteringen øjensynlig ogsaa

volder andre stor Vanskelighed 1).

De Dyr, som skulle skæres, hældes ud i en Skaal med Al

kohol, ved Hjælp af en Loupe eller under Præparationsmikroskopet

iagttager man nu, paa hvilken Side Dyrene lægge sig, naar de

naa Skaalens Bund; med en Pipette sættes derefter Alkoholen i

Bevmgelse, og Dyrene faa atter Lov til at synke til Bllnds; har

Ina)} nu blot et tilstrækkeligt Antal Indi"ider, saa \Til det vise sig,

at nogle a l ti d falde paa Buge]}, andre a l t i d paa Ryggen eller

Siderne, ganske efter den ~'orm, de ha,~e faaet under Fixeringen.

Er et Individ saaledes blevet bestemt, kan det overføres i Paraffin,

og kun undtagelsesvis slaar det da ikke til, at det lægger sig paa

samme Maade som i Allioholen, det er da let at orientere Jned

Paraffinblokkens Underside som Orienteringsbasis. Methoden har

tillige den ~'ordel, at man undgaaer den for.Dyrene tit skæbnesvangre

Orientering med varme Naale i Pal'aftinen. Seriel'ne farvedes SOlD

l) Saaledes meddeler Dr. Alex. Luther mig, at han til Tider har
skaaret 50-60 Individer, før han fik Seriel- i en brugbar Retning.



10

Regel med Hæmallun (P. Mayer), KarmalluD, Orange G. og Eosin,

til Anvendelse kom af og til Bleu de Lyon, Thionin og Mll

eikarmin , til Objekter fra F le ID mi ng s ,rædske brugtes Safranin

(Ba b e s).

Til Slut skal jeg kun tilføje, at jeg har forsøgt Farvninger af

Nervesystemet, saavel med Metbylenblaat som med Guldchlorid

Cyankalium efter D e la g e s (1886), stadig med negativt Resultat;

det er navnlig den stærke Slimafsondling, der forhindrer Farv

ningen med Methylenblaat, idet Dyrene straks udskille en Slim

kappe om sig, der ikke gennemtrænges af J1'arven, før Dyret er

dødt og flyder hen.

Den danske Turbel1arieliteratur.
J eg har ment det forsvarligt at udelade en historisk Oversig-t

over den samlede Turbellalieliteratur, da en saadan gentagne Gange

er forsøgt, og da vi besidde en saa fortræffelig Bearbejdelse

deraf, som den Graff har leveret i sin Monografi (1882). Det

samme gælder en fuldstændig Literaturfortegnelse, da en saadall

findes i flere senere Arbejder; jeg nøjes derfor med at notere de

Afhandlinger, jeg selv har benyttet.

Hvad derimod den danske Turbellarieliteratur angaar, saa var

en Revision ganske nødvendig; thi Gr a ffs Tydninger af de deri

beskrevne Arter vare paa mange Punkter mis\Yisende og mere end

tvivlsomme, takket være den }'ylde af nye Slægter og Arter, der

fra forskellige Steder i Europa ere beskrevne siden 1882, navnlig

da mine Undersøgelser her i Landet vise, at Flertallet af dem

ogsaa tilhøre vor Fauna. I denne Revision har jeg kun behandlet

Rhabdocøler og Acøler l) og er i Sigtningen af Materialet gaaet

noget videre end Gr aff, idet jeg har strøget de Arter af vor

Fauna, som ikke med nogenlunde Sikkerhed ere identificerede i

I) AIloiocølerne ville senere blive bearbejdede, og en Revision af de her
henhørende Arter til den Tid finde Sted.
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Aarenes Løb, i Stedet for som den nævnte Autor at opføre dem

med Spørgsmaalstegn, da disse stadige Gengangere besværliggøl·e

Studiet i høj Grad og medvirke til at give et ganske urigtiKf, Bil

lede af vor Fauna. Maaske vil man synes, jeg er gaaet for vidt i

min Reduktion; nogen Nytte vil den dog altid gøre, da den viser,

hvad der med Sikkerhed kan identificeres af vore tidligere hjemlige

Fund.

I. Det første l) og største Arbejde, vi besidde i dansk Tur

bellarieliteratur, er Otho Frederik Milliers i "Zoologia

d anica" 2), der lIdmærker sig ved ganske fortrinlige Habitus

figurer, ledsagede af klare, omend noget korte Diagnoser.

Jeg kan ikke genkende saa mange Arter deri som Graff

(1882); Grunden dertil har jeg allerede berørt, det er de senere

tilkomne Alter. I Vol. I findes hverken Rhabdocøler eller Aeøler,

Vol. II, p.31-32 heller ikke. ,rol. II, p.35-38 findes Planaria

viridis, der sammen med Planaria viridata (Vol. III. p. 38) af G.

henføres til Arten Mesostoma viridatu1n (nu TlJphloplana viridata.

L u tb e r 1904); dette er ganske uden 'Tærdi, da de ligesaa godt

kunne llenregnes til en af de mange Castrada-Arter, der i Farve

og ydre Habitus (saa vidt. denIle angiv~s af MuIl e r) ikke kunne

skelnes fra Typllloplana viridata.

I "01. III findes de fleste genkendelige Arter; jeg kan her

slutte mig til Gra ffs Tydning af: Planaria linearis = .4Wicrostoma

lineare. Planaria g'rossa = Mesostofna productum. Planaria

rostrata = Mesostoma rostratu11l, (nll RhY'lICh(Jl1lesostoma rostratul11,

Luther 1904). Planaria tetragona (fig. 1-4) -== Mesostoma tet-ra

gonum. Planaria tetragona (fig. 5) = ~Je8ostonJa Eltrenbergii.

Planaria radiata = Castrada radiata (nu Strongylostonza radiatutn,

Luther 1904). Planaria lingua = Mesostoma lingua.

1) Jeg forbigaar her de to første Arbejder It Vermium terrestrium .. 1778,
og II Zoologis danicae prodrom\\s II 1776, da de deri beskrevne Rhab
docøler, der have Interesse for 08 som genkendelige, komme igen i
Q Zoologia danica".

J) Til Grund for denne Revision er lagt 4. Bd.s tTdgaven 1788-1806.
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De øvrige Bestemmelser (jeg seer stadig bort fra Alloiocølerne)

ere mere tvivlsomme; saaledes kan Planaria 116lluo være baade

Vortex helluo (syn.: viridis) og Vortex penicilluB, om end jeg an..

tager, det første er ligtigt, da V. penicillus er langt den sjældneste

Art af de to.
Planaria grisea og !ttlva ere af G. opstillede som en særlig

Art, Meso8toma griseu1J11' men kunne f. Eks. lige saa godt være

Oastråda armata. Planaria truncata kan, efter Farven paa Ifi

guren at dømme, umuligt være Vorteæ truncattts, men muligvis

Vortex helluo 1).

I Vol. IV, p.25, giver Abildgaard den første Beskrivelse

af C011voluta convoluta under Navnet Planaria convoluta.

II. Otbo }'abl'ieius: "Fortsættelse af nye zoologiske

B i dr a g". (IV. Nogle lidet bekendte og tildels nye Fladorme.)

Allerede den første Art, Pla'11aria gulo, som nævnes i dette

Arbejde, er tydet ganske misvisende, naar den af Ørsted (1844)

sættes lig Vortex truncatus. Tydningen el" fulgt af Gr a f f, hvilket

er forstaaeligt, da Forf. næppe behersker vort Sprog, paa hvilket

F a b r i c i us Arbejde er skrevet. ør s t ed maa imidlertid have læst

~'abricius daarligt; thi Vortextruncatus ermørkebrull, ja til Tider

endog sort 2), og }'abrilcius skriver om sin Planaria gulo (p. 16):

"Dens Størrelse og Udseende er for det blotte øje klID som en

liden, bevægelig, hv i da g t i g Streg, men det bevæbnede øje seer

et langstrakt, nedtrykt eller meget fladbuglet, gennemsigtigt H)

L "egeme o. s. v.

Allerede dette skulde være tilstl'ækkeligt, men ogsaa Figuren

(Tab. I, Lit. A, 1 og 2) viser et Dyr, der baade i Habitus og Gen

nemsigtighed staar Vortex truncatu8 fjærnt; en Vortieide er det,

men det er ogsaa alt, hvad man kan sige! (Senere vil man yderligere

J) Planaria marmorosa omtales ligeledes her. L u tb er 8 'fydning heraf
lig Tett·acelis marmorosa skal jeg ikke nærmere omtale da Dyret
ikke findes mere i vor Fauna. '

') Se S c h mi d t 1848. (Tab. I, fig. II.)
:4) Udhævelserne skyldes mig.
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se, at vi slet ikke har Arten hos os, men derimod den overordentlig

lignende Castrella serotina).

4de Art. Plana1'ia virens henføres af G. ti1 Me80stoma viri

datum, men maa bortfalde af samme Grunde som Pl. 'lJiridata

(Muller).

5te Art. Planaria grisescens er ifølge ør s t e d (1844) lig

Strongylosto'lna assimile , og er af Gr a f f ført videre til Arten

Mesostoma jusiforme (Ehrenbg.). Dersom }'arven er graa, som

Teksten siger, og ikke grøn, som Figuren visor, har ~' a b r i c i us

rimeligvis haft 1Jlesostoma productum for sig; herfor taler navnlig

Tegningen af l.'orenden (Tab. I. Lit. E.), med den karakteristiske

Figur, Stavvejene danne (Sammenlign hermed Br a \1 n 1885. Taf. II.

fig. 20); en af de chloropllylholdige Eumesostominer kan det til

Trods for Figurens grønne }'ar\'e næppe være, da disse alle are

øjenløse, og Pl. grisescens har to tydelige, sortpigmenterede øjne.

14de Art. Pla1laria nigricans er hos Gr a f f opstillet som

særlig Art under v·orticiderne; rimeligvis har FOlf. atter her fulgt

ø l'S te d (1844. p.66). Mere nærliggende forekommer det mig at

tyde Dyret som Botllrornesostol1la personatulu, dels fordi Figur

(Tab. II. Lit. O.) og Beskrivelse passe ganske godt paa den nævnte

}~orm, dels fordi dClllle er den eneste Ferskvandsrhabdocøl, som har

den al1givue ~'arve, og som tillige er stor nok, til at F a b r i c i us

kunde skrive, at li'iguren "viser den 11 og e t forstørret", naar man

sammenligner denne Angivelse af Forstørrelsesgraden med andre

for sikkert genkelldelige Arter i Arbejdet.

15de Art. Plalzaria Ileteroclita findes ikke opført i Gr a f f s

Synonymfortegnelse, rimeligvis er den bleven antaget for at være

et Infusor eller lignende ~ blot ikke en rhabdocøl Turbellarie. Et

opmærksomt øje vil dog snart opdage, at det er en Rhabdocøl og

utvivlsomt identisk med Catenula lelllnae Dug. (syn.: Stel10stolna

lem'l'tae. Gr a ff), det er især iøjnefaldellde, naar man sammenligner

det levende Dyr med ~'iguren (Tab. II. Lit. P.); c "den lyse

Plot h er Otolithell; d "Længdestriben" er Protonephridiet. 'fil
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Sammenligning kan endvidere Zacharias' Figur (1891. p. 263)

anbefales, Ligheden er overbevisende.

Beskrivelsen giver ogsaa Støttepunkt~r; F a b ri ei us gør op-

mærksom paa, at Legemet er trindt, og han skriver endvidere:

"tæt bag ]'orenden seas, dog med Møje, en liden Bugt paa bægge

Sider" (pag. 28). Jeg tager næppe fejl, naar jeg heri seer de For

dybninger, der cre fundne af Spe Dg el og ifølge Gr a ff (1882

p. 255, "briefliche Mitth. U) af denne tydede som Fimregruber.

Ogsaa Forekomsten "i fersk Vand mellem Andemaden" og Stør

relse11 "for det blotte øje usynligU stemmer med, hvad man ved

om Catenula le71~nae; alle disse Grunde gøre det derfor forsvarligt

at ændre Dyrets Navn til Catenula heteroclita. Jøvrigt er dette

Artsnavn at foretrække for "lelnnae"', da Dyret ogsaa findes paa

anden Lokalitet end den, Duges Artsnavn antyder.

20de Art. Planaria bistrigata == Mesostoma bistrigatum (Dies.)

(~r aff. Jeg skal bemærke, at det ikke er lykkedes mig at finde

nogen }4'o1·m, med hvilken denne med Sikkerhed kan identificeres;

sandsynligst forekommer det mig, at Dyret i \Tirl{eligheden er brunt,

og at de lyse Striber fremkomme ved, at BlomInestokkene skinne

igennem og danne 64.dskillelsen mellem de mørke, der af Gr a f f

efter ~'iguren (Tab. III. Lit. U) tydes som en median og to laterale

Striber. I saa ~'ald er Dyrets Plads vel nærmest mellem Vortici

derne, hvor Blommestokkene ofte skinne igennem. Nærmere kommer

man næppe lned Bestemmelsen.

21de Art. Planaria maculata er opstillet som Arten ~lesostOl1la

griseum. Graff; den holder næppe som Art, men maa efter Figur

og Text at dømme henføres til een af vore (}astrada-Arter.

Som sikkert genkendelige maa altsaa følgende betragtes:

Planaria grisescens = MesostorJla productum.

appendiculata - ll/acrosto1na hystrix.

vulgaris = Micro8ton~a lineare.

heteroclita = Cateltula heteroclita.

nrgrlcans - Bothromesostorlla personatunl.

crocea == Jlac~rorhynchu8 croceus.
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De endnu uomtalte Tydninger, som findes hos Graff, ere

saa tvivlsomme, at de ere udeladte her.

III. A. S. ør st edl). "Ent\vurf einer systematischen Ein-

theilllng und speciellell Besehreibung der Plattwurmer". Kbhvn.

1844.

I dette ..~rbejde, der stadig vil danne Grænsen mellem den

gamle og nyere Tid i Turbellarieforskningens Historie, findes de

fleste genkendelige Arter; jeg opfører dem her i Rækkefølge med

de Bemærkninger, jeg kan ønske at knytte til hver enkelt.

ProstOllla lineare = Gyrator notops.

Prosto11la crøceum }
. = Macrorhynchus croceus.

- subovijorme

Vortex littoralis kan ikke henføres til nogen kendt Art;

Gr a ffs Tydning af Dyret som en Pro'Vortex eller en PlagiostorJza

viser ret, hvor uigenkendelig Arten er.

Vortex c(tpitata er af G. henført til Slægten Dinophilus er

altsaa ingen Turbellarie.

Vortex coeca. Aldeles ubestemmelig. Er af G. henfølt til

Arten Scll,ultzia pellucida.

De'rostoma ·ltnipunctatun~ = Derostoma uni'pu·llctaturll,.

Derostonza gibbum. Ubestemmelig.

Derostoma coecunl. Kan mllligvis være De'rostoma typhlops,

er l alle Tilfælde en Derostomide.

Mesostollla Ehrenbergii = l'tfesost()l1'ta E1Jrenbergii.

}JtIesostonla rostratum = RhY'l'tchomesostoma rostratul1l.

8trongylostoma radiattt1n. Er sikkert lig Bredformen 2) af

denne Art, hvad der fremgaar af Udtrykket "fusceseente" i Be

skrivelsen.

Strongylosto1na assimile. Tydes af Gr a,ff som MesostOrlla

fusiJorme (Ehrenbg.); nærmere ligger det, hvad }'orf.ogsaa antyder,

J) Jeg lløjes med at omtale dette Al-bejde og forbigaaer den første,
mindre udarbejdede Meddelelse i Krtyers naturh. Tidskr. 4. Bd.
5-6 l-Iefte.

3) Se under denne Art.
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at Dyret er en ung eller degenereret Bhyncl,omesostoma rostratum.

Kontrol lader sig desværre ikke udøve, da Lokaliteten, en Dam

i den gamle botaniske Have ber i Byen, jo forlængst er for-

svunden.
Typhloplana 'lJariabilis. Henføres almindeligvis til Typhloplana

viridis; da ø r s t ed imidlertid, efter Beskl'ivelsen at dømme, her

under har indbefattet alt, hvad han saa af grønne, øjenløse Rhabdo

cøler, er Sammenligningen ganske misvisende.

Typhloplana nIarina. Ubestemmelig.

Macrostoma hystrix - Macrostoma hystrix.

appendiculatu1R - - ?

Microstoma lineare == Microstonla linea1~e.

Microstoma leucops. Gr a ff gøl' opmærksom paa, at Dyret

nærmest er uigenkendeligt, men muligvis er lig Stenostonla leucops ~

dette er i alt }'ald umuligt; thi Sten. leucops mangler ganske øje

pigment, og Ørsted skriver (1844. p.74): "Das Auge hat. bei

dieser Art eine ganz eigentumliche Beschaffenheit. Es bat llabm

lieh il1Dcrhalb des P i gm e nts einen flachen durchsichtigen

Kijrper, mit zwei Reihell Punl{t~ oder Vertiefungen (vielleicht eine

Linse?). "

Oonvoluta paradoxa = Convoluta convoluta.

Samle vi nu de genkendelige Former, saa viser det sig, at

der fra vor Fauna indtil nu sikkert er kendt 16 Arter. For Over

sigtens SkJld har jeg i hosstaaende Tabel sammenstillet dem med

de i Øjeblikket benyttede Navne. Med Undtagelse af Tetrace11·s

nlarnlorosa ere de alle genfundne.



o. Fr. Mii 11 e r. ~'. .D' a b r i c i \1 s. A. s. ø r s t e d. N ll.

Plltnlt'ria l-irltearis .
Plana1'ia gttossa.. . .

Plana'ria rost'rata , .
Plal~a1·ia tetl'agon1(,n~ (fig. I-IV).

Pla'naria tetragon'ttn~ (fig, V) . . · .. ~
t

Planaria. radiata., i
Planaria hell.uo ,. I

Planaria con'lJoluta .

Planaria lingua I
Plana~'ia ma"nW1'QSa j

I
~

, ",
.~ . "..
~

Pla.nal'ia tl1tlgaris . . . . IMicrostorna linem·e .

Pl " Iallarta g1ettSeScens ... I .. , •. , •••••• " .•... " ••••••••..•

Mesosfo?na rost,,·atum . .... " ... , .

Mesostomlt El~.,.enbergii " .
St1'ongylo8to,»~a ,'adiatum " , .

Convoluta paradoæa .

Planal'~a appendi~tlata I Mac'rostOtJta hystt-ix · · · · · · , ·
Plllna1'1,U hæteroc11trt . . . . , , , .
PI · ".anana )t1grtcans . . . I .. " " " .
Planat'ia Cfocea ..... , P'I·ostoma croceum og 81tbovifQ'rme

P)'osto,)~a li'neat'e .

DeroBto,ttu 'unipunctatunt . ,

Mic,,"ostonla lin·eat·e
Mesostorna prodttct'lt»~

Rhyncomesostoma t·Ost1·lltUtn

Mesostoma tetragon.'Uhn
Mesosto'11'z,a Eh'renbe'rgii
8t,tongylostoma 'rad'iat'ltm

Votieoo llelluo

OO't'volufa convoluta
Me808ton~a lingua.

Tet'racelis mat'morosa
Macrostoma hystt·ix

Catenula hetet·oclita

BotJ"romesostomapersonatt'tJt
Macro'rhyt~ch'U8 C'rOCtl.tB

Gyratot· 'notap,

De'l"osto'nltø U't~ip1tnctatunl

~
......1
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Økologiske og Chorologiske Iagttagelser.

I. Ferskvandsformernes Fremkomst, Udbredelse og Fordeling.

Et Gennemsyn af den store, paa faunistiske og anatomiske

Enkeltheder saa rige Turbellarielitteratur viser, at der hersker en

følelig Mangel paa biologiske Iagttagelser, og at Forfatterne paa

de Omraader, hvor saadanne foreligge, langtfra altid ere enige.

Dette gælder endog saa fundamental en Ting som Spørgsmaalet

om Tidspunktet for Dyrenes Hovedoptræden.

S c hm i dt (1848), Gr a ff (1882) og B l' a u n (1885) l) angive

Foraarsmaanederne som Hovedsæson ; især Br aun er bestemt i

sine Angivelser, ban skriver (1885. p. 6): "Die gunstigste Zeit

fftr Rhabdocoeliden ist der Maj (a. St.), mit Anfang Juni sind viele

Arten gar nicbt mehr aufzufinden, selbst wenn die }'undorte noch

gentigend Wasser enthalten."

Fuhrmann (1894), Dorner (1902) og Luther (1904)

finde derimod Faunaen rigest i Juli og August. F u h rm an n an

giver (p. 217): "Entgegen den Beobachtungen VOD Br a UD (1885)

und Za c ha r i a s (1892), nach welchen die Bauptentfaltung der

Turbellarien in der FIilhling fAllt, fand ich, dasz sich die grosste Zahl

von Arten in den meisten Teichen arst in den l\lonaten Juli und

August zeigte." Dor n e r opstiller for at vise det samme en Liste

over, hvormange Arter han har fundet i hver Maaned, hvori an-
I

gives for April 12, Maj 24, Juli 30, August 37; og endelig

skriver L II tb er, hvis Undersøgelser ere prægede af den store

Nøjagtighed, hvormed de ere gjorte, i Overensstemmelse med de

andre: "Den grOszten Reichtum an Arten wie an Individuen fand

auch ich in Uebereinstimmung mit den Befunden von ~'uhrmann

l) Volz (1901) slutter sig til Braull, idet han skriver: .De l'avis des
n&turalistes, qui s'occupent des Turbellaries , c'est au printemps qua
le maxim11m de developpement de ces vers est atteint. It Tilslutningen
h,iler imidlertid ikke paa Iagttagelse; thi lidt længere fremme skriver
Forf., at hans Undersøgelser ku n ere foretagne i Juni og Juli; af
denne Grund har jeg Døjedes med at bringe hans Angivelse i en Note.
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und Dorner in der witrmsten Jahreszeit Juli und August (meine

Angaben bezieben sich auf Sudfinland)." Da nu IagttageJsesfejl

synes at være udelllkkede, maatte der være en naturlig Forklaring

paa Uoverensstemmelsen; jeg mener" efter mine egne Iagttagelser,

supplerede med de nævnte Forfatteres Artslister og Findesteder, at
kunne give en saadan, som, hvor simpel den end forekommer,

saavidt mig bekendt, ingen Turbellarieforsker har haft aabent

øje for.

Forklaringen er simpelthen den, at der findes to

f or s k e Il i g e }' a u n a e r, en P yt - og eD S il fa n n a.

Pytfaunaen træffes især i Smaapytter, Sumpe og

oversvømmede Steder, der tørre hen i Sommerens Løb,

men kan ogsaa optræde (paa en noget senere Tid af

Aaret) i den inderste Del af de konstanteVandmassers

littorale Bælte, der, naar det ligger nogenlunde be

skyttet, ganske antager Sumpens Karakter.

Søfaunaen foretrækker klart, stillestaaende eller

svagt rindende Vand med rig Vegetation, træffes

altsaa særlig ved Bredden af vore Søer, samt i Kær~

Moser og Dammel).

'fil Begrundelse af min Tydning skal jeg give en kort Frem

stilling af de to Faunaer; kort, da jeg efter kun to Aars Under

søgelse endnu ikke kan yære fuldt klar over de mange forskellige

biologiske }f'aktorer, der betinge Dyrenes Eksistens; et Tidsrum

som det nævnte er til en saadan Undersøgelse saa kort, at man

næppe naar meget længere end til at stille sig Spørgsmaalene t

endsige faa dem besvarede.

PytfaoDaen findes næsten overalt, hvor Sne eller Regnvand

om Foraaret samles til blot saa store Ophobninger, at det ikke

J) Son1 hørende til Søfaunaen maa endvidere regnes Udflytterne fra det
littorale Bælte, der lidt efter lidt have tilpasset sig til Opholdet i
Dybet; de danne dog ikke nogen særlig Gruppe, da Dii Plessis har
paavist en jævn Udvandring af aaa ~odt som alle Søformer; dog bør
det fremhæves, at Pytiaunaen, selvom den til 'fider kan træffes ved
Bredden af Søerne, dog aldrig er taget paa dybere Vand.

2*
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fordamper i Løbet af omtrent en Maaned, netop Tiden, der er nød

vendig for en Pytform til Udvikling og Æglægning; ofte er det

ganske forbausende lidt Vand der skal til; jeg har taget Turbel

larier paa Steder, hvor der næppe var 50 Liter Vand, og hvor

man ikke opdagede det, før man stod midt deri og med det føl

gende Skridt paa den anden Side.

FaUllaens Karakter er noget forskellig efter Pyttens Beskaf

fenhed; idet nogle Former ynde lavt Vand, liggende i Skyggen,

fyldt med macererende Løv (Catenula lzeteroclita; Opistoma pa/

litium), andre derimod foretrække Pytter med rig 'Tegetation, lig

gende i Solen. Paa den sidstnævnte Lokalitet spille endvidere

Bundforholdene en Rolle, idet Derostoma-Arterne træffes paa og i

blød Bund, medens en fast Græsbund er Yndlingsopholdssted for

mange Eumesostominer.

Jeg skal fremdrage en lille Række Eksempler paa saadanne

Pytter og indtørrende Smaadamme.

1. Paa Eremitageplænen. (Om Foraaret ret anselig, med indtil

8/4 Alen Vand, Bunden dækket af Græs fra foregaaende Sommer;

paa sine Steder Løv; rigt Plante- og Dyre-Plankton.)

Rhynchomesostoma rostralum.

Mesostoma Cracii.

Vortex lJenicillus.

G'lJrator notops.

Opistorlla pallidum.

2. Pa8 Eremitageplæneo. (Pytten lille, men forholdsvis dyb

(c. 2 Al. Vand), den ligger i Sliygge og er om Foraaret

særlig kold, ved Randel} f)Yldt med Blade, i Midte!1 Vegetation;

meget sparsomt Plankton.)

Rllynchomesostoma rostratu1n.

Mesoslo1na C'racii.

Meso8toma ni!lrl~ro8lrunl.

Mesostoma ling'ua t'ar. clJathus.

Gyrator 110topS.

Derostoma unipunctatunl.

3. PaB Eremitageplænen. (Oversvømmelse, ganske fyldt nled Blade,

ca. 50 Al. fjærllet fra 2; mere i Sol, lavt ,rand.)

]Jerostoma balticunl.



4. Paa ErelDitageplæoen.
lidt Løv.)

Oastrada segne.

Mesostoma Cracii.

Mesostoma nigrirostrum.
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(Pytten ganske lille, Græsbund og

Gyrator notops.

Vortex ruber.

Vortex truncatus ! 1).

5. O,ersvømmelse i logbafen ,ed VaisøliDe Sø (Skjoldenæsholm).
(Græs i Bunden, c. 6 Tommer Vand, ligger frit og aabent,

ligt Plankton.)

Bhynchonlesostoma rostratum. Castrada viridis.

Jle8ost.()"~a (7racii. Vortex heUuo.

Mesostoma r/I,Y1~cotu1n. Dero8w'ma balticurtt.

Gyrator notops.

6. Frederiksdal (Slotssko,en). (Pyt, ganske i Skygge, kun faa

O A1., fyldt med Løv.)

Catenula heteroclita. Gyrator notops.

Vortex quadrioculatus.

7. Pyt ,ed Dunde,adssøen (SkjoldenæshoIDl.) (O. 5 O Al. fyldt

med Løv, ganslie i Skygge.)

Opi8toma pallidum.

Forhaabentlig er der gennem disse Eksempler givet et Billede

af Lokaliteternes Art og deres Fauna; for Oversigtens Skyld skal

jeg sammenstille alt, hvad jeg har fundet af Pytformer herhjemme:

Catenltla heteroclita.

Rhynchomesostolna rostratum.

Castrada segne.

Castrada viridis!

Mesostoma ("}racii.

J1tIesostoma nigrirostrunl,.

Mesostoma rltyncotum.

Mesosto71za lingua var. cyathus.

Opistorlla pallidum.

Gyrato1· 1l0tOp8.

Vortex pe·nicillus.

Vortex ruber.

Vortex Ilelluo.

Vortex quadriocttlatus.

Derostoula unipunctatU?lI.

Derostoma balticum 2).

I) Individerne vare ganske unge, manglede Kønsorganer og lode sig
derfor ikke bestemme med Sikkerhed.

') Helt skarpt kan selvfølgelig Grænsen mellem de to Faunaer ikke drages,
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Uden Tvivl skyldes det for en stor Del Vandets Varmegrad,

at Pytfaunaen optræder tidligere end Søfaunaen; Pytterne opvarmes

hurtigere om Foraaret, derved paaskyndes saavel Rhabdocølernes

som Planktonets Udvikling; det sidste er da ogsaa en absolut

Livsbetingelse for Dyrene, der hente deres Næring saa godt som

udelukkende herfra; Varmen paaskynder ifølge Sehultze (1851)

Kønsorganernes Udvikling, og rigelig Næring efter Sch n ei de r

(1873), som det jo var at vente, Væksten; nogle enkelte Data fra

min Journal vise bedst, hvor hurtigt denne gaar for sig.

1903. Eremitagen.

E xc 11 r s i on 5 - 2. (Pytten saa godt som isfri, Bunden dog paa

enkelte Steder frossen.) Mesostoma Cracii. 1, c. 1,5mm langt

Individ.

E x c u r 8 i on 1 2 - 2. (Pytten ganske optøet, Vandets Temperatur

5° Celsius.) Mesostoma Cracii. 14 Individer, Kønsorganer

anlagte, men ikke funktionsd)'gtige.

E x cursio n 22- 2. Mesostoma Cracii. Kønsmodne Individer

med Hvileæg.

Samme Dam. 1903.

Exe u r s i on 5 - 2. Ingen Vorticider.

.E x e11 r s i oIl 'l 2 - 2. Vortex penicillus i Mængde. Ikke kønsmoden.

Excursion 20-2. Vortex penicillus med Æg.
-------

da de biologiske Faktorer, som betinge dem, til Tider kunne være
blandede. Som Eksempel behøver jeg kun at nævne Søbredder, der
jævnt gaa over i Sumpe, som tørre ind i Sommerens Løb, naar Vandet
svinder. Endvidere lIdvidskes den noget af enkelte Arter, der snart
kunne forekomme i Pyttenle, snart i Dam og 8ø, og som synes at
trives lige godt bægge Steder. NogIo af dem har j e g aldrig fundet
i Pytter og har derfor regnet dem til vor Søfauna, medens de, hvor
de ere tI'ufne ogsaa i Pytter, maa henregnes til en særlig, blandet
Gruppe. Fund af denne Art are dog meget sjældne, jeg skal nævne
BranDS (1885) og Sekeras (1903) af Macrostoma hystt-ix, StettO
8toma leucopø og unicolor. Som Eksempel paa en saadan Form i
vor egon Fauna kan nævnes Gyrator notop8.

Foruden de opregnede Fortner maa sikkert endvidere en hel Del af
de her i EltrOpa fundne Arter, navnlig Prorynchider og Mesostomider
(M. cromobactrum og platycepl"alum) henregnes til p)l'tfaunaen.
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Endnu hurtigere gik Udviklingen for sig i Foraaret 1904 1).

E x cur s i on 2 - 4. Meso8toma Cracii. Lige udklækkede Individer.

1,7-2mm•

E xcur s i on l 3 - 4. Me8ostoma Cracii. Kønsmoden med Æg.

Som man ser: 11-17 Dage fra den første )'remkomst til

fuldstændig Kønsmodenhed.

Pytformerne have alle den fælles Ejendommelighed, at de ikke

producere S u b i t a næg 2); dette bliver forstaaeligt, naar man

erindrer, at Pytterne almindeligvis kun findes i saa kort Tid, at

der, til Trods for Dyrenes hurtige Udvikling og store Formerings

evne, vilde være den største Fare for Artens Eksistens, dersom.

en Udtørring indtraf, medens den gik med Subitanæ~, der ikke

taale en Katastrofe af denne Art; Rhabdocøler, der have bægge

Ægformer, kunne derfor kun ganske undtagelsesvis eksistere i en

pyt mer e end et enkelt Aar, nemlig naar Pyttens Udtørring først

finder Sted, efter at Subitanæggene ere udviklede og Hvileæggene

dannede.

En saadan Indvandring af Søformer til Pytter har jeg iagt

taget to Gange, den ene Gang (i 1899) var det Mesostoma Ehren

bergii, som fandtes i en pyt paa Eremitagen; den var der i ikke

ringe Antal, men forsvandt sporløst, da Pytten uheldigvis tørrede

ud, netop medens Dyrene gik med Subitanæg. Det andet Til

fælde ligner fuldstændig det nævnte, kun var Arten Mesostoma

p1.oductum 8).

Pytfaunaen er 80111 lige berørt ikke fuldt ud begrænset til

Pytterne, idet Former som G.1Jrator notops og Mesostoma Zingua

var. cyathus kunne findes i et til Tider endog ret stort Antal i

Damme og Søer, hvor de da, hvad Tiden for deres Fremkomst

l) Foraaret 1904 kom senere E:\nd i 1908, men var til Gengæld varmere.
') Jeg bruger efter Luther (1904) Betegnelsen Subitan- og Hvileæg

fremfor Sommer- og Vinteræg, da de sidstnævnte Navne are vild
ledende. Dannelserne har nemlig intet med Sommer og Vinter
at gøre.

S) Herhen nlaa sikkert regnes S e k e r a 8 Fund (1903) af Strongylo8tOt1ltJ
radiata i en Pyt.



Derostonla typhlops.

Vortex sexde1uatu.s.

Castrella serotina.

Bothro'nle8ostoma personatun~.

Bothromesostoma E,senii.

Bothromesostoma lineata.

Gyrator notop8.

Vortex lzelluo.
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angaar, følge Søfaunaen; at man ikke oftere finder dem i Søerne,

end Tilfældet er, antager jeg, beror paa den kortere Levetid l), de

have erhvervet ved Tilpasningen til Pytlivet, da denne kræver en

hurtigere og intensere Opvarmning af Vandet, end der bydes dem

i Søerne, forat de skulle D8a til den fulde Størrelse og Forplant

ningsevne.

Søtaonaen optræder dels i Søer, dels i Damme, Kær og

Moser, med andre Ord paa Steder, hvor Vandet nOl-malt ikke tørrer

bort i Sommerens Løb.

Nogle Fortegnelser over Arterne paa de forskellige Lokaliteter

give bedst et Begreb om Faunaens Udseende.

1. Søoders. med LIliesB. Rig Bredvegetation, især Hydrocharis,

Stratiotes, Elodea og Juncus.

Macrostol1la hllstrix.

Stenostoma leucop8.

Jtlicrostoma lineare.

Microstoma caudatum.

T!lphloplana viridis.

Castrada Hofmanni.

Stro11gylostoma radiata 2).

.1.llesostoma tetragonum.

Mesostoma Ehrenbergii.

2. Arresø. Damme ved Bredden, kommunicerende med Søen. Vege-

tation især Nuphar, Nymphæa, Hydrocharis, 8tratiotes og Alger.

Macrostoma hY8trix. .l11e8ostoma tetragonum.

~lliero8toma caudatum. Mesostoma productum.

Rhynchomeso8toma r08tratum 8). Meso8toma lingua.

CaBtrada armata. Bothromesostoma personatum.

(}astrada vindi8. BothromesoBtoma E8senii.

MeBoBtoma Ehrenbergii. Gyrator notops.

J) Søfaunaens Arter leve betydeligt længere.
2) Baade Sø- og B:redform.
J) Faa og smaa Individer.



.1llesostoma lingua.

Meso8toma lingua var. lacustris.
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3. Furesø. Vegetationen paa de undersøgte Steder: Juncus, Phrag

mites, NupIlar, Myriophyllum, Potalnog8ton, Chara, Utricularia,

Hydrocharis, Alger o. m. a.

J.l1aerostoma Ilystrix.

1'1icrostoma lineare.

Microstoma caudatun~.

...~licrostoma giganteurJl.

Ste'1l,ostoma leucops.

ProrhY'Ilchus stag'tlalis.

Gastrada viridis.

Castrada arnlata.

(jastrada Hojmanni.

Sl1·ongylostonla radiata l).

.lllesostolna Ehrenbergii.

Jllesostoma tetrago'tl,U1Jl.

nov. var.

Bothromesostoma personatum.

BotltrOnlesosroma E88enii.

Olisthanella Na880noffii.

Gyrator notops.

Vortex sexdentatus.

Castrella serotina.

Vortex Pictus .

Automolos lllorgiensu 2)•

Plagiostoma lemani').

4. Lyngby Sø. Vegetationen især NY1Jlpllæa. 8tratiotu og

Alger.

Microst07Jla li11e(tre.

Strollgylostolna 1·adiata.

Castrada Hojllla1~11i.

Gfastrada ar»~ata.

Jtlesostonza E!lrel~bergii.

J.llososto11za lingua.

Bothromesosto'l1la personatum.

Bothroll1esostol1la ES8enii.

GlJrator rwtops.

Vortex sexdentatus !

Castrella sel·otina.

5. Slasen Sø (ved Himmelbjærget). Vegetationen især Potamo

geton, Nymphæa og Alger.

Stenost01l1a leucops.

.l}[acrostoma hystrix.

Castrada Hof1na11ni.

Mesostonza lingua.

Bothro711e&osiolna personatum.

Botlzromesosto1Jla Essenii.

Castrella serotina.

1) Baade S0- og Bredform.
2) Jeg nævner disse Alloiocøler for at fuldstændiggøre Listen..
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6. Joul Sø. Vegetationen omtrent som 4.

Stenostoma unicolor.

Castrada Hojmanni.

Jf,fesostoma lingua.

7. Dam I Bøndernes Regn.

Microstoma lineare.

Stenostoma leucops.

Oa8trada neocomiellsis.

Botltromesostoma personatum.

Bothromesostoma Essenii..

Oastrella serotina.

Strongylostoma radiata.

Vortex sexdentatus.

Castrella serotina.

8. Virum Mose. Vegetation: Potamogeton og Nymphæa.

Jtlicrostoma lineare.

(}astrada neocomiensis.

Strongylostoma radiata.

Me8ostoma Ehrenbergii.

9. Valsølille Sø.

Uastrada viridis.

Strongylosto1na radiata.

Bothromesosto1na E8senii.

10. Teglgaardss8 ,ed Hillerød.

Castrada armata.

Castrada neocomlen828.

Strongylostonla radiata.

J.lfesosto1na linglta.

Mesostoma productum.

Jlortex sexdentatu,s.

Castrella serotina.

Gyrator notops.

Castrella serotina.

M esostoma Ehrenbergii.

Botllromesostoma personatum.

Gyrator notops.

Castrella serotina.

Af disse Artslister fremgaar, at vi dels have Slægter, som

optræde i Pytterne, dels ganske andre som Macrostoma , Mic1~O

stoma, StenostDma , Bothromesostoma , Typh~oplana og Strongylo

stoma; Søfaunaen er altsaa mere righoldig; dette gælder ikke alene

Arts-, men ogsaa Individantallet, hvilket staar i Forbindelse med,

at mange af Arterne forude)1 Hvileæg danne Subitanæg; der

kommer nemlig af disse Subitanæg Yngel, som er forplantningsdygtig

allerede samme Sommer 1).

l) Se nærmere i Kapitlet .Subitan- og Hvileæg•.
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Søfaunaen optræder meget senere end Pytfaunaen ; Skylden

herfor maa utvivlsomt gives Temperaturforskellen i Foraarsmaane

darne, da Dyrenes og Næringens Vækst er afhængig heraf.

Et smukt Bevis paa denne Antagelse gives 08 af Sphagnum

tæppernes li'auna.

I Spbagnumtæpperne paa flere af vore Moser findes en hel

Række Rhabdocøler; de komme altid tidligere frem om }'oraaret

end de samme Arter paa andre Lokaliteter; Grunden til denne

Uoverensstemmelse var mig en lang Tid uklar, og Forholdet syntes

at stride mod min Antagelse, at Søfaunaen konstant skulde optræde

senere end Pytfaunaen. Tilfældig læste jeg L a mb er t hs Bog

"Das Leben der Binnengewasser" (1899) og stødte paa en mærkelig

Iagttagelse af Kerner, som var refereret heri (pag. 503); den

nævnte Forsker har iagttaget en forbausende Temperaturforskel

paa Vandet i Skyggen og Vandet i Overfladen af de solbeskinnede

Sphagnumtæpper, han maalte 13° C. paa førstnævnte og 810 C. paa

sidstnævnte Sted. I Foraal·et 1904 prøvede jeg disse Tal, fandt

ganske vist ikke saa stor en Differents, men maalte dog en Aprildag

ved Bøllemose 10° C. i Skyggen t 22-23° C. i et Sphagnumtæppe ;

samtidig fandtes deri Stenostoma leucops i livlig Deling, Vortex

pictus; Castrella serotina og Typllloplana viridata, alle kønsmodne;

jeg havde paa dette Tidspunkt af Aaret endnu ingen af de nævnte

Arter fra andre Lokaliteter. Tilfældet viser klart, at kun Mangel

paa Varme hindrer Søformerne i at udvikle sig lige saa tidlig

som Pytfaunaen.

Arternes Udbredelse er ikke saa jævn som i Pytterne, mange

Arter synes kun at kunne trives under ganske bestelllte For

hold. I mindre Damme, hvor Vegetationen aldeles fylder 'landet,

ere de nogenlunde blandede mellem hinanden; derimod træder de

enkelte ~'ormers Isolering skarpere frem i Søerne; jeg skal \~ise

dette ved at beskrive en Lokalitet, som jeg har haft Lejlighed til

at undersøge atter og atter, nemlig B\lgten mellem "Hjortholm,,,

og det ferskvandsbiologiske Laboratorium ved Furesøen.

Inderst inde gaar Bugten over i Eng; dens Bund er mudret
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og gennemvæ",et med Planterødder fra de Tuer, som ligge jævnt

spredte deri. Vegetationen er rig, blandt andet findes Utricularia,

Hydrocharis , Lemna og Alger; paa dette Sted træffes Største

delen af de }'ormer, jeg bar nævnt i min Furesøliste (pag. 25).

Udenfor dette Bælte, kun adskilt derfra ved en Bræmme af op

skyllede Rør, findes paa noget dybere Vand (2-3 Fod) store Op

hobninger af Sivblade og Løv fra den nærliggende Skov; Vegeta-

tionen er sparsom. hist og her en enkelt Nttphar og lidt My

riophyllum. I denne raadnende Bladmasse , hvorfra der stadig

stiger Luftblærer op, findes Olistha11ella N~88onoffii i Mængde

samt Gyrator not()p8.

Længere ude el1dnu mellem Sivrødder og Myriophyllum paa

ren Sandbund træffer man Mesostoma lingua var. lacustris. i

umaadeligt Antal, undertiden i Selskab med en Alloieøl, Plagiostoma

lemani ; de to Former følge Vegetationen til dens yderste Grænse,

men derfra til ud paa meget dybt Vand har jeg ikke fundet een

eneste Turbellarie l). Paa Bankerne ude i Søen ere de at finde

igen, det lille Samfund, som findes her, dannes af Str0rtUylo

stoma radiata (Søformen), lJtlicrostoma giganteum og to Alloicøler

Automolos morgiensis og Plagiostoma lemani.

Som lige berørt bekræftes min Adskillelse af de to Fallnaer

paa det skønneste af Literaturen ; thi det viser sig, at Se h mi d t

og B r a u n for en stor Del have undersøgt Arter hørende til Pyt

faunaen, medens Søfaunaens Former have fundet Bearbejdere i

Luther, Fuhrmann, Volz og Dorner.

B r a u n sArtsliste (1885) viser 42 Rhabdocøler, for 23 af

disse er Lokalitetsangivelsen Grav og Sump, hvilket vel tildels

falder sammen med min Betegnelse Pyt, da jeg har udelukket to

tvivlsomme Tilfælde; Forekomsttiden angives at være fra Snesmelt

ningen (Marts) til Juni (inel.) ; for de øVlige 19 er Lokaliteten

Dam, Bæk eller Sø; Forekomsttiden Juni til September.

J) Den interessante Udvandring af Breddens Arter til dybere Vand, BOlD

D ti P l e 8 8 i 8 har iagttaget i Genfersøen, findes altBaa ikke.
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Fuh r ma nn s Angivelser are, hvad Fremkomsttiden for de

enkelte Arter angaar, desværre saa mangelfulde, at en Opstilling

som den, jeg har foretaget af Bra uns Arter, ikke lader sig gen

nemføre, jeg skal kun fremhæve, at af de 23 Former hos Br a un ,

der ifølge min Theori ere Pytformer, fi n de s ku n f e ID hos F uhr

ma n n , alle med Lokalitetsangivelsen Sump, de øvrige 29 are

tagne i konstante Vandmasser.

D or n e r er ikke omhyggeligere end F u b r ro a n n med Frem

komstdata, hvad der er saa meget mere beklageligt, som Forfatteren,

ved at give en Liste over _~rtsantallet i hver Maaned, søger at

vise, at Hovedsæsonen falder i Juli, August og September; det

kunde nemlig se ud , som om denne Forfatters Resultater vare

ganske stridende mod mine; thi han angiver at have undersøgt

saavel Pytter og Damme som Søer.

Nærmere beset viser denne Liste dog ikke meget; thi man

faar aldeles intet at vide om, hvormange Excursioner Forfatteren

har foretaget i hver .1\iaaned, hvilket dog maa hællge nøje sammen

med det Artsantal, han har fundet. Hertil kommer endvidere, at

D orn e r, som det fremgaaer af Indledningen til hans Bog, ikke

tidligere har beskæftiget sig med Indsamling af Turbellalier; det er

da ikke saa utænkeligt, at Altsantallet i I·'oraarsmaanedeme kan

have været yæsentlig større end opgi,,·et; thi det er elI velkendt

Sag, at der hører en ret bet)Tdelig Øvelse til at faa alt med, naar

de Organismer, lnan sam]er~ ere saa smaa og skrøbelige.

L ut h er s ~'remstillil1g og Tilslutning til D or n e r giver ogsaa

et, ganske vist negativt Bevis for min Teoris Rigtighed; Gen

nemsyn af hans Artslister viser nemlig, at han, med Undtagelse af

Jlesost01l1a Cracii, mangler a Il e Pytformer af denne Slægt.

De rhabdocøle Turbellariers Modstandsevne ov-elfor ydre Paa

virkninger er overordentlig stor. saaledes er deres Regenerations

evne velkendt og benyttet til talrige experimentellt' Undersøgelser.

Mindre kendt er deres Evne til at overleve størr~ Temperatur...

svingninger, Iagttagelser, gjorte ude i Naturen foreligge ialtfald

ikke, hvad der ikke kan undre, da der skal særlig stærke og
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pludselige Vejrforandringer til at give Resultater; et enkelt saadant

heldigt Tilfælde indtraf under mine Studier af Rhabdocølernes

Biologi; jeg skal derfor ikke undlade at meddele, hvad det viste l).

Som tidligere meddelt tog jeg' allerede :D'ebruar 1903 Individer

af Mesostoma Cracii og Vortex penicillus i en Pyt paa Eremitage

sletten ; fortsatte Excursioner viste, hvorledes de først fremkomne

Individer bleve kønsmodne og lidt efter lidt begyndte at producere

Hvileæg, medens senere fremkomne Dyr Clldnu ikke vare fuldt ud

viklede. I April (19.-20.) slog det milde Vejr pllldselig om, og

der faldt et mægtigt Snelag , hvorved Pytten forvandledes til en

fuldstændig Grød af Sne ogVand; allerede den følgende Dag indtraadte

der stærk Tø, og da Vejene paa Fjerdedagen atter bleve frem

kommelige, undersøgte jeg igen Pytten; der f a nd t e s da a f

jfeso8toma Cracii ab s ol u t i ng en køn B mod ne I nd i vi der •

medens de yngl·e, endnu ikke kønsmodne Dyr, havde

ove r l eve t Ka t a stro fe D. Af Vortex penicillu8 fandt jeg kun to

kønsmodne Eksemplarer, men en 1\'Iængde ikke kønsmodne.

Noget Forsøg paa en Forklaring af de dybere liggende Aar

sager til }'ænomenet skal jeg ikke prøve, men kun antyde, at der,

naar det kønsmodne, ægførende Dyr gaar til Grunde, dog bliver

..Æg med levedygtige Kim tilbag-e, medens en ligesaa stor Sensi

bilitet overfor Afkøling bos de unge Individer under ugunstige

Forhold som de nævnte vilde føre til Artens ~'orsvinden fra Lo

kaliteten.

Inden jeg slutter dette Kapitel, skal jeg ikke undlade at gøre

J) I de senere Aar har der ogsaa herhjemme løftet sig Stemmer mod
det Studium af Organismeltnes Biologi i Laboratorieskaale og Akva
rier, som sad i Højsædet i det henrundne Aarhulldredes sidste Del,
navnlig llaar det ikke var eller kunde være ledsaget af Kontrolstudier
ude i Naturen. Dette gælder i høj Grad Rhabdocølerne, de blive
næsten øjeblikkelig pathologiske i deres Biologi og snart tillige i hele
Legemets Hygning, da de burtigt angribes af Snyltere, som i kort
Tid gøre en Ende paa deres Liv. Et kendt pathologisk }'ænomen er
for Eksempel den pludselige Optræden af Vindæg hos Opistoma pal
lidum, der finder Sted, selvom Dyrene endnu ikke ere fuldt køns
modne. (8e unuer denne Art og Schultze 1851, pag.S2.)
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opmærksom paa, at mine Under8øg~lser naturligvis i høj Grad

trænge til at kompletteres, idet de egentlig kun have vist ean af

de Faktorer, der betinge Dyrenes Trivsel paa de' forskellige Loka

liteter, nemlig Vandets højere eller lavere Varmegrad; ganske vist

mener jeg, at det el· den principale Faktor, men utvivlsomt spiller

f. Eks. Vandets TIt- og Kulsyreholdighed (de zoochlorelfyldte Former!),

dets Indhold af Forraadnelsesprodukter o. l. en ikke ringe Rolle.

Det maa være en senere Undersøgelse forbeholdt at belyse disse

Sider af Sagen; navnlig maa jeg her anbefale Turbellarieme til

Fysiologernes Bevaagenhed, deres fine Reageren paa ydre Faktorer,

især af kemisk Art, gøre dem sikkert skikkede til Hjælpere ved

Løsningen af mangt et Problem i vore ferske Vandes Biologi.

II. Subitan- og Rvileæg. (Sommer- og Vinteræg.)

Hos en Del Eumesostominer, især Former, der høre til Meso

stomidernes Gruppe, findes en dobbelt Ægform; dels smaa, blomme

fattige og tyndskallede Subitanæg, dels større, blommerige og tyk

skallede Hvileæg. Forekomsten af de to Ægformer staar i nær

Sammenhæng med de to Faunaer, jeg har beskrevet i det fore

gaaende Kapitel, idet de smaa, tyndskallede Subitanæg ere at be

tragte som en Tilpasningsejendommelighed, der er særegen for visse

af Søfaunaens Arter. De spredte og stærkt varierende Iagttagelser,

der are gjorte herover navnlig af Schneider (1873), Hallez

(1879) og Fuhrmann (1894), ere samlede 'og omtalte i Bres

s l a u s nylig udkomne Arbejde "Die Sommer- und Wintereier der

lthabdocølen des sfiszenWassers und ihre biologisehe Bedeutung" (1903),

til hvilket jeg derfor ben\Tiser l) og nøjes med at referere ~'orfatterens

1) Et enkelt Arbejde maa jeg dog omtale, dele da det er dansk, dels
ikke kendt af Brt88lau, nemlig Wesenberg-Lund: -Biologiske
Undersøgelser over Ferskvandsorganismer. (1895). Blandt flere gode
Iagttagelser rummer dette nogle mindre rigtige om rhabdocøle Tur
bellarier. W. L. mener, at de fleste rhabdoeøle Turbellarier over
vintre krybende paa Vandplanternes Grelle, kun enkelte, Mesostoma
Eh'renbergii , Mesoøto1na li'ngua, Mesostonila teu·agonum, og pro
ductu'nt, danne en Undtagelse ved at producere Hvileæg. Hvileæg
skulde ifølge Forfatteren kun være efterviste hos disse fire-fem?
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vigtige Resultater for derpaa at knytte de Bemærkninger dertil,

som mine Undel·søgelser have foranlediget.
B r es sl a u bar navnlig undersøgt Botllromesostoma personatunl,

Mesostoma productum, lingua og Ellrenbergii. Resultatet er ned

lagt i følgende Resume (1903, p. 136): "Aus den im vorstehenden

mitgetheilten Beobachtungen ergibt sicb mit Sicberbeit, das zwiscben

den Sommer- und Wintereiern der Mesostomiden keinerlei prinzi

pielie sondern nur relative Untersehiede bestehen, die dadurch

bedingt sind, das der Beginn der ersten Eibildung in immer ju

gendliehere Stadien zuruckverlegt wurde, in denen die Organe des

weibliehen Geschleehtsapparates, vor allem die DotterstOcke und die

Uteri, die zur Erzeugllng der typischen Eier - der Wintereier 

notwendige Reife noch nicbt erlangt haben und daher Bildungen

heryorbringen die mit weniger Dottermaterial und swåCherer Schale

ausgeriistet. eben als Sommereier sich darstellen. u

En af de undersøgte' Arters Livsløb former sig derfor som

angivet i Skemaet (p. 130): .

Arter. W e s e n b e r g - L u n d mener endvidere heri at se en Bekræf
telse paa sin Theori om, at særlige Overvintringsorganer Akulde ud
dannes hos overfiadeforlner, medens de ere en Sjældenhed hos Bund
formerne; thi ha.n finder det karakteristisk for de nævnte Arter, at
de ere •OverHadeformer og noget nær pelagiske .. (p. 145); og naar
man seer paa Dyrene •da seer man tydelig nok Tilpasningen til det
pelagiske Liv: deres store Gennemsigtighed, den stærke Overfladefor
større)so ere Boviser hE:-rfor ø (p. 145). Kærnen i denne Fremstilling hviler
paa en Misforstaaelse: hos Gr a ff (1882), til hvem Forfatteren henviser"
staar der nemlig i n te t om, at de næ,·nte Former udmærke sig fremfor
de andre ved at ha'ge Hvileæg; tværtimod fremgaar det ganske tydeligt
af (}.s ~Ionografi, at Hvileæg~et (Vinterægget) er den n or ma l e Æg
type og Snbitanægget Tilpasningsfænomenet. Det bliver da ogsaa
ganske overflødigt at søge den dybere Aarsag til Forekomsten af
Hvileæg hOB de nævnte Former. Hvorledes W. L. kan beskrive Me
sostoma lingua og Mesostorna p'roductum som særlig- gennemsibrtige.
og hvorledes der hos de to Former er truffet Anstalter til en Over
fladeforet0rrelse, ~r mig llforstaaeligt; Arterne ere henholdsvis brune
og graasorte, hverken aflladede som Mesostolna Ehrenbergi'i eller for
synede med Længdeflige Bom Mesostoma tet'ra.fJonum, men runde i
Tværsnit.
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Grænsell mellem Subitan- og Hvileægdannelsen er ikke altid

lige skarp, ja man finder endog den jæt'neste Overgang fra den

almindelige Rhabdocøl-Forplantningsvis (Hvileæg) til de højst for

skellige Subitan- og Hvileæg hos Meso8to7na Ehrenbergii; saaledes

dannes der hos Bothro'l11esostolrta persoll,atum flere Kuld Sl1bitanæg,

der, eftersom Blommestok og Uterus stadig 11dvikles, blive større

<>g større og mere tykskallede, saa at Overgangen til Hvileæggene,

der danne Slut paa Ægproduktionen, er omtrent umærkelig; de

forskellige Ægformer kllnne samtidig træffes i samme Uterlls.

Skarpere adskilte og uden Mellemformer skal de to Kuld være hos

de øvrige Alter, skarpest hos Mesostoma Ellrenbergii.

Subitallæggenes biologiske Betydning er efter B r e s s l a u (p. 137)

følgende: ,.Sie stellen besondere Anpassungsbildungen dar, die dazu

dienen der Art, nach Eintreten der gunstigen Jahreszeit eine mOg

liehst rasche lInd moglicbst grosze Ausbreitung zu geben"; dette er

utvivlsomt rigtigt; 111indre overbevisende er en følgende Passus:

"Anderseits erscheint es wiederllm leicht verståndlich, dasz die ans

den Sommereiern ausgesehlupften Jllogen selbst nocb nicbt die erst

durch besondere Anpassung erworbene F'A.higkeit besitzen, Sommer

eier zu erzeugen, sondern ihrerseits nunmerh zu dem normalen

Fortplanzungst.ypus zurtickkehren, der urspninglich - vor dem

Auftreten der Sommereibildung - bei allen Mesostomiden bestand,

d. h. dasz sie erst nach vollem Eintritt del' Gesehlechtsreife und

nach normaler 'Veisa yoraufgegangener Wechselbegattung die fur

die Familie typiscben hartschaligen Eier, also Wintereier~ erzeugen";

tIli det forekommer mig, at den af en .Art erhvervede Evne til at

danne Subitanæg ligesaavel maa nedarves til Sommerdyrene , som

til disses Afkom; en 'filpasning h'·ert Foraar af Hvileæg-Genera-

3
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tionen er dog fol' usandsynlig. I Hovedpunktet stemme B r es sl a u s:

og mine Iagttagelser overens j der er kun et Par Bemærkningert

som jeg ikke skal undlade at gøre.

Den ene er mindre væsentlig. Hos mange Individer af Jle-

80stoma prod'Uctum falldt jeg halvt og helt udviklede Subitanæg,.

sammen med Hvileæg i Uterlls; Skellet mellem de to Kuld er hos

denne Art altsaa ikke saa skarpt som B. antager.

Den anden er af større Betydning og er 1·ettet mod B r e s -

sl a u s Opfattelse af Befrugtningsmodus.

Jeg bar undersøgt Mesosto111a lingua 'Var. lacustris l) og Me

sosto1na Ehrenbergii særlig indgaaende paa dette Punkt, og er

kommet til det Resultat, at B1· e ss l a us Regel - Subitanæggenes

. Udvikling udelukkende efter Selvbefrugtning - absolut ikke gælder

for den første og kun tildels for den anden Art.

Jeg fulgte Dyrene fra Dag til Dag stadig paa friskt Mate

riale. Da Undersøgelsen paabegyndtes (9.-6.-03), var Subitan

ægdannelsen endnu ikke begyndt; man kunde lIll følge Kønsorga

nernes Udvikling, og 11.-6. saa jeg de første Subitanæg.

Kønsorganerne vare da fu l d t u d v i k1ed e og den følgende Dag

fandtes Individer i Parring. Befrugtningen af Subitanæggene fore

gaar hos den nævnte Art altsaa utvivlsomt e f te r en Parring.

Under Drægtigheden eopulere Dyrene, og der samles saaledes

Sperma til Befrugtnillg af det følgende Kuld, som dannes, saasnart

Sommerdyrene have forladt Moderen.

25.-6.-03. optraadte de første Individer med Hvileæg, det

første Kulds Udvikling varede altsaa kun cirka to Uger.

Me8ostoma Ehrenbergii følger som Regel Bresslaus Skema,

jeg har dog haft Eksempler paa copulationsdygtige Individer, hvor

Subitanægdannelsen først lige var begyndt.

Endelig skal jeg kun bemærke, at jeg maa stille mig skeptisk

J t Mesosto't)ta lingua var. lacuBtf-is valgtes til Unders0gelso, da jeg
kunde erholde DJYret i llbegrændset Mængde og derfor kunde faa Lej
lighed til at undersøge saa mange Individer, at tilfældige Anormali
teter kunde elimineres.



35

til B r e 8 s l au s Meddelelse om, at isolerede Sommerdyr alligevel

producere Hvileæg, t.il Trods for at en Befrugtning ved oopulation

er udelukket; jeg antager nemlig, at Forfatteren mener lIdviklings

dygtige Æg. Det er jo dog et gammelkendt F'ænomen (Sehnltze

1851, pag. 32), som jeg ogsaa selv har iagttaget, at isolerede Dyr

(f. Eks. Opistoma pallidum) producere lEg, som, det viser Klæk

ningsforsøg, imidlertid ikke ere udviklingsdygtige , altsaa kun en

pathologisk Dannelse. Vil man søge efter den dybere Aarsag til

8ubitanæggenes Forekomst, saa troer jeg, man griber rigtigt, naar

Vandtemperat\lren sættes som primus motor; man maa erindre, at

Damme og Søer om }f"oraaret opvarmes langsomt, dette hæmmer

Kønsorganernes Ud\""ikling', og Artens Bestræbelser forat hindre

en Uddøen bar da fremkaldt den provisoriske lEgform. Antager

man denne simple, ukomplicerede Faktor som Aarsag, saa faar man

tillige den skønneste ~'orklaring, man kan ønske sig, paa at Som

merdyrene ikke producere Subitanæg; den højere Temperatur frem

skynder simpelthen Kønsorganernes Vækst, og Æggene blive da.

normale Hvileæg; det. maa nemlig erindres, at Forskellen egentlig

kIll1 er større Blommeindhold og tykkere Skal. Man behøve)1I saa

ikke at gribe til saa komplicerede Forklaringer som B r es s l a u

(p. 137) (citeret Pag. 33).

III. Saltvandsformernes vertikale Udbredelse.
Det første og eneste Arbejde, der behandler de rhabdocøle

'fllrbellariers Udbredelse i danske Farvande, er Ørsteds grundlæg

genue Bog "Dc Regiollibus marinis" (1844 a). Heri omtales

forskellige Arter l), alle hørende til det inderste Kystbælte ,,&gio

Trochoideorum", der strækker sig fra Bredden til en Dybde af

7-8 Favne 2) (Orgyias).

J) Som genkendelige kunne nævnes MaC'leorhyncl1,u8 croceus og 00,1
voluta convoluta, samt nogle Alloicøler, der dog falde udenfor dette
Arbejdes Ramme.

2) Den græske Maalbetegnelse· .Orgyia. er noget mindre end en Favn,
nemlig ca. 60 T.ommer. Strængt taget er Grænusen if. Ørsted altsaa
35-40 Fod.

:3*
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Den senere Literatur rummer kun faa, spredte og tildels ube

stemte Angivelser; saaledes skriver Jensen (1878) om Arterne

og deres Udbredelse: ,,1 Tangen i Fjæren kan man jævnlig dragp.

saadanne op for hV61t Kast. Paa stene Dybder findes igen andre'

ukendte Former" 1).
Hos Gr aff (1882), der forsøger en Sammenstilling af alt,

hvad der paa den Tid vidstes om Rbabdocølernes Økologi og Cho

rologi, angives, at de forekomme fra ganske lavt Vand indtil flere

Meters Dybde.
De eneste bestemte Meddelelser stamme fra Englands K);st;

Gam b l e (1893 a) har her fllodet Dyrene udbredte i bestemte

Zoner; der er fire, strækkende sig fra Flodmærket til 20 Favnes

Dybde!).

I disse are de rhabdocøle og acøle Turbellarier fordelte saa

ledes, at Con'IJoluta C01lVlJ!uta fandtes i den første; Byrsophleps

Graffii, Provortex balticus, Apllanostoma diversicolor og Macro

r/lynchus NågeZi i den anden; Convoluta /lavibaccillum, Acror/lyn

chus caledonicus og Hyporllynchus a'l''I1latus i den trodje; og endelig

Promesostoma solea og rubrobaccillus i den fjerde.

Om Inddelingen skriver Forf. dog (p. 32): "This sl{etch of the

Zones must ba regarded as purely telltation" og "I ,vas led to

attempt such a classification from the striking· absence of Acøla

and most Rhabdocøla below the Laminarian zone". Dell sidste

Sætning er, synes det luig, noget uforstaaelig; hvorledes l\an

1) Om de .. andre ukendte Former D , som findes paa dybt Vand, faar malI

desværre intet at vide; thi overalt i Arbejdet angives som Findesteder
enten et i }t'jæren. eller Cl i nogle faa Fods Dybde b •

2) Trods anvendt Umag er Ga m bles Afgrændsning af de enk~l te Zoner
forblevet mig uforstaaelig; jeg citere L- den derfor ordret her:

•F i r 8 t Zone. This zone is usually uncovered for one to two days
during neap-tides u • '

fiS e coD d or 1f! iu- T id a l Zo n o. This zono daily covered by
the tide-.

b Third Zone. Exposed during spring-tides u ?
., ~'ourth Zone. Dephts up to 20 fathoms n.
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Mangelen af Dyrene nedenfor Laminariazonen give Anledning til at

klassificere dem i og ovenfor denne?

Da jeg denne Sommer fik Lejlighed til at anstille Under

søgelser paa større Dybde i vore Farvande, laa det naturligvis

nær navnlig at søge efter J e n s en s "ukendte FOl1Det-" og at un

derkaste Ga mb l e s Zoneinddeling en nærmere Prøvelse.

Det første var særdeles hurtigt besørget; thi overalt viste det

sig, at der i Dybet ikke fandtes andre Arter end de, vi kende fra

lavere Vand.

Den anden Del af Undersøgelsen fastslog dels.. at man hOB os

finder Rhabdocøler ogsaa betydeligt nedenfor ør s t e d s "Regio

Trochoideorum''', dels at en Zoneinddeling som Ga m b l e s slet ikke

lader sig o\Terføre paa vore Forhold.

Grunden hertil maa antageligvis søges i den omtrentlige Mangel

paa Ebbe og ~'lod i Kattegat; da Tidevandet her altsaa ikke kan

foraarsage Dannelse af Bælter, i hvilke Dyrene skulde have større

eller mindre Modstandskraft mod Opvarmning og Udtørling forat

kunne eksistere; det er derfor ganRke forstaaeligt, at vi finde

Arterne omtrent jævnt blandede (i alt Fald paa mindre Dybder).

DybdeklIrven for de forskellige Arter er ikke ganske den

samme, den synes at følge de forskellige Bælter af Algevegeta

tion. Hele Spørgsmaalet lykkedes det mig ikke at klare; jeg

maa derfor nøjes med at meddele de Resultater, som lode sig

fastslaa ved min Undersøgelse.

C011voluta convoluta følger Z o s t e r a b æl t e t, i hvilket den

hos os kommer stærkest til Udvikling, baade i Størrelse og In

dividantal, til dettes nederste Grændse; jeg har saaledes taget Dyret

paa den nordøstlige Side af Læsse i 3-4,6 ~'avnes Dybde i stort

Antal, altsaa langt dybere end Ga ro bl es første og anden Zone

kunne strække sig; bemærkelses,·ærdigt var dels Dyrenes stærkt

rødlige ~'arve, dels den Sjældenhed, hvormed de hvide Tværbaand,

der som Regel findes hos alle større Kystindivider, optraadte.

Længere nede fandtes C011voluta convoluta ikke, men del-imod

andre }f'ormer; i Afskylning af Fucus og Laminaria fra Trindelen
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(7-8 Favne) fandtes Alaurina alba og Macrorhynchus helgo

la1ldicus, bægge Arter paa salnme Udviklingstrin som samtidig

ved Kysten. Endnu dybere, paa Rødalger og enl{eltstaaende

Laminaria hyperborea (Fladen, 12-14 Favne), fandt jeg~ Mac7'o

rhynchus croceua, JllacrorllY'1chu8 helgolanllicu8 , Oonvoluta flavi

baccillum og Promesostoma ma'rmoratuln; Acølerne forekomme altsaa

paa dybere Vand hos os end ved Englands Kyst, hvor den "tredje

Zone" "marks the lower limit af the Acæla u (Gamble 1893a, p.32).

Macrorhynchus croceus havde i denne Dybde mistet sin stærke

safrangule Farve, og var kun let rødlig, til Tider endog ganske

farveløs. Pro71lestoma fnarmoratunl,, der ved vore Kyster optræde)·

upigmenteret, var i Dybet forsynet med et sOl'tebrunt, grenet, sub
cutant Pigment.

Paa endnu dybere Vand (20-22 Favne), hvor Vegetationen

mangler, fandtes en Aloicøl (Vorticeros. sp.), Inen i nge n r h a b

doeøle eller acøle Turbellarier.



Ordo Turbellaria.

Subordo Rhabdocoelida. Graff 1882.

"Tarmløse eller med en simpel, til Tider lappet

T a r m f or s y n ed e T u r b e Il a r i e r. T e s t i k l e r n e e n t e n ro a s

.sive eller follikulære, sammensatte af talrige smaa

Blæret·; de hunlige Kønskirtler altid massive. Smaa

Former med oftest cylindriske, sjældnere affladede,

langstrakte Legemer."

A. Tribus Acoela. Ulianin 187 O.

"Turbellarier uden Tarmrør, med et fordøjende

Syncytium, der hverken topografisk eller histologisk

e r s k a r p t a f g r æ11 d s e t f r a 1\1 es e n c hy m et. P h a r y n x

mangler eller er til Stede som en simpel Hudindsænk

ning (PharJrnx simplex). Hjærnen sender tre til seks

Par rundt om Hovedaksen fordelte Længdener,re

stammer bagud og bærer en Otolith. Hermaphroditer

ID e d e e n e Il er t o K t) n s a a bn i ng e rI). H

I. }'alnilie. PropOridae. Graff 1891.

Acøler med ean Køllsaabning, llden eller med

Bursa seminalis, med Ovarier.

1. Genus. Otocelis. Diesing 1862.

"P r op o r i d e l' med B u r s a se ro i 11 a l i s. D en om t r en t i

B u g e n s M i d t e a n b r a g t e Mu n d f" r e r i 11 d i e t k o r t P b a

r y nx. Leg e me t l a ng s t r a kt, næs t e n cy l i nd r i s k. "

J) Jeg har her, som overalt i min Omtale af Acølerne fulgt uraffs
nyeste Diagnose (Gl-aff 1904), kun med enkelte Forbehold; saalecies
har jeg bibeholdt Betegnelsen Otolith fremfor den nyindførte •Sta
tocyst o og benævner AC0lerne .Tribns D ikke .SubclassisD; det sidste
især fordi det vilde foraarsage Ændringer paa andre Steder i mit
Arbejde.
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1*. Otocelis rubropunctata. O. Scb ID i d t 1852.
Tab. I. Fig. 1-10.

Graff 1882, 1891 og 1904. Gamble 1893.
Habitlisfigur: Graff 1904. Tab.IDI. fig. 8 og 11.

Dyrene maalte gennemgaaendo ikke over 1mm ; i }'orm og

}'arve stemme de ganske overens med GI'affs Beskrivelser (1882.

p. 217: 1904. p. 27).
Epitheliet er bygget som hos Convoluta flavibaccillum, men er,

som Graff ogsaa bar set (1891. p.57), rigere paa Kærner og

bestaar af mindl'e Celler. Inteltstitielle Celler saa jeg klID i et

enkelt Tilfældo, de maa sil{kert betragtes som ganske temporære

Indvaudrere 1).

Paa det levende Dyr kunde jeg iagttage de to Størrelser af

"Stave", Graff omtaler, bægge Sorter ere "adenale Rhamniter" 2),

Jlaa Snit ere de ikke til at eftervise. Derimod fandt jeg paa Snit

præparater nogle andre Legemer, siddende i Dyrets }'orende om

kring Frontalol'ganets Udmundingssted. Da det var uillllligt at

eftervise nogen Struktur eller Kærne i dem, er det næppe Celler,

men Rhamniter, ganske vist af et Udseende, der afviger ikke lidt

fra den almindelige Type. Det er slanke, lysbrydende Legemer,

tilspidsede i den basale Ende og med en knopformet Opsvlllmning

paa den distale, der almindeligvis rag~er ud over Epitheliets Over

flade og er forsynøt med to eller tre haarfine Børster ganslre lig

nende Sansehaar (Tab. l. Ji'ig. 9).

Til Trods for at det altsaa næppe er Sanseeeller, fungere de

dog sikkert som en Art Sanseorganer; herfor taler dels Sædet i

Forenden, dels at de basale Ender strække sig helt ned til Hjærnens

~'or8ide.

Parenchymets BJgning var overensstemmende med Gr a f f s

J) Se herom p. 45.
2) Luther (1904. p.10) skelner mellem adermale Rbabditer n d. v. s.

Stave som opstaa i Epitheliet, og oadenale Rhabditer og Rhamniter. :
Stave, der opstaa i Mesenchymet i særlige Dannelsesceller.
Jeg har overalt fulgt denne Inddeling, da den giver et godt Skelne
mærke mellem de forskellige Dannelser.
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Fremstilling (1891. p. 20). Indlejret deli fandt jeg hos flel'e In

divider nogle ejendommelige Legemer, der utvivlsomt are de samme,

Gr aff i sin Tid beskrev som "die Drusen von Convolut& paradoxa"

(1882. p. 60), og hvis parasitære Natur han kom under Vejr

Ined, da han senere ogsaa fandt dem bos Con'IJoluta /favibaccillum

(1891. p. 11).

J eg kan fuldt ud tiltræde denne Formodning og gaa et Skridt

videre ved at bestemme dem som Sporozoer; videre eT jeg ikke

kommet, da jeg manglede det tilstrækkelige Antal Udviklingssta

dier til en Artsbestemmeise. Paa Tavle I, ~'igur 7, vil man finde

nogle afbildede, de vise, hvorledes Parasiten først findes i Epi

theliet og senere under sin Vækst kommer ind i Parenchymet.

Nervesystemet er fuldt ud rigtigt beskrevet af Gr aff (1891.

p. 34); fra Forbindelsesstykkerne mellem den øvre og nedre Com

missur lykkedes det mig at paavise det Par laterale Nerver, hris

Tilstedeværelse den nævnte }'orfatter formodede (Tab. l. Fig. 8).

Ojnene ere diffuse Indlejringer af Pigment i Epitheliet: de skulle

(jævnfør Artsnavnet!) danne to røde Pletter, lateralt paa Dyrets

Forende; hos mine Individer var dot altid kaffebrunt, og For

delingen ikke jævn over heJe øjepletten, men saadan, at der kunde

skelnes tre smalle, tværstillede Baand, af hvilke det midterste var

mørkest.

De hunlige Kønsorganer kendes godt gennem Gr a f f s Under

søgelser (1891. p. 57 og 1904. p. 28); hos nogle Individer vare

de modne Æg saa store, at de fuldstændig udfyldte Kroppen,

saa at Parenchymet næsten helt fortrængtes.

De hanlige KøDsorganers Bygning og Topografi er derimod

milldre godt fremstillet. Penis 1), der ligger inde i en Penissæk, er

ikke ægformet, men betydelig længere end bred, altsaa nærmest

pølseformet ; den er fæstet til Penissækkons bagerste, ventrale

l{ant, løber herfra (jeg beskrivel' den stadig i indkrænget Tilstand)

I) I Arbejdet 1904 er }'remstillingen fra 1891 noget ændret, men kommer
dog ikke helt op til de faktiske Forhold.
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op mod Rygsiden, bøjer til venstre og nedad (Tab.I. Fig. 1-6); et Bil

lede som Graffs Længdesnit (1891. Tab. 9. fig. 5) kan altsaa nor

mal t aldrig forekomme, men kun opstaa ved en af de Forskydninger,

Fikseringen af og til kan frembringe (muligvis har G. - det lader

i alt Fald Skildringen af Forholdet i det nye Arbejde (1904) for

mode - betl·agtet de normale Forhold som Forskydninger i Smag

med de, han beskriver for Bursa seminalis og Vagina; denne Mu

lighed udelllkkes imidlertid af den Konstans, hvormed det af mig

beskrevne Leje forefindes).

I Pellissækken munde Kornsekl·etets Kirtler og Testil{lerne,

den fungerer altsaa paa samme Tid som Vesicula seminalis og

granulorum.

Testiklerne munde bagtil uden særligt Vas deferens ind i Pe

nissækken, man kan se Spermatozorer i alle Dannelsesstadier helt

ned tilIndmundingsstedet.

De accessoriske Kirtler omgive Atrium genitale og indmunde,

hvor dette gaar over i Vagina; paa Snit kan man ofte se Sekretet

ligge i Atriums øvre Del, det bestaar af usæd,·anlig store Granula,

der ere svagt eosinophile (Tab. l. Fig. 4, 5 og 10). Cellerne, de

stamme fra, indeholde ofte kUIl et enkelt Granulum ad Gangen,

{)g jeg kan ikke værge mig mod den Tanke, at Gr a f f i sin Be

sklivelse og Figur (1891. p. 58. Tab. 9. fig. 3 og 4) har taget

Vaeuole med Granula for Kærne; han skriver nemlig, at Kirtlerne

"sich - dureh die GrOsze ihren stark granulirten Plasmaleibes

und ihre ain KernkOrperchen einschliesenden groszen , hellen,

()valen Kerne kennzeichnen"; thi det store GI'anulum, større end

Kærnen, kan han ikke have undgaaet at se, og det mangler
ganske i Figuren.

Otocelis rubropunctata blev, indtil Gamble (1893) efterviste

dell ved Englands Kyst, antaget for at være en ren Middelhavs

form ; det har nu vist sig, at dens Udbredelse er betydelig større,

idet det dels er lykkedes Gr aff (1904) at paavise dell ved Se

wastopol, dels mig at finde den i ret stort Antal ved Frederikshavn
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(Juli-August 1903), hvor den lever, krybende omkring paa La

minarier i ringe Dybde, især paa Eksemplarer, der ere stærkt

bevoksede med Hydroider, Bryozoer og Alger. Dyret er ne

gativt heliotrop.

II. F a m i l i 8. Apl~ano8tomidae. G r a f f 1 8 9 1.

"Acøler med to Køllsaabninger, den hunlige foran

d e n h a n l i g e; ro"'e d B u r s a s e ro i na l i s; ro e d Ovar i e r eIl e r

ro ed Ge r ID a r i e r og V i t e Il a r i e f."

2. Ge n us. Aphanostoma. ø r s t e d 18 4 5.

"Apllanostomider med Ovarier og med en Bursa

seminalis~ der mangler et chitinøst Mundstykke; Le

g e me t cyl i II d r i s k e Il e r p l an - k on v e ks t.

2*. A]J!lanostoma diversicolor. ør s t e d 1 8 4 5.
Graff 1882, 1891 og 1904. Gamble 1898.

Habi tllsfigur: Jensen 1878. Tab. I. fig. 12.

Et Par Eksemplarer mellem Zostera. Holbæk }Jord. Juli 1903.

3. Ge l} us. Convoluta. ørs te d 1844.

" AP 11 a n os t o ro i d e r med O,~ a r i e r o g e t c Il i t i n øs t

Bursamundstykke; Legemet oftest affladet, tit med

konvolutagtigt ombøjede Siderande."

B es t e ru li e l s es t a b e l.

A) Med Zoozantheller (symbiotiske? Alger) C011voluta convoluta.

B) Zoozantheller mangle Convoluta jlaIJibacillu111.

3. Convoluta convoluta. A bi 1dga a r d 1 7 8 8.
Ørsted 1844. Graff 1882, 1891 og 1904. Gamble 1893 og 1900.

}'uhrmanl1 1897.
Habitusfigur: Jensell 1878. Tab.II. fig.l.

og Graff 1882. Tab.II. fig. 12.

De største Individer vare c. 4mm•

rril Graffs Beskrivelse har jeg illtet at føje, udover hvad jeg

allerede har sagt om "die Dliisen bei Convoluta" (se under Ol.
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rubr()punctata); Hudkirtlerne ere byggede som hos Convoltlta flavi

baccillum, hvor de ville blive omtalte.
Giftol-ganerne udsondre et Sekret, formet som runde, l)ysbry-

dende Kugler, der saa godt som ikke tage mod }'aI
9 vestoifer.

Oonvoluta con'Voluta findes overalt i Zostel'avegetationcn ved

vore Kyster; jeg har taget Dyret ved Frederikshavn (Juli-August);

Middelfart (Juli); Nibe (Juli); Øresund (Jllni, unge Individer);

Hellebæk (Juli); Østsiden af Læssø (Juli). I Juli Maaned ere 111

dividerne gennemgaaende halllig kønsmodne, først i August ind

træder Ovariets Modning· og Æglægningen.

4*. Convoluta jiavibaccillunl. J e n se n 1 8 7 8.
Tab. I. }'ig.11-21 samt Tekstlig. 1 og 2.

Graff 1882, 1891 Ol{ 1904. Gamble 189B. Fuhrmanl1 1897.
Habitusfigur: Jensen 1878. Tab.II. fig. 2.

Siden Gr a ffs Beskrivelse af Dyret i Monografien (1882) og

nogle enkelte Bemærkninger i de fornyede Bearbejdelser af Aeø

lerna (1891. 1904), hvori Tilstedeværelsen af et Frontalorgan og

et Nervesystem fremhæves, findes, saa vidt jeg har kunnet se 1),

ingen anden, iudgaaende Undersøgelse; vor Kendskab til Dyrets

Bygning er derfor langtfra saa god som ønskeligt, det laa derfor

nær at studere det med særlig Omhu, da jeg var saa heldig at

erllolde det i ligeligt Antal.

Den ydre Habitus er lIdmærket fremstillet navnlig af J en s c n

(1878), og den kompletteres af en Figur hos Graff (1882. Tab. III.

fig. 3), der viser Dyret i fikseret Tilstand. Den gengivne ~'orm er

dog næppe den almindelige; thi de to Randflige traadte klID tydeligt

frem hos et yderst ringe .Antal af de Individer, jeg undersøgte, og

da udelukkende hos unge Dyr; senere, naat' de hllnlige Kønsorganer

vare fuldt lldviklede, og Individerne ofte stærkt fyldte med Æg,

var det ganske umuligt, endog paa Snit, at eftervise dem (se Tab. l.

Fig. 11-15).

Bruger man en mindre hllrtigt virkende ~'ikseringsvædske end

l) A ttems (1898) og Fuhrmanll (1897) nævne blot lige dets Fore
komst benholdøvis ved Englands og Frankrigs Kyster.
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varm Sublimat, hvis Virkninger det el', Gr a ff har studeret, f. Eks.

~' l ero m i ng s Vædske, saa krllmmer Dyret sig sammen, saa at Bug

s i den indhvælves, og der dannes en krukkeformet Fordybning paa

Mundens Plads, dette opnaas ved Sammentrækning dels af Rand

musklen, dels af de kraftige dorsoventrale Muskelbundter, der are

fæstede omkring Pharynx; Stillingen har Interesse ved at være

den samme, som indtages, naar et Bytte skal fortæres, eller ~ed

Parringen, hvor Pellis krænges frem af Kontraktionerne, i dette

Tilfælde kombinerede med en Sammentrækning af Bagendens Ring

musklllatur (Tekstfig. 1 og 2).

Undcrsøgelsen af Epitheliet var forholdsvis let, da det hos

Convoluta flavibaccillum llaar den for et Acølepithel ganske anse

lige Tykkelse af O,0086mm ; Udseendet er ganske afhængigt af

Fikseringsv'ædsken.

Bruger man varm Sublimat, kan malI af og til faa Billeder

som det, Gr a f f har tegnet SOlD Type paa et Aeølepithel (1891.

Taf. l. fig. 13). Dette er dog langtfra Tilfældet hver Gang; thi

ofte mangle de basale Hulrum, der træde saa stærkt frem i

Gr affs Figllr; Epitbeliet sidder da glat paa Underlaget, uden

Spor af basale TIdløbere.

Fikserer man i F l emm i 11 g S Vædske, har det altid det sidst

nævnte Udseende; det er maaske derfor et stort Spørgsmaal, hvor

vidt Hulrummene ere alldet end Skrumpnillgsfænomeller, der for

trinsvis indtræde, naar Cellerne are i en ganske bestemt fysiologisk

Tilstand. Herfor taler navnlig, at der synes at ,·ære ell Sammell

hæng mellem de "interstitielle Celler"s Optræden og Hulrummene;

thi mangle de sidste i et Præparat, saa ere de nævnte Celler

meget sjældne, rimeligvis maa disse, der ifølge Gra ff (1891. p. 5)

kunne variere stærkt i Antal, være at opfatte som Parenchym

celler, der "als Trager der Na.,brstoffe in das Integnment gelangt

sind" ; det er da forstaaeligt, at Epitheliets bedre eller daar

ligere Ernæringstilstand kan bevirke et forskelligt Billede ,·ed
}'iksationen.

Epithelkærnerne ligge spredte, til Tider basalt, i andre Tilfæde
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nærmere Overfladen; de ere afrundede og farves ofte kraftigt.

Cuticula mangler hos denne Form som hos andre Acelar; den

dobbelte Søm, man ser, viser sig ved stærk Forstørrelse at være

dannet af de farvede Ciliefodstykker og Bulbi (Tab. l. Fig. 21).

Hudmuskelsækken er , til Trods for at Dyret hører til de

træge Former, der aldrig svømme frit omkring, usædvanlig stærkt

udviklet; foruden et Ring- og Længdemuskellag findes der en

kraftig Randmuskel. Dannelser som denne ere kendte hos Con

voluta 8ordida, hvor Graff har beslirevet den, liggende lateralt i

Dyret som to Forstærkninger af Længdemuskulaturen (1891. p.

6-7).

Hos Con'IJoluta fla'lJibaccillu"~ ere de to forenede for- og bagtil,

saa at de danne en kraftig Muskelring, liggende lidt under Dyrets

horisontale Midtplan ; fortil ligger den presset tæt op ad Hjærnen og har

sandsynligvis foranlediget Gr affs Bemærkning (1891. p. 60) om,

at Hjærllen hos denne Art træder særlig skal'pt frem i Totalpræ

paratar. Bagtil ender den kort bag den hanlige Kønsaabning (se

Tab. l. Fig. 11-15 og 20); ved sin Kontraktion fremkalder den

de to Randflige hos unge Dyr.

De eencellede Hudkirtler ere mægtigt udviklede, stærkest i

Forenden, hvor de, som Gr a ff har set, danne et tydeligt Frontal

organ , udmundende dOl·salt for Ringmusklell (Tab. l. ~'ig. 20),

mindre stærkt, men dog stadig i stort Antal, findes de paa Ryg

og Bugside.

Hos Convoluta con'L'oluta , hvis Overensstemmelse i denne

Henseende med Convoluta /lavibaccillum jeg maa fremhæve, ha,'e

Hudkirtlerne faaet en Tydning (G l' a ff 1 8 91. p. 7), der er saa

afvigende fra de virkelige Forhold .' at en Genfremstilling heraf

nødvendiggøres ; d et vi s e r s i g n emlig, a t de i Vi r k elig

heden udgøre baade Hudkirtlerne og det "Blasiges

Gewebe des peripheriscben Parenchym", som G. be

s k river (18 91. p. 16. Ta b. V1. fig. 1 og 2).

Disse "Hudkirtler" svare saa nogenlunde til Kirtelhalseno
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og enkelte saa godt som udtømte Kirtler, der ere sammenskl'um

pede og ligge tæt under Hudmllskelsækken.

I Publikationen 18 9 1 skriver G. adskilligt om dem, som

jeg ikke skal forbigaa uden nærmere Omtale, inden jeg gaar over

til Beskrivelsen af Kirtlerne, som de findes i mine Præparater.

Pag. 7 fremhæves den store Forskel i deres Udseende, som

forsk(\IIige J4'ikseringsvædsker kUDl1e foraarsage, idet de fleste bruge

lige Fikselingsmidler 1) klInne bevirk.e en Udstødelse af Sekretet,

saa at man faar Billeder, "WO Dur wenige Drusen oder kleine Reste

derselben erhalten geblieben sind, im uebrigen aber deren Stellen

durch birn - oder flaschenfOrmige Hohlraume vert.reten sind, 

die "Pseudoglandesu Delages 2)." }'lemmings Vædske og efter..

følgende Hæmatoxylintinktion skulde derimo~ give ganske andre

Billeder, idet "Die grossen Hohlraiime in diesen Præparaten voll

st!ndig fehlen, und hOchstens die kleinen Spalten zwischen den

Epitbelzellen sind, als durch die conservierenden Reagentien be

wirkte Kontinuitatstrennung ,vahrzllnebmen."

Dette er urigtigt. Forskellen er kun tilsyneladende

og e r i k l\: e f r em k a l d t a f }4' i ks a t i on en , me n a f ]" a r v

n i 11 g e n; det citerede viser nemlig~ at Gr a f f ikke har benyttet

slimfarvende Midler.

Anvender man nemlig i kke disse, saa ser man efter Subli

lllatbehandling ganske rigtigt D e l a g e s "Pseudoglandes" ; men

farvel' man med Muei k a r m i D, fyl des de "tomme" Hulrum al ti d

med en stærktfarvet Substans; Celleindholdet er altsaa ikke udstødt,

luen kun llsynligt, fordi det har samme Brydningscoefficient som

Kanadabalsam, naar det 11farvet indesluttes heri 8).

Om den anden Del af Kirtlerne, som Gl-aff opfatter som

1) J:lcrmed maa sikkert nIelles Sublimatblandinger.
2) Delages 1886.
3} Graffs lUethode at. fremstille Celloindholdet paa: Flemmings

Vædske - HæmatoxJlin: skyldes, at Hæmatoxylinen efter den nævnte
Fikseringsvædske farver aldåles diffust, i Stedet for at være et rent
Kærnefarv8stof, og desværre, hvad ltele gør }t'remgangsmaaden ~an8ke

ubI-ugelig, far\Ter fuldstændig uberegneligt.
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Parenchym, skriver han (1891. p. 17): "Die dem Integumente

anliegende Art des Pal'enchymgewebes, das peripherische Parenchym,

ist (dagegen) identisch mit dem Gewebe, welehes ganz ausschliesslich

die Ausfiillungsmasse des Vorder- und Hinterende des KOrpers

bildet. Es besteht diases letztere aus grOszeren lInd kleineren

Blasen, erfullt von einem homogenen l) Inbalte, und so dicht gedrångt.

dass sie keinen Zwiscbenraum frei lassen. Ihre Randpartie er

scheint verdichtet, .. so dasz da, wo die Blasen an einander atossen,

deren dichtere peripherische Substantz den Eindruck eines Netz

werkes hervorblingt, dessen Maschenraiime von einer 110mogenen

Flussigkeit ausgefullt sind. Dasz diese Vorstellung aber nicbt der

Wirchlichkeit entspricht, sieht man an den Schnitten ans der I{ijr

perrnitte. Aueh kann man ans der Lage der rundlichen oder ovalen

Kerne, die zwar meistens der Randzone an oder eingelagert, sehr

oft aber auch mehr in die Mitte derselben hereingeruckt sind, er

kannen, dasz man es hier mit einem eigenthumlichen Bindegewebe

zu thlln hat, welches in seinem Baue die grosste Aehnlichkoit mit

dem von B6hmig (1885) bei Graffilla muricicola beschriebenen

aufweist." I det følgende vil man se, at hvert af "Hulrummene"

svarer til et Kirtellegeme.

Ved Behandling med Hæmallun-Mucikarmin træder Kirtlerne

tydeligt frem; de lade sig adskille i to skarpt afgrænsede Former

(Tab. I. Fig. 21); man ser dels store, uregelmæssigt formede

Celler, der ved en kort, men bred Hals staa i Forbindelse med

Overfladen; Kærnen ligger ofte perifert. De afsondre en yderst

fintkornet Substans, dor farves af Mucikarmin og, omend svagt,

saa dog tydeligt metachl·omatisk af Toluidinblaat (Tab. I. Fig. 21 hk 1).

Dels findes der Kirtelceller af en gennemgaaende slankere Habitus,

hvor Udførselsgangen oftest er smal, de ere hovedsagentlig ordnede

i Længderækker , hvad der dog ikke altid er lige tydeligt, da de

kunne være noget forskudte af de andre Kirtelcellers brede

I) Forf. har p. 16 gjort opmærksom paa, at lIan beskriver Præparater,
fikserede i Chrom-08miumsyre.
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Mundinger. Deres Indhold er forskelligt efter Cellens Sekretions

phase ; i Begyndelsen af denne er det grovkornet og farves stærkt

.af Slimfarvemidler ; senere, naar Sekretionen er i Gang, forsvinde

,de enkelte Korn, og Indholdet er da en grov blæret, strukturløs

Masse, der giver stærk Mucinreaktion (Tab. I. Fig. 21 hk II a og b).

Pharynx er som hos Oon'IJoluta CORvoluta (Graff 1891.

p. 14), kun ikke slet saa kraftigt; det fører ind i Parenchymet,

der i Bygning slutter sig til Convoluta convoluta's (naturligvis

med Undtagelse af den nylignævnte periphere Del); det synes

maaske noget kompaktere og indeholder flere aktive Phagocyter;

det sidste rimeligvis dog kun som en .h'ølge af den gode Ernæ

ringstilstand, hvori mine Individer vare.

Ogsaa Nervesystemet slutter sig i Bygning nær til den nævnte

Form; man ser tydeligt det forreste ventrale Plexus, der gennem

de to Commissurer staa i ~'orbindelse med den egentlige lfjærne;

der dannes herved en ringformet Aabning, gennem hvilken Frontal

()rganets Kirtler strække sig.

Selve Hjærnen kan afvige ved af og til at vise en Gennem

brydning i det tynde Loft over Otolithen; en saadan Perforation

kan altsaa findes hos Acøler, hvad Graff (1891. p.30) bestemt

benægter (Tab.l. Fig. 18 og 20).

Set ovenfra har Hjærnen nærmest Timeglasform ; fra det ind

snørede Parti udspringe de korte, kraftige Nerver, hvori Otolithen

ligger indesluttet; til Tider er den presset saa stæl'kt op mod

Hjærnens Underflade, at det paa Fladesnit ganske ser ud, som laa

den i denne.

Fra Hjærnen og det forreste Plexus udgaar der Nerver

som bos Convoluta convoluta ; det l)"kkedes mig dog ikke at

paavise det midterste ventrale Par, der skulde danne Svælg

rIngen.

Otolithkapslell er svagt nyreformet , med den indbugtede Side

vendende opad; i den øvre Del af Kapslen kan altid eftervises to

Celler med ovale Kærner. Selve Otolithen er dannet af en enkelt

4
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Celle, paa hvis ventrale Side der er ophængt et ovalt, lysbrydende

Legeme - Otolithstenen (Tab. 1. }'ig'. 17).

De fleste Individer, jeg fandt, vare hunligt kønsmodne. Ova

rierne indeholdt store Mængder af Æg, der knnde iagttages i alle

Udviklingsfaser, de yngste liggende ventralt og fort.il (Tab. I. }f'ig. 12),

de ældre længere bagtil og mere dorsalt; de helt modne Æg fyldte

fuldstændig Dyrets midterste Trediedel (Tab. l. }'ig. 13). Afgræns

ningell ud mod Parenchymet er yderst fin og kan som Regel kun

iagttages henimod det Parti, bror de ældste Æg findes.

Bursa seminalis er bygget ganske som hos Convoluta convo

luta (Graff 1891. p.47), kun ere Mundstykkets Celler længere

og slankere.

De follikulære Testikler, der ligge spredte overalt i For

kroppen, sende Sperma bagud gennem de to Sædledere , hvis for

reste Parti det ikke lykkedes mig at eftervise; først den bageste

Del, hyor de svulme op til to "falske Sædblærer" (se Graff 1882.

p. 162), der forenes, idet de træde ind i Penisskeden, træder tyde

ligt frem i Præparaterne (Tab. l. Fig. 14).

Kornsekretet dannes her som hos Convoluta sordida (G ra ff

1891. p. 62). Gr a ffs Billeder, der stamme fra sublimatfixerede

Præparater, vise Sekretet opløst i en uordnet Masse, ganske som det

ses her hos denne Art efter samme Behandlingsmaade (Tab. l. ~'ig. 15).

Flemmingfikserede Præparater give derimod et andet, sikkert

rigtigelie Billede. Sekretet er samlet i aflange Klumper, der ligg'e

1 Dyrets Længderetning under og omkring Basis af Penis; de inde

holde ganske fine Granula, som farves noget forskelligt, nogle

stærkt, andre saa godt som ikke; rimeligvis er det et Tegn paa

Cyano- og Erythrophili (Tekstfig. 1).

Penis er af den almindelige Acøltype, altsaa som Graff har

beskrevet den hos Convoluta 80rdida .(1891. p.61); indvelldig (Be

tegnelsen gælder Penis i indkrænget Tilstand) er døn udklædt med

et Kirtelepithel , der er noget højere end Atriumepitheliet; Kær

nerne ere smaa, de ligge basalt og far,·es stærkt. Protoplasmet er

fyldt med runde, eosinophile Granula (Tab. 1. Fig. 19).
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Naar Penis er erigel·et (se Tekstlig. 1), scr man, hvorledes

Overfladen bestaar af smaa, kuppelformede Ophøjninger, svarende

hver til den distale Ende af en Kirtelcelle.

I Atrium maseulinum udmunder endnu et Organ, som synes

at være særegent for Con'Voluta jla'Vibaccillunl; det er overset af

tidligere Undersøgere. Fra højre Side i Atrillm fører en kort,

stærkt muskuløs Gang, med et ganske smalt Lumen, ind i en

kugleformet Beholder, som er forsynet med en kraftig Muskulatur;

Epithel synes at mangle; muligvis afstødes det som Bursa copulatrix'

Epithel hos mange Eu~e8ostominer (L u tb e r 1904. p. 108).

l~ig. l og 2. C. fla1J'ibacc·ill~(,·))It. Længdesnit. Penis erigeret (1.); Penis
indkrænget (2.). hJ, Hjærlle. bs, BursR 8eminalis. p, Penis. les, Kornsekret.

ep, Epithel. ag, Atrium genitale. ps, Penissæk. hk, Hudkirtler.

I Organet udmunde særlige Kirtler, som ved hele deres Ud

seende afvige fra Atriuml{irtlerne; de have en lille Kærne og inde

holde almindeligvis een eller flere Vacuoler, der træde skarpt frem

mod det stærktfarvede Plasma. Organets FunktioJl 1)7kkedes det

mig ikke at blive klar oyer, imidlertid maa det vel betragtes som

Reservoir for Sekreter, der komme til Anvendelse ved Parringen

(Tab. l. Fig. 14 og 16 (x»).

Gton'lJoluta jlavibaccillu'Tn er et trægt Dyr, der træffes mellem
4*
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Laminariarødder og anden tæt sammenfiltret Vegetation. Trods sin

Langsomhed er det en graadig Røver, jeg har set det bemægtige

sIg unge Mysider og Krabbelarver.
Frederikshavn Juli-Augllst 1903, Juli 1904. Fladen Juli 1904.

4. Genus. Amphichoerus. Graff 1902.

Aphanostomider med Ovarier og med to eller
"

f Ie re l) k i ti nøse Bu rsam UD dsty kke r. L egern et dors ove n-

t r a l t co ID p r i ID e r et, S i de r a ndene kunne i k k e i n d f ol d es. 'L

5*. AmphichoeruB virescens. ør s t ed l 8 4 5.
Graff 1882, 1891, 1902 og 1904. Mark 1892.

Habitusfigur: Jensen 1878. Tab. I. fig. 4.

2 Individer ved Frederikshavn. August 1908.

B. Tribus Rhabdocoela. Graff 1882.

"Tarmrør og Parenchym adskilte; for det meste

findes en rummelig Krophule, i hvilken den regel

mæssigt formede Tarm er ophængt ved Hjælp af et

sp a r s om t ud vi kl e t Mes en c hy m. Kønsor g a n e r 11 e h e r m

a p h r od i t i s k e. T es t i k l er ne a l mi n d el i g v i s som t o k o ro 

pakte Kirtler; de hunlige Kønskirtler udviklede som

Ovarier, Kim-Blommestokke eller adskilte Kim- og

Blom mest ok k e. P 11 a r y n x a l t i d t i l St ede, ID e g e t f or 

s ke Il i g t bYg g e t. D e f l es t e F or me r ma ng l a Ot o l i t 11 2).

III. Familie. Macrostomidae. Ed. v. Banaden 187 o.
"Rhabdocøler med to Kønsaabninger, den hunlige

f or a n de n h a n l i g e. Mc d Ovar i er , me n u d e n h u n l i g e

Hj æ l p ea p p a r a t er 8). Me d P ha r y nx si mp l ex.

I) .To eller flere. i Modsætning til Slægten Polychoerus , der har tal
rige Borsamundstykker.

'} Diagnosen er Graffs (1882. p.235) med minure Ændringer, Dødven
diggjorte ved de senere Undersøgelser.

3) Hunlige Hjælpeapparater kalder G raff Dannelser som Buraa copu
latrix og Rcceptaculum seminis.
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5. Genus. Macrostoma. Ed. v. Beneden 1870.

"Macrostomider uden Otolith; med dobbelt Ova

rium og kompakte Testikler. Munden ventral, bag

Hj re r ne n."

Bestemmelsestabel :

A. Penis klllummet i et Plan. . .. Macrostoma hystrix.

B. Penis spiralsnoet.... . . . . . .. lJtlacrostoma 'Vinde.

6. Macrostoma hystrix. ør s t e d 1844.
Graff 1882. Sillimann 1885. BranD 1885. Fllhrmann 1894 og 1900.

Vejdovsky 1895. Volz 1901. Dorner 1902.
Habitusfigur: Graff 1882. Tab. IV. fig. l.

Almindelig udbredt overalt i Søer og Damme fra Slutningen

af Maj til September.

Furesø 10-6-0:3; 31-5-04. Søndersø 17-5-04;

10-6-04.

Damme ved Vinderød 23-5-04. Slaaen Sø 2-7-04.

7*. llfacrostorn,a viride. Ed. v. B en e d e n 1870,
Graff 1882. Braun 1885. Zacharias 1891. Fuhrmann 1894.

HabituBfigur: Ed. v. Benaden 1870.

Yderst sjælden her i Landet.

Arresø Maj 1904. Fuglesangssø Maj 1904.

IV. F ami li e. Stenosto'Ynida. O. Se h ro i d t 1848.

"Rhabdocøler med kønnet og ukønnet Forplant

nilIg, med Pharynx simplex og kun eet Protonephri

d i um, d er l i g g er d or sa l t. D e h a n l i g e Kønsorg an e r

l i g g e i P h a r y 11 g ea l r e g i onen. "

6. Ge n u s. Catenula. D ti g Et 8 1 8 3 2.

"Stenostomider med Otolith, men uden Fiml-e

gruber og øjne; Nervesystemet et simpelt Hjæl·ne

ganglion. Protonephridiet uden Forgrening, udmun

d e nd e dor s a l t bag t i l."
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8. Catenula lleteroclita. F a br i e i 11 S 18 2 O.
(syn.) Oatenula lemlfl,ae: Duges 1832. Stenostoma lemnae: Graff 1882.
Sekera 1888 og 1908. Zacharias 1891. Keller 1894. Du Plessis 1897.

Fuhrmann 1900.
Habitusfigur: Zacharias 1891. p.268.

Kæderne opnaaede 1,omm Læn~de.

Om Grunde11 til Artsnavnets Forandring se Pag. 1-3.

J eg kan desværre intet nærmere angive om denne Arts ana

tomiske Bygning, om hvilken der kUlI vides særdeles lidt; thi jeg

fandt kun DJrret paa en enkelt ExeursioD og har senere søgt det

forgæves,

Jeg fandt det i en lille Sump yed Frederiksdal Slot, hvor det

lever mellem raadnende Bøgeløv ; dets væsentligste Næring var et

stort Infusor (Spiro8tornum). 26. Marts 1903.

7. Genus. Stenostoma. O. Schmidt 1848.

"Med Fimregruber og øjne ("schusselfø1"mige 01"

gane"), men uden Otolith. Med en veludviklet Hjærne.

p r ot onep hr i d i e t med }' or g r e n i ng er i H oved et ; ud

munder ventralt bagtil."

Bestelnmelsestabel :

A. Hovedlappen afsat ved en tydelig Indsnøring Stenosto1Jza U11icolor.

B. Hovedlappen gaar jævnt over i Kroppen Stenostoma leucops.

9*. Ste'llostoma unicolor. O. Schmidt 1848.
Graff 1882. Vejdovsky 1882. Braun 1885. Landsberg 1887.

Zacharias 1891. Du Plessis 1897. Dorner 1902.
Habitusfigur: Vejdovsky 1882. Tab. V. fig. l.

Enkelte Eksemplarer fra J nul Sø og fra en Dam paa Marken
ved Laven. Juli 1904.

10*. Stenostoma leucops. O. Schmi dt 1 848.
Graff 1882. Vejdovsky 1882. Braun 1885. Landsberg 1887.

Zacharias 1891. Ott.1892. Fuhrmann 1894 og 1900. Keller 1894.
Du Plessis 1897. Dorner 1902.

Habitusfigur: O. Schmidt 1848. Tab. VI. fig. 18.

Almindelig udbredt i vore Damme og Søar. Maj-August 03,

04 (OlU Dyrets tidligere }t'remkomst i Sphagnumtæpperne se Pag. 27).
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5. Familie. MicrostoWtidae. S e k e r a 18 8 8.

"Rhabdocøler med kønnet og ukønnet Forplant

n i n g , me d Ovar i e r, u den h·u n ) i g e H j æIp e a p p a r'a t e r ~

med to laterale Protonephridier."

8. Genus. Microstoma (ex parte Ørsted 1844).

"Microstomider med kompakte Testikler; Legemet

regelmæssigt besat ID ed Fimrehaar; med Fimregruber

og e n p r ae os oe ph ag ea l T a r m b l i n d s æk. F er s k vaD d 8

former."

11. .llficrostoma lineare. ør s t e d 1 8 4 4.
Graff 1882. Sillimann 1885. BranD 1885. Zacharias 1885.

J.Jandsberg 1887. R)·wosch 1887. Sekera 1888, Bohmig 1888.
Wagner 1889 og 1890. Fuhrm ann 1894. Keller 1894.

Woodworth 1896. Volz 1901. Dorner 1902.

De uhyre mange Bearbejdelser lade intet tilbage for mig at

tilføje. Arten er almindelig hos os; blandt andet bar jeg den fra

Furesø 10-6-03; 30-5-04. Dam i Bøndernes Hegn 11-6-03.

Lyngby Sø 19-6-03. Dam ved Virum Mose 13-6-03. Søn

dersø 5-7 -03; 10-6-04. Esrom Sø 16-8-04.

12*. Mic1·osto111a caudatum. L eyd y 1851.
Graff 1882.

Arten er muligvis kun en Varietet af Microstoma lineare; jeg

har ikke kunnet undersøge den nærmere, da Materialet paa de for-'

skellige Lokaliteter var yderst sparsomt.

Ji'llresø 11-6-03. Søndersø 5-7-03. Arresø 22-5-04.

13*. Microstoma giganteum. Hall ez 1879.
Wagner 1889 og 1890. Keller 1894. Volz 1901. Dorner 1902.

2 Individer paa ~,Store Banke" i Furesø 13-6-03.

9. Genlls. Alaurina. B usc h 1851.

" Mi cr os t omi d e r med he r mapb r odi t i sk e K øns or ga n er ,

ID e d een komp a 1\ t T e s t i k e l. F or e n d e n omd a n n e t t i l e n

S n a b e l, d e r h os e 11 en k e l t (e Il e r n og l e?) A r t er i k k e e r

f i mr e n d e, Ul e n s æ r l i g mod i f i cer e t. H a v f or m er. "



56

Bestemmelsestabel :

A. Snablen fimrende, Bagenden nøgen ... · .. .Alaurina alba.

B. Snablen mangler Fimrehaar, Bagenden for-

synet med et Børstebundt ...•...... · .. Alaurina composita..

14*. Alaurina alba. At tem s 1897.
Tab. ll. lfig.I-14, samt Tekstfig. S Ol! 4.

Habitusfigur: Attems Tab.II. fig.S og 6, samt dette Arbejde
Tab. II. Fig. 1.

Til At t ems korte Beskrivelse, der lige muliggør en Genken

delse, bar jeg en Række Tilføjelser og Ændringer af en saadan

Beskaffenhed, at de nødvendiggøre en fuldstændig Gennemgang af

Dyrets Anatomi.

Saavel Enkeltindivider som Kæder iagttoges. Paa den Tid t

hvor jeg erhvervede mit Materiale (Juli, August 1904) vare En

keltindividerne de almindeligste; Kæderne bestode næsten altid af

to Zooider, kun en enkelt Gang fandt jeg tre og fire, sandsynligyis

kun, fordi Ledde,nes Adskillelse yar noget forsinket.

Enkeltindividerne maaIte 1,6mm, Kæderne 2,3-2,5mm•

Legemets Form er rigtig afbildet af A ttems. Kroppen er

slank, jæfnt afrundet bagtil og fortil forsynet med den for Slægten

Alaurina ka.rakteristiske Snabel; den er her kortere og gaar

jævnere over i Kroppen end hos Slægtens øvrige Arter.

Farven er almindeligvis hvid, som det ogsaa fremgaar af Arts

navnet; paa en enkelt Lokalitet traf jeg dog udelukkende pigmen

terede Individer, der havde en smudsiggraa Farve, foraarsaget

af et fintkornet, sort Pigment, der var jævnt fordelt lInder Over

fladens Epithel.

Epitbeliet er temmelig lavt, det maaler i Tværsnit 3-4,u.

Cellerne ere polygonale, smaa, og forsynede med ret store, runde

eller affladede Kærner. Protoplasmet el' fint granuleret og mangler,

fraset det alt omtalte Pigment, som lejlighedsvis kan forekomme,

enhver Indlejring af dermale Rhabditel'. Fimrebeklædning findes

overalt, ogsaa paa Snablen, der ifølge At t e ms skulde være
nøgen.
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Hudmuskelsækken er yderst svagt udviklet, men kan dog

med nogenlunde Silekerhed adskilles i et Ring- og et Længde

muskellag.

Der findes to Arter af adenale Stave, bægge stammende fra

Kirtler, der ligge i Parenchymet; den ene Sort er Rbamniter,

smækkre c. 0,025mm lange Dannelser, de stamme fra talrige Kirtler,

der ligge over og bag Hjærnen; herfra fører en mægtig Stavvej

ud i Dyrets Snabel, der udmunder paa Undersiden af Snablens for

r~ste Del.

Den anden Sort ere korte, rhabditformede, o,ooamm lange Le

gemer; de ere svagt krummede og ligge overalt under Epitbeliet i

Bundter paa 8-10 placerede inde i de respektive Dannelsesceller ;

ofte kan man se, hvorledes de skyde sig op gennem Epitheliet

(Tavle II. Fig. 2 og 8).

}'oruden de nævnte Stave findes endnu nogle Legemer, hvis

Oprindelse er mig noget tvivlsom; de ere sete af Attems, der

beskriver dem som Papiller og paa Tavle ll. fig. 4 (1897) giver

et ganske forfejlet Billede af dem. Han skriver (p. 221): "Nahe

derselben (SIlabelspidsen) steht ein ein- oder luehrfaeher Krantz von

eylindrischer Papillen", og lidt senere: "Das Hinterende hat be

sonders zahlreiche ebensolcher eylindrischer PapiiieIl, wltbrend sie

auf dem iiebrigen Korper zerstreuter vertheilt und mehr abge

plattet sind." Fordelingen er omtrent som citeret, kun ere de

aldrig ordnede i nogen Krans paa }4'orenden, men sidde uregel

mæssigt strøede over dens Flade.

Hvad disse Dannelser are, lader sig ikke med Sikkerhed sige,

kun er det a.fgjort galt at kalde dem Papiller, da det slet ikke,

som At t c lU s Figur lader formode, er epitheliale Ophøjninger, men

Legemer, der strække sig fra Mesenchymct op gennem Overfladen.

Som Fig. 4 og 5, Tavle II viser, bestaa de af et øvre, kølleformet

Parti, der hos det levende Dyr er ganske hyalint og fyldt med

lysbrydende Korn; fikserede farves disse Korn stærkt cyanophilt.

Fra den øvre Del, der enten sidder helt udenfor Epitheliet eller

lidt indsænket i dettes Overflade, gaar der en Stilk, som taber sig
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mellem Mesenchymets Celler, uden at det lykkedes mig at se, hvor

og hvorledes den en-der. .
Som deres Opl"indelse, saaledes er deres Funktion mig uklar;

dog tror jeg, at jeg ikke ta.ger meget fejl, naar jeg tilskriver dem

samme Rolle som Klæbecellerne i Bagenden hos for Eksempel ~Ii

crostoma lineare; Dyrene kunne nemlig hæfte sig saa fast til

Underlaget med Bagenden, at en Pipette ikke kan suge dem bort,

og virkelige Klæbeeeller findes ikke i Epitheliet.

Mesencbymet er fyldt med en Masse Dannelsesceller, af samme

Beskaffenhed som de "Stammeelien", Wagller (1890) og Keller

(1894) have beskrevet hos Microstoma og Stenostonla; de spille

samme vigtige Rolle yed Nydannelsen af Organer i de llnge Kæde·

individer, som hos de to nævnte Slægter; jeg Rkal senere l\omme

tilbage hertil.

Protonepbridierne har jeg ikke }{unnet følge i hele deres Ud-

strækning, da Kanalerne are overordentlig fine (paa Snit lade de si~

aldeles ikke eftervise). Jeg har set de to Hovedstammer , een i

hyer Side af Dyret, de synes at nærme sig til hinanden l)agtil;

lieres eventuelle Forenings- og UdDlundingssted har jeg ikke kunnet

faa øje paa 1).

Hjærnen er hverken set eller afbildet af At t e ms. Den bestaar

af et stort Dobbeltganglie, der ligger tverstillet i Dyret, lige over

Pharynx. Fortil er det jævllt bredt overalt; foroven har det en

svag Indbugtning, del" er Leje for. den præosophageale Tarmgrell;

bagtil er Indbugtningen stærkere, saa at der opstaar en tydelig

højre og venstre Knude, hvis Bagside el' beklædt med talrige

Ganglieceller (Tab. II. Fig. 1).

l) Hovedkanalerne are saa fine, at de, dersom Attems fig. 2 blot til
nærmelsesvis er rigtig i sille Dimensioner, slet ikke ere setE' af denne
l!~orfatter ; hele Afbildningen forekommer mig da og'saa snarere at
vise en ganske anden Ting, med hvilkell Dimensionerne ere i bedste
Overensstemmelse, nemlig Ner\resYBtemets to svære, laterale Nerver;
di8se omtales nemlig slet ikke hOB At t e ID 8 og øre saa tydolige, at
man daarligt undgaar at faa øje paa daln.



Fra hver Knude udspringer en svær, lateral Nervestamme,

der lige bag sit Udspring afgiver een eller maaske flere fine

Grene til Epitlleliet (øjennerven!) og løber videre gennem Dyret

for bagtil at l1ærme sig stærl(t til den anden Nerve; muligvis ana

stomoserer de her (Tab. II. Fig. 1. Se ogsaa Tekstfig. 3).

Andre Nerver har jeg ikl[e kunnet eftervise; en Svælgring,

som hos Mic'rostoma, mangler. Det skildrede gælder Nervesystemet

hos Solitærindivider eller det enkelte, helt færdigdannede Zooid.

Nervernes Betydning ved Dan

nelsen af Hjærnen hos nye Kæde

individer skal jeg senere omtale (se

pag. 69). I sin Beskrivelse angiver

At t e ID s, at A lau1'ina alba mangler

øjne, i Modsætning til Alaurina com

posita; dette er imidlertid ikke ligtigt;

vort Dyr besidder øjne af samme

Beskaffenhed som Microstoma lineare,

altsaa Steder i Epitheliet, der ere mod

tagelige for LJ'sindtryk. Paa Eksem
plal"erne fra Middelfart vare de over- Å. a.lba. øverst en Hjæme af

det forreste Zooid: forneden en
ordentlig tydelige, da de vare pig- Bjærne i Dannelse. hj, Hjærne.

menterede ; de ligge lateralt, ved hja, Hjærneanlæg. ln, lateral
Nerve. øn, 0jol1nerve.

Snablens Rod, i Højde med Hjærnens

Bagside. Pigmentet kan ligge saa tæt, at Epithelcellerne ganske

fyldes deraf; det opløses ikke i Alkohol (Tab. II. Fig. 10). Paa

Individer fra de andre Lokaliteter vare øjnene ikke synlige, først

paa Snit kunde deres Tilstedeværelse kOllstateres, dels ved Spor

af Pigment, dels ved Eftervisning af dell tilførende Nerve.

Fimregrubernes Eksistens er mig noget mere tvivlsom; thi

vel har jeg fundet svage Indsænkninger i Epitheliet, paa de Steder

hvor de ifølge .~ t te ms skulde 'Tære, men kun i aet eneste PI·æ

parat; saa skarpt afgrænsede som At t e ms tegller dem, og som

.de findes f. Eks. hos Stonostomiderne, are de i alt Fald ikke.
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Mundaabningen er afrundet, men noget varierende i Fortn;

den fører ind i et Pharynx simplex, saaledes som vi finde det hos

andre Microstol1lider; det er udklædt af et Epithel, i hvilket det

ikke er lykkedes mig at eftervise Kærner (tydeligt findes disse

derimod i Kædeindividernes Pbaryngealanlæg [Tab. II. Fig. 12]);

O\"'erfladen er bel\lædt med kraftige Fimrehaar. Muskulaturen er

sandsynligvis den samme som i Hudmuskelsækken ; jeg har dog

ikke klIDnet skille de to Lag ud fra hinanden.

Til Pharyngealapparatet hører endvidere to Arter Kirtler,

Slim- og Spytkirtler ; de første ligge lejrede omkring Pharynx og

sende lange TI dførselsgange ind mellem Epitheliets Celler; Sekretet

farves stærkt cyanophilt. Som Spytkirtler opfatter jeg de uregel

mæssige Kirtelbobe, der ligge omkring Pharynxbalsen; Indholdet

er erythrophilt; det er mere grovkornet end Slimsekretet (Tab. II.

Fig. 2).

Da der ikke findes noget særligt Oesopbagus, kommer man fra

Pharynx direkte ind i Tarmen, der er udstyret med en præoeso

phageal Forlængelse, som strækker sig forud i Dyret og naar lidt

udover Ifjærnens forreste Kant (Tab. II. Fig. 6). Tarmen er bygget

SOlll hos jJlicrostoma; den er adsl{ilt fra Mesenchymet af en

fin, men tydelig Tunica propria ; Muskulatur synes derimod at
mangle.

Hos det fuldt kønsmodne Dyr findes der to Kønsaabninger, den

hunlige foran den hanlige (Se Tekstfig. 4), til Tider ser man dog'

klln den første, da den hanlige udelukkende synes at være til

Stede, naar Copulationen kan finde Sted; den hunlige holder sig

derimod, saalænge Ægproduktionen varer.

Kønsaabnillgerne føre ind hver i sit Atl'ium genitale, de ere

i }I'orm og Bygning ganske ens, danne et cylindrisk Rør, med et

lidt mere udvidet Parti foroven; de ere udklædte med et fimrende

Epithel og forsynede med en l\luscularis, der danner en direkte
Fortsættelse af Hudmuskelsækken.

Ovariet er ganske enkelt bygget; almindeligvis indeholder det

tre Ægceller, af hvilke dog kun een kommer til Udvikling, medens
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de to andre opbruges som Et·næringsmateriale. Først benyttes Pro

toplasmet senere Kærnerne; man ser derfor ofte de to Kærner ligge

ude mod Æggets Periferi. Indi

viderne kunDe indeholde to, ja

endog tre saadanne .Æg paa een

Gang, i saa Tilfælde er det

bageste altid det stærkest ud

viklede. Ægget er omgivet af

en ganske t.ynd, kitinagtig Mem

bran; dets Diameter er i Maxi

mum O,lmm, og det fylder da

Dyret saaledes, at Tarmen pres

ses fuldstændig sammen (Tab. II.

Fig. 11). A. alba. Bagenden af et Solitærdyr.
Helt ude i Bagenden findes æ. Æg. ag, Atrium genitale. ta, Tarm.

p, Penis. sb, Sædblære.
de hanlige Kønsorganer. Sperma

dannes i en enkelt kompakt Testikel, der ligger i Højde med

Atrium masculinums Udførselsgang og dorsalt for denne; man kan

her iagttage Spermatocyter og Spermatider i eth,"ert Stadium lige

til det færdige Spermatozo; dette er linieformet med et noget f01·

tJkket Hoved og en fin, piskeformet Hale (Tab. II Fig. 7 og 8).

Fra Testiklens Underside fører et kort Vas deferens over j dell

spinkelt b)?ggede Sædblære, hvor Sperma ophobes i den øvre Ellde,

medens Kornsekretet ligger ordnet rosetformet i pølseagtige Klllmper

ved Overgangen til Penis. Sædblærens Væg dannes af en indre

homogen Membran og Cl1 ydre Ringmuskulatur (Tab. II. }'Iig.9).

Penis er omtrent rigtigt afbildet af A t t e m s; hos mine In·

di'Tider var den stærkere krummet og noget lnindre skarpt afsat

fra Sædblæren ; den løber bagud i Dyret, bøjer atter fremad og

strækker sin forreste Ende ud i Atrium masclllillum (Tab. II, Fig. 8,

13 og 14) 1).

I) Den ukønnede ForplaJltlling vil blive omtalt sammell med den føl
gende )f'orul.
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Alaurina alba er i Modsætning til vor anden, hjemlige Art·

et trægt Dyr, der bevæger sig l'derst langsomt mellem de Bryo

zoer, Hydroider og Diatomeer, som sidde paa dens Yndlings-

opholdssted, de store Laminal'ier.
Ved lljælp af sine Klæbeorganer kan den holde sig fast, saa

at endog kraftig Strøm ikke river den med sig, og kan derfor

findes paa ret udsatte Steder, f. Eks. Middelfart Havnemole. Yder

mere har jeg taget den ved Frederikshavn paa "Busse Rev" (ca. 1 }'v.

Vand) og i Kattegat paa Trindelen (7-B Fv.), stadig dog l rInge

Antal. Juli-August.

15*. Alaurina con~po8ita. Meczni k0\' 1865.
Tab. II. Fig. 15-28 samt Tekstfig. 5-7.

Graff 1882.
Ha bi t u sfigur: Tekstfig. 5.

Al-ten er beskreyet og afbildet af Meczn i k ow, der 1865

fandt det i enkelte Eksemplarer paa Helgoland ; den hal· vist sig at

være en ganske a l ID i nde l i g Planktonform, til Trods for at den

mangler i Publikationerne fra de systematiske Planktonundersøgelser,

som snart i en Aarl·ække ere drevne i vore egne og tilgrænsede

Farvande, men er, om ikke først genfundet l), saa dog først gen

kendt i 1903, da jeg erholdt den i stor Mængde, til Tider endog

saa talrigt, at den var den dominerende Art i Zooplanktonet.

Som ægte Microstomide forekommer Alaurina conlposita baade

solitær og i Kæder; hyppigst er dog det sidste Tilfældet.

Af 100 Individer vare:
2 Solitærindivider.

17 Kæder paa 2 Individer.
6 3

34 4
13 5
14 6
4 7
9 8
O 9
1 - 10

J) Se herom nærmere Anmærkningerne Pag. 66 og 71.
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Det fremgaar af disse Tal, at Delingen i 2-4-8 er den

fremherskende; men man ser dog tydelig, at de bestemte ~'ormler,

Gr a ff mente at kunne opstille for Delingen hos lfamilien Micro

stomidae (1882. p. 276 ff.), og som ifølge Wagner (1889) og

K e Il e r (1894) have vist sig ikke at holde Stik for Slægterne

J.1ficrostoma og Stenostoma, heller ikke

gælde for Slægten Alaurina; de ydre

Faktorer fremskynde eller forhale altfor

ofte Paratomien 1).

Kædernes største Længde) var 2,6mm,

altsaa noget mere end Mec zn i kow an

giver (l,omm); Solitærdyrene, der blive

længere end Zooiderne , vare omkring

O,9mm•

Kroppens Farve er almindeligvis

svagt gullig, paa Snablen derimod stærkt

grøngul, omtrent som en halvmoden Ci

tron; men den varierer iøvrigt ikke saa

lidt, idet Snablens Farve - navnlig hos

Solitærdyr _. kan strække sig over det

meste af Kroppen.

I hele sin ydre Habitus (se Tekst

figur 5) minder Dyret ikke lidet om

J.J1.icrostoma lineare, men kendes dog let

paa den ejendommelige Snabel, der ogsaa Å. CO'))~posita.

træder tydelig frem paa konserverede Kæde paa fire Zooider, set
fra Rygsiden.

Individer, da den ikke er kontraktil i

samme Grad som f. Eks. hos Rllynco1nesostoma r08tratu71~, men kun kan

forkortes noget ved Sammentrækning af Hudmuskelsækkens Længde

muskulatur.

1) Jeg benytter de samme Termini for Processerne ved Delingen som
K eIl e r og W a g n e r; kalder altsaa Enkeltindividerne •Solitærdyr.,
Kæueindividerne aZooider.; Dannelsen af Hjærne, Pharynx o. 8. v. i
Zooiuerne aRegeneration o ; hele Delingen med dens Reglleration for
•Paratomi 11 •
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øjnenes Form varierer stærkt, de kunne være nyreformede

som hos visse ,rol,ticider eller ganske diffuse som hos Derostoma

unipu'JlctatU'11l,. ~"arven skyldes epitheliale Ophobninger af sort Pig

ment; paa Snit kunne de eftervises (Tab. II. Fig. 17), og man ser

tillige, at Hjærnen paa dette Sted lægger sig tæt op til Epitheliet

(Tab. II. }'ig. 23).

Kroppen er overalt beklædt med et lavt Epithel, med tydelige,

, af og til polymorphe Kærner. Naar Snablen undtages, er det

overalt beklædt med Fimrehaar, der have samme Højde som

Epitheliet.

Paa Snablen undergaar Epithelcellerne en ganske ejendommelig

Modifikation. Omtrent i Højde med Hjærnens Forside forsvinder

Fimrehaarsbeklædningen, og Cellerne blive ganske lave. I og paa

disse Celler ser man nu en Mængde Legemer af en me~et ejen

dommelig Beskaffenhed; hos det levende Dyr danne de smaa, knap

formede Ophøjninger, der ere stærkt lysbrydende. Det maa være

disse Dannelser, 1\1 eczni kow har beskrevet som Papiller; ~'orfat

terens }'igur (1865. Taf. IV. fig. 6) er dog noget misvisende; thi

de danne ikke de skraa Tværbaand som afbildet, men sidde spredte

ganske uden Orden paa hele Snablens Overflade (se Tekstfig. 5).

Fiksationen ændrer deres }'orm; ved Behandling med F l emID i ng s

Vædske blive de kølleformede ; overfor Sublimat ere de endnu mindre

modstandsdygtige; Formen ændres ganske, men Strukturen træder

tydeligt frem (Tab. II. Fig. 15 og 18). I heldigo Tilfælde faal'

man at se, hvorledes de ere fyldte med en Mængde uhyro fine

Stave (Tab. II. Fig. 15), hvilket støtter Formodningen om, at det

el' en særlig ejendommelig Form for Rhabditel', del' vel ere para

lelle Dannelser til dem, jeg beskrev fra Bagenden hos Alaltrina alba.

Funktionen el' imidlertid næppe den samme; thi Klæbeorganer hos

en ren Planktonform vilde være ganske unyttige; har man imid

lertid blot en eneste Gang set, hvorledes Snablen ved den mindste

Berøring trækker sig sammen, saa vil man sikkert slutte sig til

min Opfattelse af dem som "Føleredskabel''' , som en Art Mellemled
mellem Hjærnen og den ydre Paavirkuing,
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I Snablens Spids munder de adenale Rhamniter, de stamme

fra Celler, som ligge lejrede om Bjærnen; en mindre Sort findes

spredt rundt i Kroppen under Hudmuskelsækken ; det er disse,

Me e zn i kow har afbildet og beskrevet som follikulære Testikler

(1865. Tab. IV. fig. 6).

Den nævnte Omdannelse af det normale Kropepithel kan let

følges i alle Stadier, naar man undersøger de Steder i Kæden, hvor

en Deling begyndes og fuldendes; man ser her, hvorledes enkelte

Celler pludselig dele sig stærkt, derved blive lavere og faa mindre

Kærner, miste Fimrehaarsbeklædningen, og endelig forsynes med

Føleredskaber (Tab. II. Fig. 20, 21 og 18).

Yderst i Dyrets Bagende har Meczn i kow set et langt Haar

(Taf. IV. fig. 6), nærmere Eftersyn viser dog, at det bestaar af et

helt Bundt lange, fine Haar, der convergere mod Spidsen, og som

først ved Tryk vige fra hinanden (Tab. II. Fig. 22 og Tekstfig. 5);

de are kun lidet resistente; thi ved Behandling med Sublimat

krølle de fuldstændig sammen og lade sig ikke eftervise paa Sni t.

Hudmuskelsækken er beskreven som et enkelt Lag fine Ring

muskeltraade ; foruden disse, som ligge pressede tæt op til en

yderst fin, kun paa enkelte Steder tydelig Basalmembran, findes et

kraftigt System af Læng·demuskler (Tab. II. Fig. 18); de ligge ikke

isolerede i enkelte fine Traade som Ringmusklerne , men i flade

Baand, med Mellemrum omtrent som det dobbelte af Baandets

Bredde (Tab. II. Fig. 28). Saavel Ring- som Længdemuskulatur er

stærkest lIdviklet i Snablen, der derved bliver yderst kontraktil ;

Individer, fikserede i langsomt virkende Fiksationsmidler, vise tydelig,

hvorledes den kan forkortes, saa at Epitheliet trykkes sammen og

bli ver betydelig lløjere.

Mundaabningen ligger ventralt, kort bag Snablens Basis, den

er alolindeligvis uregelmæssigt foldet, omend Ringformen er den

fremherskende; den fører ind i et Pharyux simplex, bygget som

hos Slægten jlJlicrostollla 1); jeg kunde, i Modsætning til h,rad der

2) M ecz n i k ow s flere Gange omtalte Figur viser et Pharynx rosu1atl18:
dette maa imidlertid sikkert sk~'ldeB, at Pharynx den Gang næsten

5
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var Tilfældet hos Alauri'1la alba, eftervise Kærner deri overalt I

Epitheliet; ligeledes traadte Basalmembraneu tydeligt frem.

PharJux el' forsynet baade med Slim- og Spytkirtler ; det er

rimeligvis disse, Me l' es ch k owsk y hal' beskrevet som bipolær8

Ganglieceller hos Alauretta viridirostrum 1).

Oesophagus mangler. Den praeosophageale Tarmgren er stær-

kere udviklet end hos Alaurina alba, paa Midten indsnævres d'en,

saa at der dannes en tværstillet Fure, hvori Hjæl·nen ligger ind

lejret (sammenlign Tab. II. Fig. 16 med Fig. 6).

Tarmepitheliets Højde kan væl·e yderst forskellig, saa at det

til Tider ganske fylder Lumen, til Tider (især i det bagerste Zooid)

er saa lavt, at det næppe kan iagttages; det er ofte fyldt med

grove, kugleformede Konkrementer samt Oljedraaber, der sværtes

stærkt af Osmium (Tab. II. Fig. 27. Epitheliet kan ogsaa have et
Udseende som paa Tab. II. }'ig.3).

Mesenehymet bestaar som hos Alaurina alba af Dannelses

celle}" (Stammzpllen) og fine, grenede Bindevævselementer.

Nervesystemet er kraftigt udviklet. Hjærnen dannes af et

tværstillet Dobbeltganglion med en svag mediall Indsnøring. Paa

Undersiden og paa de to Opsvulmninger J som findes lateralt for

den praeosophageale Tarmgron, er Gang'liecellebeklædningen særlig

stærk (Tab. II. Fig. 23). Ventl"alt udspringe de laterale Nerver;

paa Stedet, hvor de bøje vinkelret af for at fort.sættes lled gennem

Kroppens Sider, ere de pressede tæt op til Hudmuskelsækken, som

allerede nævnt, netop paa det Sted, hvor Pigmentøjnene sidde

Tab. II. Fig. 23). Heller ikke hos Alaurina composita findes nogen

altid tegnedes ens ]108 Rhabdocølerne, naar man undtager de meget
afvigende lt'ormer, som det antager hos Opistoma, Vorticider og
Derostomeer..

l) Jeg maa her bemærke, at AlaU1"etta viridiro8trun~ (l\lereschkowsky),
Alauf-ina Olaparedii (Graff) og Alaurina prolifera (Busch) uden Tvivl
maa betragtes som SynoDJmer til Alau'rina composita; Forskellig
hederne lade Big nemlig meget l~t forklare som Fejl, dels stammende
fra de forældede UnderRøgelsesmethoder, dels fra at Undersøgerne
have haft yderlig faa Individer til Behandling.
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Svælgring ; derimod saa jeg i lforenden flere fine Nervebundter,

deres Udspringssted lod sig imidlertid ikke fastslaa.

Protonephridiarne ere sandsynligvis sete af Mecz n i k ow ,

dersom denne da ikke som Attems har afbildet de laterale Nerver

i Stedet; Dimensionerne kunde nok tyde derpaa.

Alaurina composita kommer i Kønsorganernes Bygning Alau

rina alba meget nær; fuld Klarhed over deres Topografi har jeg

ikke faaet, da et beklagelsesværdigt Uheld berøvede mig mit Ma

teriale paa to Serier nær. Usikkerheden angaar Kønsaabningernes

Antal; jeg finder hos de to Individer kun en enkelt, men da

Æggene ikke elee helt lIdviklede , er der en Mulighed for, at den

hunlige endnu ikke er kommet til Udvikling.

Ovariet er bygget som

hos Alaurina alb{t; der

findes det samme Anlæg af

tre Celler, hvoraf kun en

kommer til Udvikling

(Tab. II. Fig. 24 og 25.)

Der findes en enkelt

kompakt Testikel; i de to Å. conl,posita. Hanlige Kønsorganer. I set

Tilfælde, jeg kunde iagttage fra Siden; II set fra Bugen. p, Penis.
t, Testikel. vd, Vas deferens. sb, Sædblære.

paa Serier, val' Sperma

udtømt i Sædblæren. Testiklens Form og Leje ses tydeligt paa

Tekstfig. 6; den har en sadelformet Fordybning, i hvilken Penis

ligger. Et enkelt Vas deferens munder i Sædblæren paa den ven

trale Side. SædblærelI er stærkt muskuløs, indvendig er den ud

klædt med et fladt Epithel. Perifert ligger Sperma, mere centralt

og nærmere ved Penisroden Kornsekretet; det er ikke ordnet i

I{lumpel· som hos Alaurina alba, men danner en samlet, kornet

Masse.

Penis har Form, som Me czn i k ow beskriver (se ogsaa

Tekstfig. 6). Kønsorganerne udvikles ofte i hele Kæden paa en

Gang, de hanlige dog altid saa meget tidligere, at Spermaproduk

tionen el· ophØl·t, naar Ægg~ene ere modne t.il Befrugtning; jeg har

5
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fundet en Kæde paa endog 8 Zooider, hvor hver havde sit Sæt

Kønsorganer udviklet 1).

A. cornposita. Kæde paa fire Zooider
(Skema afRegenerationen). 81~, Sna
bel. prta, praeesophagealTarmgren,
ta, Tarm. ]Jh.-p1t4, Pharyngeal
anlæg ~og færdigdannede PharJl1x.
hjl-hj~, Hjmrneanlæg og færdig
dann~de Hjænler. 1-4 angive
Dannelsernes Alder.

Alaurinerlles kønsløse

}' O rpl a n t n i ng·

Jeg har, for at undgaa Gen-

tageIser, foretrukket at behandle

begge Arter under et , da de

fuldstændig sten1me overens og

i mit Materiale complettere hin-

anden.
Delingen indledes ved Dan-

nelse af et Dobbeltseptum mellelll

Tarm og Integument; '~ed dets

Sammentrækning nærmes Tarm og

Integument til hinanden, og der

opstaar derved en Ringfure, gen

nem hvilken Delingsplanet gaar

(Tekstfig. 7). Delingsplanet ligger

altid i Zooidets anden Tredjede~,

sjældent foran Midten.

Bag Ringfuren begynder nu

Organregenerationen. Først dannes

Hjærnen, derpaa Pharynx og øjne,

medens Snabelepitheliets Dannelse

løber jævnsides med alle de andre

Regenerationer. Er RegenerationOll

fuldendt, hegynder hos A lau

rina alba Moderdyret almindeligvis

l) I Meczn i k oW 8 Figur, der forestiller en Kædo paa fire Zooider,
findes i det tredje Zooid afbildet et dobbelt Sæt Kønsorganer. Gr a ff
(1882) tyder dette som et Sæt hørende til Zooidet og et Sæt, som er
kommet til at ligge her, ved at Kæden har fortæret en af sino Stamme
frænder; rent bortset fra det næsten utrolige i, at et saadant Sæt
KØDsol·ganer skolde blive liggende ganske i normalt Leje i ForJlold
til hinanden, DledeDs det undergik en Fordøjelse, forekommet- det mig
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at indsnøres i Delingsplanet, og ofte indtræder Dissektionen, inden

en ny Deling af Zooiderne er tydelig; Tarmen opretholdes gennem

Kæden som Helhed og lukkes først, efter at Dissektionen er fuld

byrdet.

Hos Alaurina composita udskydes Dissektionen betydeligt læn

gere, saa at man, som omtalt, kan finde Kæder med indtil 10 Zooider.

Indtræder den endelig, saa foregaar den altid paa det ældste Ind

snøringssted.

Regenerationen indledes altsaa med Dannelsen af en Hjærne.

Til en Begyndelse opstaar der en Kommisllr mellem de laterale

Nerver; den ligger ven t r a 1t for Tarmen som hos Microstoma.

Udenpaa denne Kommissur aflejres der paa hver Side Cellehobe,

stammende fra Mesenchymets Dannelsesceller ; de modificeres til

Ganglieceller, og herved opstaar det dobbelte GangJion, hvoraf

Bjærnen bestaar (Tab. II. Fig. 26). Den udprægede Indsnøring af

Ganglierne, som finder Sted hos Stenostoma (K e Il e r 1894), mangler

omtrent fuldstændig hos Alaurina.

Er Hjærnen dannet, begynder Anlægget af Pharynx; det

bestaar i, at Dannelsesceller lægge sig sammen i en Klump ven·

tralt for Tarmen; iCellehoben opstaar der et Hulrum. Dannelsen

vokser l1urtigt, og Lumen forbindes med Overfladen ved en epi

thelial lIldsænkning , samtidig finder et Gennembrud mod Tarmen

Sted (Tab. II. Fig.~ 12). Pharynx vokser sig større, Muskulaturen

anlægges, og hos Alaurina alba forsvinder hvert Spor af Kærner i

Epitheliet.

Samtidig dannes øjnene, de vise sig først som enkelte Pig

mentkorn i Epitheliet, og Ophobningen vokser, indtil den normale

øjestørrelse er naaet.

.\f Dannelsesceller foran Hjærnen opstaa Rhamnitkirtler samt

de pharyngeale Slim- og Spytkirtler.

Denne korte Skitse af Regenerationen giver, foruden Tilstede-

dog sand8ynliger~ at antage at M ec z n i k o W har overset en Delings
fure i det tredje Zooid, aaa at Figuren i Virkeligheden kommer til at
foreøtille en Kæde paa 5 Zooider, hvert med sit Sæt Kønsorganer.
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væreIsen af en praeosophageal Tarmblindsæk og en kompakt

Testikel; et yderligere Bevis for Ålauri7~a's nære Slægtskab

med Microstoma ; Septumdannelsen, det ven t r a l e Hjærneanlæg,

PharJDx Dannelse, - alt opstaaet af Mesenchymets Celler - Pig

mentøjnenes epitheliale Oprindelse, det hele viser den nøjeste

Overensstemmelse med, hvad Wa g n e r (1890) fandt hos Slægtell

Microstoma , og er ganske forskelligt fra, hvad vi ifølge Ke Il e T

(1894) finder hos Stenostomide'rne, hvor Hjærneanlægget er do r s a l t,
Pharynx og øjnenes Dannelse ogsaa afvigende. Gr a f f 8 Opfattelse

af Slægternes indbyrdes Forhold, der udtrykkes i følgende Linier:

"Die mit Otholithen und folIiculæren Hoden versehenen Ur-Micro

stomiden spalteten sich in zwei Stamme, deren einer die beiden

Genera Stenostoma und Microstoma abzweigte. wogegen der andere ...

dem Genus Alaurina den Ursprung gab (1882. p.247)", maa derfor

ganske ændres; thi skulde man, llvad der endog paa dette Tids

punkt (hvor vi kun kende yderst lidt til Slægten Catenula's ana

tomiske Bygning) vilde være overilet, danne Slægternes Stamtræ,

saa maatte Afspaltnillgen i to Grupper i alt ~'ald have bragt Mi

crostoma og Alaurina sammen, medens den anden Gruppe maatte

repræsenteres af Slægten Stenostoma og mlllig'vis Catenula.

Alaurina c07nposita er som nævnt en ægte Planktonorganisme,

jeg har taget den i Overfladeplanktonet \?ed Frederikshavn Juli,

August 1903-1904. Ved Musæumsinspektør Oste TI fe Ids Vel

vilje blev det mig yderligere IDUligt at undorsøge to Serier

Planktonprøver, tagne med 14 Dages MellelnrulD fra "Horns Rey"

og "Skagens Rev"-Fyrskibe l); Undersøgelsen har jeg fremstillet i

h08staaende Skoma.

I) Til Trods for disse Planktonprøvers (for Turbellarier) daarlige Kon
servering (Spiritus), der havde affarvet og til Dels deformeret Kæ
derne, lade disse sig dog meget vel genkende; da de, saa vidt mig
bekendt, ikke nævnes i nogen Planktonliste, ere de rimeligvis opfat
tede 80m Polychætlarver, med hvilke de ganske overfladisk havo ell

vis Lighed.
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Da Prøverne paa begge Stationer ere tagne unoder indgaaende

Strøm, ser man tydelig af Listen, hvorledes Dyret kommer ind i

vore Farvande, i Juni-Juli ved Horns Rev, i Juli-August ved

Skagen, det lever altsaa ikke her til Stadighed, men hører til den

Gruppe Varmtvandsformer , der h,·ert Aar paa denne Tid føres op

langs Jyllands I{yst og derefter ind i Kattegat l).

VI. F a m i l i c. Pro'J·hynchida. D i e si ng 1862.

"Rhabdocøler med adskilte KøDsaabninger, den

hunlige ventral, den hanlige kombineret med Munden.

Hermaphroditer med simpelt Ovarium og nden hun

lige Hjælpeorganer."

E n e s t e Sl æg t.

10. Genus. Prorhynchus. Max Schultze 1851.

"Prorhynchider med Fimregruber; Munden i For

endell; der findes et kitinøst Kopulationsapparat. Le

g e met t r a a d f o r ro et. "

1, Efter det samlede Arbejdes Afslutning ser jeg, at A. E. Verrill i sit
Arbejde .. Mal-ine Nemerteans of New England. (Trans. of the Con
necticut Acad. Vol. VilI) beskriver en Dimop16il'UB sitnplex 8p. nov.
(pag. 458); Bygningen er ganske afvigende, fra hvad man ellers
kenrIer til den nævnte Slægt, og Forfatteren har sikkert gjort vel i
at skril'e: •Dinopltilus simplex may not ba a trne Dinoplw,1f,8•.
Saavel Tekst som Figur viser nemlig en rhabdocøl Turbellarie, og
\ltvivlsomt er det Ålat,rit~a compoBita - altsaa hverken nogen Dino-
phiZUB eller Nemertin.
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16*. Prorhynch'Us stagnalls. Max Seh III t Z e 1851.
Graff 1882. Zacharias 1888. SillimaDn 1884. Braun 1885.

Kennel 1892. Fuhrmann 1894. Vejdovsky 1895. Volz 1901.
D orn er 1902.

Habitusfigul': Schultze 1851. Tab. VI. figo.l.

Efter lang Tids Søgen lylikedes det mig at erholde et enkelt

Individ i Furesø inde ved Land mellem Planterester og Mudder.

Juni 1904 l).

VII. F amil ia. Mesostornida. Dug. 1880.

"Rhabdocølel' med een eller to Kønsaabni,nger, med

Kim-Blommestok eller adskilt Kim- o~ Blommestok;

oftest med hunlige Hjælpeapparater, og oftest liom

pakte, parrede Testikler; med et ventralt Pharynx

r os u l at us. "

A. Underfamilie. Promesostomina. Graff 1882.

"M e sost om i de r med een K øn s a a b n i ng , t o K i m

stokke og to Blommestokke, men uden hunligeHjælpe

apparater; med smaa, runde Testikler."

11. Gen us. Promesostoma. Gr a ff 1 882.

"M ed s a mme Ka r a k t er e r s oro Un de r fa ro i l i e ll. u

17*. Prorllesostoma 1narmoratum. S ch III t ze 1 8 5 1.
Graff 1882. Gamble 1898, 1900. ]'uhrmann 1897. Attems 1897.

Habitusfigur: Graff 1882. Tab. VIII. fig. l.

Dyret forekommer sparsomt ved vore Kyster. Som A t t e ID s

(1897. p. 222) fandt jeg det uden reticulært Pigment, naar det

forekom paa lavt Vand. Dybere nede (Fladen 14 ~'v.) var det
mærkværdigvis pigmenteret.

Holbæk: Juli 1903. Frederikshavn: August 1903, Juli 1904.
}t~laden : Juli 1904.

J) Pr~rhYfl,chUII Bpyrocephalm, d e Ma n n 18 75, findes ogsaa ved Fre
denkødalj jeg opfører den dog kun i en Note, da jeg kun har set
eet, stærkt læderet Individ.



73

B. Underfamilie. Proxenetina. Graff 1882.

"Mesostomider med een Kønsaabning, to Kim

Blommestokke; en stor Bursa seminalis, der ofte

bærer l{itinvedhæng paa den blindeEnde, smaa, for det

meste runde Testikler og et kompliceret Kopulations

orga n."

12. Genus. Proxenetes. Jensen 1878.

"Med samme Karakterer som Underfamilien."

18*. Proxenetes flabell~fer. J e ns e n 1878.
Graff 1882.

Ha bi tUBfigu r: J ens en 1878. Tab. II. fig. l S og 14.

Ganske faa Individer, stemmende overens med Graffs Be

skrivelse.

Holbæk: Juli 1903. Middelfart: Juli 1904.

C. U II de r f a m i l i e . E u mesos t om i n a. Gr a f f 1 8 8 2.

"Mesostomider med een I{ønsaabning, een Kimstok,

to Blommestokke; Bursa copulatrix og Receptaculum

semllllS; for det Dleste langstrakte Testikler. Under

familien omfatter alle det ferske Vands Mesosto

mi d e r 1).

J) Sommeren 1904 laa St01-stedelell af Manuskriptet om denne Under
familie fæl·digt. I Jnni kom SM L u t h e r s Arbejde over Eumesosto
Ioinerne, og en Gennemlæsning viste, at en stor Del af vore I~otta

gelser vare oyerensstemmendo; hvad Systematikell angik, var jeg ikke
gaaet slot saa vidt, Bom den nævnte Forfatter, idet jeg havde bibeholdt
Slægterne Mesocast1·ada og Diplope'1lis, iøvrigt nærmest paa Grund
af utilstrækkeligt Materiale til Bedømmelse af deres systematiske
Værdi. Efter at L u t h e r 8 Arbejde var kommet mig i Hænde, har de
deri indeholdte Iagttagelser imidlertid overbevist mig om Slægternes
Uholdbarhed , og jeg lagde derfor hans Inddeling til Grllnd for den
nødvendige Omarbejdelse af Manuskriptet; kun har jeg ændret Beteg
nelse11 aTribuslJ deri tiloGruppe .. , da jog saa vidt muligt har fulgt
(~r a ffs Inddeling (1882), og denne benytter Ordet TribuB som Be-
tegnelse for de tre store Underafdelinger af Underordenell Rhabdo
coelida. For at unugaa Gentagelser har jeg strøget alt, hvad der i mille
Unders0gelser faldt sa·mmen med L \l th e r 8 og henvist til dennes Bog.
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Gruppe I. Olisthanell i da. Luthar 19 04.

Ekskretionsorganet har to Stammer, der munde
"

adskilte paa Legemets Overflade; Kønsaabningen i

Krop p e n s bag es te Tre dj ed el."

18. Genu s. Olisthanella. Voi gt 1892.

19*. Olistilanella Nasonoffii. Graff 1882.
Tab. III. Fig. 1-12..

Nasonoff 1876? Graff 1882? Zykoff 1903 1
).

Habitusfigur: Zykoff 1903. Tab. VI. fig.2.

Som med Slægten Alaurina indenfol· Mierostomiderne, gaar

det med Olisthanella indenfor EumesostoDlillerne; vor Viden om den

er ovel1Daade fattig paa Iagttagelser, der. tillade en Samlnenligning

med Underfamiliens øvrige Slægter; dette træder særlig grelt frem,

efter at Lut h er s fortræffelige komparativ-anatomiske Arbejde er

fremkommet. Jeg benytter derfor Lejligheden til i Beskrivelsens

Gang at sammenholde denne Art med de andre Eumesostominer.

Dyrene opnaa en Størrelse af indtil 2,6mm ; i Ydre ligne de

ganske Olistilanella splendida (G r a ff. Mesostoma splendidltUl), med

hvilken Form de ogsaa have mallge Træk i indre Bygning fælles;

de to Former staa overhovedet hinanden saa nær, at kun Gra ffs

bestemte Angivelse om Bursa seminalis 2) Bygning: "AlI ihrem

blinden Ende trågt sie 10 kleinere runde Nebenblasen, jede mit

einem sehr deutliehen Stiel an der Bursawalldung angeheftet" (1882.

pag. 309), samt ]'orekomsten af en utvivlsom Bursa coplllatrix, der

siges at mangle hos Olistilanella splendida , berettiger Afgræns

ningen som særlig Al-t.

l) ZYk offs Arbejde er kommet mig- saa sent i Hcunde, at jeg ikl<e ha.r
kunnet lade det komme i Betragtning; jeg har dog, til 'frods for elI

vis Tvivl om, hvorvidt det er rigtigt, at Zy koff identificerer det af
ham beskrevne Dyr med Olisthanella Nasonoffii (Mesostoma Nasonoffii.
Gr a ff" ændret Navnet paa min Art herhen; thi Idenditeten af hans
og mine Individer (jeg havde beskrevet dem 80m nova species) er
utvivlsom. løvrigt undlader jeg en nøjere Kritik af Z.s Arbejde, der
paa mange Omraader (til Trods for at det nærmest fremtræder som
en Notits) er urigtigt, og henviser til min egen Beskrivelse.

') Svarer til Receptaculum semini8 1108 Olistkalnella Nasonoffii.
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Epitheliet er et O,011mm højt Pladeepithel , for og bagtil lidt

højere end paa den øvrige Del af D)i·et.. Overalt under Ciliefod

stykkerne , der sidde saa tæt, at jeg først. troede paa Tilstede

værelsen af en Kutikula, findes ganske fine, 2-3 IL lange, dermale

Rhabditør; saadanne ere ikke tidligere efterviste hos Slægten

OlistItanella , med mindre da D or n e r s Angivelse om to Zoner i

Epitheliet hos Olisthanella exigua, som tarves forskelligt, sliyldes

}'orekomsten af disse smaa Legemer.

Cellernes Protoplasma er yderst fint granuleret og fyldt med

større og mindre Vacuoler, der ved nærmere Eftersyn vise sig at

være af e)} noget forskelli~ Oprindelse. Tab. III, Fig. 4 viser et

Billede af Vacuolerne, tegnet efter et Hæmallun-Mueikarminfarvet

Præparat; man ser ber, hvorledes de større (1.) ere fyldte med

mucinholdige Stoffer og maa betragtes som Udførselsveje for Hud

kirtler, der her are l·et store og ligge pressede tæt op til Hud

muskelsækkeD. De mindre Vacuoler (2.) ere fyldte med en yderst

fintkornet Substans J der tydeligt lader sig adskille fra de støn-es

blærede Indhold; de ere rimeligvis at betragte som Dannelser,

ganske svarende til dem, B oh ID i g (1885. p. 9) har Qeskrevet hos

visse Alloiocøler og, sikkert rigtigt, tydet som det synlige Tegn

paa en epithelial ekskretorisk Virksomhed; lignende lykkedes det

L u t h e r at eftervise hos Botllromesostoma Essenii og Mesostoma

Ehrel~bergii (1904. p. 12).

Kærnerne i EpitheJiet ere for det meste afrundede, til Tider

dog ogsaa mere llolymorphe. L u t h e r (1904. p. 7) antager, at

den lappede Kærneform er den typiske for Eumesostomin-~~pitheliet,

ganske vist med det Forbehold, at de snart kunne være svagt

lappede, snart amøbe- eller rosetformede. En saadan fast Norm for

Kærneform kan imidlertid ikke gives, navnlig naar man erindrer,

at Epithclcellerne kunne secernere; thi i saadanne Tilfælde er det.

at betragte som fastslaaet, at K~rDen da spiller en væsentlig Rolle:'

ved Sekretionsprocessen , og at dens varierende Form kun er at

opfatte som Resultatet af dens Virksomhed og som saadan variabel

til enIlvar Tid.
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.A\.denale Stave are kun svagt udviklede bos vor Art; de ere

forholdsvis korte og stamme ft'a Celle}', der fortrinsvis ligge lejrede

under og bag Hjæl'Den. Hovedmængden samler sig i to Baner

(Stavveje), der løbe forud i Dyret uden at krydses eller danne

Figurer, som f. Eks. de, Gr aff har beskrevet hos Olisthanella

trunculunl.

Under Epitheliet findes en tynd, men tydelig Basalmembran.

Hudmuskelsækken bestaar af et ydre Ring- og et indre Længde

muskellag ; Skraamllskler mangle.

Pbal'Yllx er et typisk Phal'ynx }'osulatus; det stemmer i alle

Enkeltheder overens med, hvad der er fundet hos de andre Eume

sostomiller; saaledes er den ydre Pharyngealtaske lIdklædt med et

Epithel, forsynet med korte, stive Cilier; Kærnerne ere forskudte

paa ganske lignende Vis, som L uth e r viste det hos Jfesosto11"ta

Ehrenbergii (1904. pag. 44) (Tab. III. Fig. 7).

Gennem det korte, ogsaa Iler kærneførende Oesophagus kommer

man ind i Tarmen, der ikke afviger fra andre Eumesostominers.

Nervesystemet bestaar af et tværstillet Gangliepar, svagt ind

snøret paa Midten; det er overalt rigeligt forsynet med Ganglie

celler. Det forreste Parti af hver Hjærnehalvdel er trukket lId i

en Spids, paa Enden af hvis Overside øjnene sidde; elisse ere

skarpt afgrænsede, fyldte med et grovkornet, brunt Pigment og

forsynet med en Linse (Tab. III. Fig. 1). De to Hjærnelapper,

hvorpaa øjnene sidde, ere adskilte ved Stavvejene, der bagfra løbe

lallgs Hjærnens Overside for derefter at trænge ned mellem Lap

perne og munde paa ~'orendens Underside (Tab. III. Fig. 1 og 5).

Denne er rigeligt forsynet med Nerver; det var mig dog ikke

muligt at afgøre med Sikkerhed, fra hvor mange Ner\Testammer de

komme, sandsynligvis er det kun fra et enkelt Par, der ved Roden

spaltes hver i to, hvorefter Opløsningen i ganske fine Nervebundter

finder Sted; do nævnte Nerver udspringe fra Hjærnens dorsale Side

paa Overgangen mellem den centrale Ganglie~ob og den forreste
Hjærnelap.

]'ra Hjærnens Sider udspringer der et Par laterale Nerver,
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ganske som Luther skildrer det hos Me8ostoma lingua (1904.

pag. 67); bagud, ventralt gaar ligeledes et Nervepar, der dog ikke

kommunicerer bag Pharynx. Jeg skal ikke gaa nærmere ind paa

Hjærnens Bygning, men kun bemærke, at der ikke findes mere

end en enkelt indre Kommissur.

Ekskretionsorgallets to laterale Hovedstammer munde adskilte

hver gennem sin Aabning, liggende i samme Højde lidt bag Mund

aabningen.

Mesellchymet bestaar af store, stærkt grenede Celler (Tab. III.

l?ig. 2), i hvis Masker man ser et fintkornet Nedslag, stammende

fra Perivisceralvæsken. I det levende Dyr er denne Væske svagt

ol'angeg'ul; ]i'arven er ganske diffus og øjensynlig ikke bundet til

særlige Korn. Kønsaabningen ligger nærmere ved Bagenden end

ved Pharynx; den fører ind i et rummeligt Atrium genitale, der er

udklædt med et kærneholdigt, fimrende Epithel, samt forsYJlet med

Ring- og Længdemuskulatur , som gaar direkte over i Hudmuskel

sækken. I Atrium lDunde de forskellige Kønsorganer, all e p a a

}'orsiden.

Testiklerne are ugl'enede, svagt køllefol"mede Legemer; de ligge

dorsalt for Blommestokkene og strække sig fremad i Dyret omtrent

til Hjærnens Forside. Uden nogen særlig afsat Grænse fortsættes

de bagtil hver i sit Vas deferens, der, lige før Indmundingen i

Sædblæren, forenes iiI en kort Ductus seminalis (Tab. III. Fig. 12).

Spermatozoerllo ere lange, traadformcde Legemer (Tab. III. Fig. 8);

d e ID a n g l e F i mr e t r a a d e. I Vandet svulmer det forreste Parti

op, ganske som F u h r ID a n n (1894. Tab. X. fig. 27) saa det hos

Botllro1nesosto1Tta lJersonatu1n, og L u th e r (1904. Tab. V. fig. 1),

hos Botlzromesostoma E8senii og andre Arter; det er derfor rimeligt,

at de ejendommelige Spermatozoer, Gr a ff iagttog hos den nær

staaende ~'orm Olistlzanella splendida, ere deformerede paa samme

Vis, og at man normalt vil finde dem traadformede.

Penis afvig'er i alt væsentligt ikke fra andre Eumesostominers.

Yderst finder man to Spiralmuskellag , med tydelige Kærner; paa

den nedre Del erstattes de af Ringmuskulatur. Indvendig udklædes
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Lumen overalt af et kærneholdigt, epithelialt Plasma, del· fortykkes

stærkt i den distale Ende (Tab. III. Fig. 12); Ductus ejaclllatorius

er kitinøs; foroven er Røret forsynet med en bred Krave og bøjer

forneden ud til Siden, saa at det danner omtrent en ret Vinkel

med den Øvre Del.

Sperma og Kornsel\'ret ligge adskilte i Penis, det første øverst,

det andet nederst, uden at der dog er dannet noget særligt

Vesicula seminalis og granulorum. Kornsekl'etets Kirtler munde i

Penis samme Sted som Ductus seminalis (Tab. III. Ifig.12); de

indeholde, i Modsætning til hvad L 11 th er kllnde eftervise hos

forskellige andre Grupper af Eumesostominer, kun erythropbilt Sekl-et,

medens ethvert Spor af cyanophilt mangler. Kirtlerne ere store,

deres Kærne har et tydeligt Kærnelegeme samt Vacuoler, nel' inde

holde Sekretet; de ligge i Dyrets Bagende og sende herfra lange,

fine Udførselsgange frem til Penis.

I den nyere Literatur forekommer af og til Angivelser om,

at Former, der tilhøre denne Slægt, og som tidligere ere beskl·evne

med Bursa seminalis, have baade Bursa copulatrix og Receptaculum

seminis; det vil næppe være andet end et Tidsspørgsmaal, at de

to Organer blive efterviste hos alle Olisthanellider, da de Artel· 1),

for hvilke en B\lrSa seminalis stadig fastholdes, l{lln ere kendte fra
ældre Undersøgelser.

Hos Olisthanella Nasonolfii findes der en ~'et stor og resistent

Bursa copulatrix (Tab. III. Fig. 6), den er pæreforlllct, forsynet

med en Stilk og indvendig udklædt med en stærkt lysbrydende

Membram, der dog ikke er nogen Kutikulardannelse; thi hos unge

Dyr ligger den som Basalmembran for et tydeligt Ephithel, del'

udklæder Bursakaviteten; dette afstødes senere, og Membranen

bliver da tilbage, ganske som L u t h er (1904) beskriver det hos

Typbloplaniderne. Membransubstansen maa være ret blød· thi det,
vilde ellers være umuligt fol' den, snart dobbelte, snart tl'odobbelte

l) Med Undtagelse af Dorners Olisthanella exigua (Mesostomaexig'Ua)
[S8 dog om denne Pag. 81].
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Muskelspinkter, der omgiver Bursastilken, at sammenpresse denne og

saaledes opfylde sin Funktion.

I de øvrige hunlige Kønsorganers Topografi viser OlisthaneUa

Nasonoljii et utvivlsomt Slægtskab med Slægten 8trongylostoma,

idet Receptaculum seminis optræder adskilt fra Ovidukten og gennem

en kort Stilk sammen med denne munder i Ductus communis; det

er formet som en stor, kuglerund Beholder, hvis Vægge hos unge

Individer bestaar af et tykt Epithel. Hertil slutter sig endvidere

et vekslende Antal Smaablærer, der ligge i Receptakelvæggen; de

kunne enten staa direkte i Forbindelse med det centrale Hulrum

eller indbyrdes kommunicere; Forholdet minder altsaa ikke saa lidt

om, hvad Gr aff (1882) skrev om "Bursa seminalis" hos

Olisthanella splendida, men afviger dels ved Smaablærernes ulige

Størrelse, dels ved deres stærkt vekslende Antal og Kommunikations

modus med Receptaklet l).

Variationen i Størrelse og Antal, samt deres fuldstændige

Manglen hos unge Individer, gjorde det sandsynligt, at man stod

for provisoriske Dannelser, der fremkom og stod i Forbindelse med

den indtrædende Kønsmodenhed og Forplantning; jeg var dog ikke

ganske klar over deres Betydning, før jeg fandt lignende }'orhold

hos Macrorhynchus Någeli (se lInder denne Art), og Luther be

skrev analoge Tilfælde hos flere Eumestominer.

Blærerne opstaa ved, at Receptaklets øVl·e Parti

angribes af Spermatozoerne, der udnytte Cellerne

s om N æri n g; man ser saa godt som altid, hvorledes der som

Centrum for Spermakuglerne i Blærerne findes et protoplasmatisk

Legeme, hvori der en sjælden Gang endog lod sig eftal-vise Kærne

rester; det er altsaa ikke Kornsekret , men Epithelrester fra

l) Til Tider kunne de ganske mangle hos unge Dyr, der i saa Tilfælde
kun kunne skelnes fra Olisthat'&ella trunculttm paa, at alle Køns
organer munde paa Atriums Forside, medens Bursa copulatrix hos
den nævnte ~'orm ifølge S c h ID i d t (1858. Tab. III. fig. 8) munder paa
Bagsiden.
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Receptaklets Væg l), Denne Hulrummenes Opstaaen kan følges i

alle Phaser, lige fra Spermatozoernes Indtrængen i Epitheliet

(Tab. III. Fig. 3, 6, 9 og 11).

Kimstokkens Beliggenhed er altid konstant dorsalt i Midtlinien,

mellem Testiklerne (Tab. III. Fig. 8 og 12). I Højde med disses

Udførselsgange bøjer den skarpt nedad for gennem en ganske kort

Hals at aabne sig i Duetus eommunis. Halsen er at betragte som

homolog med Ovidukten i Lut h e rs k Forstand, hos Mesostomiderne

altsaa med Stykket mellem Kimstokken og Receptacululn seminis;

den el' udklædt med et fladt Epithel, der mangler de ejendomme

lige Strukturforhold, som ere karakteristiske for Mesostomiderne (se

Luther 1904. p. 116. ff.); dette staar utvivlsomt i Forbindelse

med de mærkelige Bygningsforhold, jeg bar omtalt for Recepta

culum seminis. De høje Basalmembraner , der hos Mesostomiderne

skal forhindre en altfor rask Fremtrængen af Sperma mod Kim

stokken under dets Ophold i Ovidukten ere her overflødige, da Re

ceptakelvæggen har overtaget Ernæringen af dem.

Ductus communis er et forholdsvis langt, muskuløst Rør, for

synet med et Epithel, den er Indmundingssted for Receptakel og

Ovidukt, samt for Blommestokl~e og forskellige Kirtlor (Tab. III.
Fig. 6 og 12).

Blommestokkene ere ugrenede, de ligge lateralt og mllnde

gennem adskilte Blommegange. Kirtlerne ere dels en stor Gruppe

Skalkirtler (Tab. III. Fig. 12), dels en, som det synes i Udvikling

meget varierende, stor, encellet Kirtel, hvis Betydning er mig
ubekendt (Tab. III. Fig. 11).

Uterus anlægg-es som en til en Begyndelse massi,· Fortykning

af Atriums ene Side, bøjer senere bagnd, udhules og rummer da

et enkelt Æg, der er O,16mm langt, ovalt og forsynet med en tyk,
brun, kitinøs Skal uden Laag.

, Sammenfatte vi nu, hvad der kendes om Slægten olistItanella,

se vi , at L u t he r gjorde Ret i at betragte den som den
------ --------

J) Ovenfor omtalte jeg, hvorledes KorllSekl'etet udel ukkende bestod af
erythrophile Korn; Kærnen er cyallophil.
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oprindeligste indenfor Eumesostominerne; derimod ere de hunlige

Hjælpeapparaters Forhold et noget andet, end han formoder, naar

lIan (1904. p.197) skriver: "Es ist nieht unwahrscheinlieh, dass

wir die bei den Typhloplanida und den MSBostomida mit Ausnahme

der Gattung Typhloplana wohl allgemein vel'breitete Bursa COPll

latrix als Homologon der Bursa seminalis der Olisthanelliden zu

betrachten haben, denn das Reeeptaculum sominis .der prosoporen

Ellmesostominen geht nicbt aus der Bursa seminalis hervor, sondern

ist nur ein speciell differentierter Theil des Oviduets", da man af

min Beskrivelse vil se, at b egg e Organelll findes og utvivlsomt

ere homologe med Dannelserne af samme Navn hos de af Luther

nævnte Slægter; Receptaklet er kun spaltet fra Ovidukten i Stedet

for at ligge i dennes Forlængelse 1). Slægtskabet med 8trongylo

stoma er utvivlsomt, og Luthers Stamtavle derfor ligtig.

Olistilanella Nasonoffii lever i }'ot stort Antal mellem raad

nende Blade i Bugten ved Furesøens biologiske Station.

11. Juni 1903. 31. Maj 1904.

Grllppe II. Typhloplanida. Luther 1904.

"E \1 ID e s os t o lU i ne r med E ks kr e t j onsb æg er e Il er P r o

tonelJhridier, som aabne sig i Atrium genitale. Te

.stiklerne, der ligge ventralt for Blommestokkene, ere

simpelt sækformede. Uteri udspringe, naar de findes,

llaa Atriums Forside. Adenale Stave kun i Stav

v ej e n e."

1) Naar L u th er støtter dell citerede Formodning paa D orn ers Tavle I.
fig. 4, under Forudsætning af, at lforfatteren hos Olisthanella exigua med
.,·s" har betegnet et Organ, der svarer til andre Autorers Borsa seminalis,
saa er dette llæppe heller sandsynligt; meget snarere maa det antages, at
det svarer til Bursa copulatrix hos Ol'i$thanella Na,sonoffi·i; dette Organ
udvikles nemlig altid forholdsvis tidligt, og D o r n e r fremhæver, at
han kun har haft unge, endnu ikke. ægproducerende Dyr til Under
søgelse. Det bliver herved ogsaa forklarligt, at Receptaculum seminis
ikke blev fundet, da dette Organ først bliver til at se med nogen
lundo Sikkerhed, naar dets Lllmen er udspilet af Sperma.

6
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14. Ge11 \1 S. Strongylostoma. ør at e d 1844.

"T yp b l opla nider me d E ks kretion 8bægel" .A tri u m

eopula to,ri nm mangl er. Re ceptacul nID s eminis el· en

selvstændig Blære, forsynet med en af Ringmuskler

omgivet Stilk. Dermale Stave findes."

20. Strongylostoma radiatum. Mti Il e r 1 7 7 4.

Tab. III. Fig. 14-16.
Graff 1882. BranD 1885. Zacharias 1898. Fuhrmann 1894.

Hallez 1894. Apstein 1896. Dorner 1902. We8enberg-L~nd 1904.
Luther 1904.

Habitusfigur: Brann 1885. Tab.II. fig. Il og 13; Luther 1904.
Tab. IX. fig. 22.

Arten forekommer i to forskellige Varieteter, en pigmenteret

og en \lpigmenteret. De betragtes med Rette som høreIlde sammen,

da de kun ere forskellige ved, at den ene besidder et fint, brunt

Pigment, som den anden mangler.

Det er lykkedes mig at finde begge FOl·mer, ofte endog i

samme Sø, kun opholde de sig paa forskellige Steder, den brune

Varietet ved Kysten, hvor Plantevæksten er kraftig, den upigmen

terede udenfor det littorale Bælte. W esenb er g-L u nd s og Za

ch a r i a s Angivelser om , at Dyret (der kan her kun være Tale

om Søformen) skuldo være eu Planktonorganisme, maa dog tages

med noget ~'orbehold; thi hvor jeg fandt det, svømmede det lige·

over Bunden livligt om mellem Charavegetationen, som kan træffes

paa ret dybt Vand. I Furesø findes det saaledes paa Ballkerne t

der ligge i 4-5 Meters Dybde midt i Søen.

Jeg har kun faa Tilføjelser til L u t h er s Beskrivelse, som jeg
i alt væsentligt kan bekræfte.

De smaa, dermale Rhabditer findes ikke alene paa Kroppen,

men helt ud paa Hovedlappen ; kun' yderst ude, hvor Rhamniterne

udmllnde, mangle de. De farves stærkt af Hæmallull (Tab. III.
~'ig. 15).

Foruden ]'Ol"endens cyanophile Hudkirtler, og de, som L uth er
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iagttog omkring Kønsaabningen, findes til Tid,er stolte Mængder op

hobede i Dyrets Bagende.

Atrium genitales Bygning og mærkværdige }"unktion som

Uterus kan jeg bekræfte; Epitheliet i den øvre Del kunde til Tider

aldeles ikke eftervises (Tab. III. Fig. 16).

Receptaculum seminis munder i Duetus eommunis, lige hvor

denne gaar over i Ovidukten, det er forsynet med Længde- og

Ringmuskulatur (Tab. III. Fig. 14).

Den successive Hermafroditisme, som L u t h e r saa interessant

har beskrevet (1904. pag. 156), findes skarpest udpræget hos den

upigmenterede ~'orm; den hanlige Kønsmodenhed optraadte (Tallene

gælde Iagttagelser i Furesø) i 1903 omkring Begyndelsen af Juni

(10-6), den hunlige i Juli (6-7). l 1904 vare Tiderne hen

holdsvis 8-6 og 17-6; endnu 6-9-04 vedvarede ..Æglægningen;

Grunde]} til Uoverensstemmelsen de to Aar maa vel nærmest søges

i Temperaturforskelligheder.

Dyret er meget hurtigt svømmende. Jeg har fundet det i Furesø;

Valsølille S0: 17-7-03; Søndersø: 5-7-03 1) (alle tre Steder

bægge Varieteter); Esromsø: 16-8-04 (Søformen) ; Teglgaardssø

ved Hillerød: 1-7-03; Lyngby Sø: 19-6-03; Dam i Bøn

dernes Hegn 20-6-03 (de tre sidste Lokaliteter kun Bred

formen).

15. G e n u s. Rhynchomesostoma. L u t h e r 19 O4.

"Typhloplanider med Udmundingssteder for Pro

tonephridierne i den underste Del at Atrium geni

tale; med kikkertagtig indskydelig Forende) med

Atrium coplllatorium, parret Uterus og Recepta

cu l u m s e m i n i s i TI d es l u t t e t i Ov i d II kt e D. De r ID a l e S t av (l

fi n des."

)) ~'andtes endnu ikke 21-5-03.
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21. Bhynchomeso8toma rostf'øtum. Mli Il er 1 7 7 4.
Tab. m. Fig. 13.

Graff 1882. Du Plessis 1884. Braun 1885. Zacharias 1886.
Sekera 1892. Fuhrmann 1894. Volz 1901. Dorner 1902.

Lu ther 1904.
Habitusfignr: Ørsted 1844. rrab.II. fig.26; Graff 1882.

Tab. VI. fi g. 8 oglO.

Ganske mod Branns og Dorners Antagelse l) forekommer

Bhynchomesostoma rostratum i stor Mængde her i Landet. Stør

relsen varierer en Del; det synes dog, som om Individerne kunne

sondres i to Størrelsesvarieteter : en paa 4-smm, der kun sjældent

træffes, men da i Antal, og en paa 2,6-3mm, som er den alminde

ligste.

De ejendommelige Epithelforhold ere beskrevne af L II t h er ;

et enkelt Punkt skal jeg dog omtale lidt nærmere, da vor Opfat

telse deraf ikke ganske er den samme.

Kropepitheliet er overalt fyldt med store Vacuoler (Tab ITI.

Fig. 13); i disse saa Luther ganske enkelte afrundede, eosinophile

Legemer, der ligtigt opfattedes som Rhabditer (1904. pag. 159).

Lidt længere fremme nævner han de tre Sorter Stave, som ifølge

Gr a ff (1882) findes i Dyret, og bemærker, at han har genfundet

de to, men "den dritten Typus habe ich nicht wiederfinden kOnnen;

mit den oben beschriebenen Rhabditen stimmt weder Form noch

Grosze ueberein". Min Undersøgelse har imidlertid vist luig, at

den "tredje Sort" maa være af en noget anden kemisk Beskaf

fenhed, idet den deformeres eller delvis opløses af Sublimat og

Alkohol, og at det netop er denne, der efterlader sig de sørgelige

Rester i Kropepitheliets Vacuoler (Tab. III. Fig. 13). Det er der

male Rhabditer, der dannes af Epitheliets Celler, og som normalt

ikke udstødes, men fylde Epitbeliets Vacuoler og her rimeligvis
fungerer som en Art Hudstøttevæv.

Som allerede nævnt er Dyret en udpræget Pytform ; det er

1) D or n er skriver nemlig: •Dieses hfibsches Tierchen •.. fand ich nur
zweimal · · · 80 das8 ich die Beobachtung Br a u nsnur bestatigen kann,
das diese Art ja weiter nach Norden, desto seltener wird.. Endvidere
har L e v i n 8 e n (1879) taget den i Grønland.
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trægt og kravler almindeligvis rundt mellem Blade og Græs paa

Bunden.

Til Tider kan Mesenebymet være ganske opfyldt med Krystal

loider, der fremskynde Dyrets Død.

Tegldammen ved Slijoldenæsholm 11-4-03; 26-4-04

(Udelukkende den store Varietet).

Enghave ved Skjoldenæsholm 12-4-03; 28-4-04.

Eremitagen (forskellige Pytter) 03 indtil Snefaldet; 14-5-04.

Oversvømmelse ved Søndersø 7-5-04.

Vinderød 23-5-04.

16. Genus. Typhloplana. Hempr. u. Ehrenbg. 1831.

"TYPh lo Pl a n i der u den øj n e, med E ks kr e t i ons 
bæger, to (eller ean?) Uterij uden Atrium copulato

r i nm o g Bu r s a co p u l a trix. R eceptaeul u m semi ni s

i n d e s l u t t e t i Ov i d u k t e D. U d e n d e 1· ID a l e S t a ve."

22. Typhloplana 'lJiridata. Ab i l d g~a a r d 1 7 8 9?
Graff 1882 (MeB. viridatum). Braun 1885 {Mes. viridatum;. Sillimann
1885 (Mea. viviparutn). Fuhrmann 1894 (Mes. tti,·idatum og minimum).
Woodworth 1896 (Mes. viridatum). Volz 1898 (Mes. viridatum og
»~inimum) Dorner 1902 (Mes.vit·idatum og minimum). Luther 1904

(Typl~l. 1Jvridata og minima).
Habitusfigur: Luther 1904. Tab.IX. fig. 21.

Synollymien indenfor denne Art er noget af det ubestemme

ligste indenfor Rhabdocølernes Systematik, idet enhver blind, grøn

Ferskvands-Eumesostomin, som omtales før Graff, ja endog før

F uh r ro a nn og Vol z, uden videre er henført til denne Art.

Som jeg allerede i Kapitlet om den danske Turbellarielittel·atur

har berørt, er dette selvfølgelig ganske værdiløst, da mangen en

Art af Slægten Castrada l) kan skjule sig i saadanne ældre Ha

skrivelser , ja det vides endog med Bestemthed, at noget saadant

var Tilfældet hos B r a u n; thi han skriver: "Leider habe ich diese

Art (Mas. viridatum). •. wenig untersueht, was darin sein Grund

I) Siden 1885 have vi lært mindst 12 blinde, grønne, udvendig Sa& godt
Bom eDS udøeende Eumesostominer at kende, alle her fra Europa.
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hat, dasz ioh das Vorkommen mabel'er grtinen und blinden Meso

stomeen bei DOl'pat zu split erkannte" (1885. pag. 58).

.Tgphloplana viridata kan først betragtes som fastslaaet Al't

(eller, som jeg mener, Del af. en Art) efter Fuhrmanns Ar·

bejde 1894, hvol' den er tilstrækkelig sigtet fra Bunken af grønne,

blinde Rhabdocøler, til at en si.kker Genkendelse er mulig. Af

Bunken. hal- ~' 11 h r mann lIdskilt endnu en "Art" og beskrevet

den undel' Navnet Mesostoma 1ninimum (nu Typllloplana minima,

Luther); "Arten" er senere genfundet af D orner og Luther.

Den sidstllævnte Autor er dog saa forsigtig at slutte sin Besli:ri

velse med følgende Bemærkning: "Es scheint mir nicht ganz aus

gesehlossen zu sein, das die beid'en in Rede stehenden Formen

(T. 'Viridata og minima) einer einzigen Spezies angehoren" (1904
pag. 174).

Ser man nu lidt paa de Forskelligheder, der ere bestemmende

for Artsadskillelsen, saa er de ifølge' Luther l) følgende:

I. Typhloplana minima.

Længde: O,7-1mm•

Blommestokkene smaa.

Enkelt Uterus?

Testiklerne ligge lIge bag Pharynx.

II. Typhlopla11a viridata.

Længde: 1mm eller lidt mere.

Blommestokkene store.

Dobbelte Uteri.

Testiklerne ligge paa begge Sider

af Pharynx.

~'orskelIighederne ere, som man vil se, ikke store og bestaa

i FDrhold, der aIl e kunne variere, og som, da L u t h e r af den

første Form kun har haft Individer med Subitanæg, af den sidste

kun med Hvileæg, n ot op variere, ganske som det ses paa 'Sam

menstillingen, naar T!lPhloplana minima opfattes som Foraarsform

og Typhloplana viridata dels som Generationen, der kommer af

Subitanæggene, dels som de ældre Foraarsdyr med Hvileæg.

Eksempelvis henviser jeg til Br es s l a u (19.0.3.), der tydeligt godtgør,

J) Jeg har valgt Luthers Fremstilling, dels fordi dOll er den nyeste,
dels fordi den bedst stemmer overens med mine e~ne Iagttagelser.
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at Blommestokkene are smaa, naar Individerne gaa med Subitanæg,

men '·okse stærkt, naar Hvileægdannelsen skal til at begynde.

Testiklernes forskellige Leje betyder ligeledes kun en Vækst af

deres forreste Parti.

. Hvad Dyrenes Bygning angaar, kan jeg henvise til L u t h e r

(1904).
Søndersø 21-5-03; Septbr. 03. Bøllemose 19-3-03.

17. Genus. Castrada. O. Schmidt 1861.

"Typhloplanider med 'Ekskretionsbæger; parret

Uterus; Atrium copulatorium; og med Receptaeulum

seminis indesluttet (sjældent stilket) i Ovidukten."

Tilvejebringelsen af Orden i denne Slægt, og Opstillingen af

Kriterier, der naturligt begrænse dell, skyldes fremfor alt L u t h e r

gennem hans Eumesostomin-Monografi. Hans :h'remstilling af de

Arter, jeg har llaft til Undersøgelse, er af en saadan Beskaffenhed:

at jeg kun har ubetydelige Tilføjelser at gøre om de fem af de

syv fundne. Undtagelserne dannes, som man senere vil se, af

Castrada armata og viridis.

Ji'or at lette Brugen af Bestemmelsestabellen skal jeg her

nævne, at L u t her ved et "Atrium copulatorium" forstaar et dor

salt Parti af Atrium genitale, i hvilket Penis og Bursa eopulatrix

udmllnde, og som ved særlige Ringmuskler kan aflukkes fra Atriums

nedre Del. Ofte kommer hertil en fra det nedre Palti afvigende .

histologisk Bygnillg.

Det kunde synes mærk\9ærdigt, at jeg i Kapitlet om Under

søgelsesmethoder har omtalt Nødvendigheden af at lægge Indivi

derne, der llere til denIle Slægt, i Serier for at opnaa en sikker

Bestemmelse, og i min Bestemmelsestabel dog har benyttet Arts

kendetegn, som med lidt Øvelse kunne ses paa komprimerede In

divider. Grunden dertil er naturligvis den, at det Udvalg af

Slægtens Al-ter, vi have her til Lands, er saaledes beskaffent, at

Fejltagelser iklie kunne illdtræife, lued mindre da senere Under

søgere skulde tinde nogle af de manglende FOI-mer. At jeg maatte
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benytte Snitmethoden liggel' deri, at jeg ikke paa Forhaand kunde

vide, hvilke Arter vi havde herhjemme.

Bestemmelsestabeli).
I. Længde over 2,6mm , • • • • • • • • • • • • • ,. Oastrada perspicua.

II. Længde under 2mm
•

A. Med to store, krogformede Hager i

Atrium copulatorium.

a) Hagerne formede som et Papa-

gfJjenæb . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Oastrada ctr1nata.

b) Hagerne længere end høje og med

en uregelmæssig Tandbesætning . Castrada neocolniensis.

B. Uden krogformede Hager i Atrium

copulatoriurn.

a) Uden Zoochlorelier Castrada seglle.

(j) Med Zoochlorelier.

aa) Atrium copulatorium simpelt. Castrada Hofmanni.

bb) Atrium copulatorium med

større eller mindre, blindsæk

formede Udbugtninger f019uden

Bursa copulatrix.

aa) Med een Blindsæk . . . .. Oastrada viridis.

fiP) Med to Blindsække . . .. Castrada intennedia.

23*. Castrada segne. Fuhrmann (Mes. segne) 1894.
Lu ther 1904.

Habitusfigur: Fuhrmann. Tab.X. fig. IS.

De ikke faa Individer, jeg fandt i en pyt paa Eremitagen,

stemmer fuldstændig overens med Lllthers Beskrivelse. Maj 1904.

24*. Castrada neocomie11sis. Vo lz 1898, 1901.
Luther 1904.

Habitusfigur: Volz. Tab.II. fig. IO.

Hos denne Art er det lykkedes ulig at se Spermatophorer,

ganske som Lu th e r har beskrevet; de laa hos mine Individer

l) Kan kun benyttes til Bestemmelse af kønsmodne Individer; tIngo Dyr
lade sig overhovedet ikke med Sikkerhed bestemme til Art.
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ikke altid i Burs& eopulatrix, men til Tider i Atrium eopulatorium,

med Aabningen op mod Bursamundingen. Sphinktererne, som kunne

lukke Atrium copulatorium, veksle ofte i Antal fra een til fire.

løvrigt bal· jeg intet at bemærke til L u t h e r s Beskliveise, udover

at Dyret kan indeholde indtil 15 Æg.

Virum Mose 28-6-08; 6-6-04.

25*. Oastrada HoJmanni. B r a un 1 8 8 5.
Dorner 1902. Luther 1904.

Habitusfigur: BranD 1885. Tab. IV. fig.B.

Jeg henviser til L uthers Beskrivelse.

Furesø 10-6-03; 6-6-04. Søndersø 10-6-04. Slaaens0

12·-7-04. Juul Sø 11-7-04.

26*. Castrada armata. ~'uhrmann (Mea. armatum) 1894.
Tab. III. Fig. 17-18.

Dorner 1902 (Mes. cycloposthe). Luther 1904.
Habitusfigur: Dorner 1902. Tab.I. fig.5.

L u t h e r s Inddragelse af Me808toma cycloposthe under denne

Art kan jeg fuldtud tiltræde, da de Forskelligheder af Betydning,

som D orn e r opregner, kunne findes hos de fleste unge Individer

af Cast1"ada arn~ata.

I Epitheliet er det lykkedes mig at paavise dermale Rhabditer,

jeg har derfor i Slægtsdiagnosen strøget L.s sidste Sætning "ohne

dermale Ståbschen". Denne var iøvrigt allerede urigtig ifølge

L u t h e r s egne Undersøgelser; thi "Pigmentstavene" hos Castrada

segne (1904. pag. 177) are ikke andet end dermale Rhabditer af

elI lignende Beskaffenhed som "den tredje Sort" hos Rhynchome

80stoma rostratum (se Pag. 84). Hos Castrada armata opløses de

ikke af Alkohol; de farves altid af Hæmallun med en svagt blaa

Tone. Undertiden tage dog enkelte Spidser eller endog hele Stave

stærkt mod Farve11 og fremtræde mørke paa den lysere Bund;

dette beror sikkert kun paa, at Rhabditen er gennemskaaret af

Mikrotomkniven (Tab. III. Fig. 18).

}'orllden de cyanophile "Kopfdrusen", Lu thor beskriver, findes
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saadanne spl-edte rundt i Kroppen, især omkring Mllnd- og Køns

aabning.
1902. pag. 25 skriver Dor n er: "Das Gehirn erinnert in seinenl

Bau sebr an die von Diplopenis intermedius <yolz), indem aucb

hier die abgehenden NervenstrAnge ein~n Ring bilden, welchen von

den Rhabditenstraszen t) passielt werden. h Dette er uligtigt; Rham

niteme ligge ganske list pressede op mod Hjærnens Underside,

men Dogen Gennembrydning af Nerverøddernes Gangliebelægning

finder ikke Sted.

Fra Hjærnen kunde jeg forfølge tre Nel'vapar, et ventralt, der

løber bagud og danner en Kommisur bag Pharynx, et dorsalt,

der strækker sig forud og stra)is opløses i fine BUBdter, og et

lateralt, hvo}· jeg dog kun saa Udspringet uden at kunne følge det

videre Forløb.

Den lledre Del af Atlium genitale er delt i to Partier, et

øvre med stærkt affladet Epithel, afgrænset mod AtrillID copulato

riulll ved en Muskelsphinkter (i dette Afsnit mllnde Uteri og Ductus

eommunis), samt et nedre med et højt, til Tider stærkt blæret

Epithel; det er afgrænset mod det øvre af en tynd, i Midten per

foreret Membran (Tab. III. ~'ig. 17). De øvrige Bygningsforhold

passe ganske med Luthers Beskrivelse.

Castrada armata findes ikke sjældent i vOlte Søer og Damme.

Ganske dominerende var den i CarIssø ved Hillerød 1-7-03.

El1dvidere har jeg Dyret fra Kildesøen i Dyrehaven 13-5-04.

Arresø 25-5-04. }"uresø 30-5-04.

27*. Casl'rada viridis. ,r olz 1898, 1901.
D or ner 1902. L u t h e r 1904.

Habituefigur: Volz 1901. Tab.X. fig. 4.

Individerne have on Maximallængde af 1mm; de staa altsaa

mellem Vo l z' og L u t h e 1"8 i Størrelse.

Jeg har kun faa Bemærkninger at gøre til de tidligere

1) Nu altøaa Rhamnitenøtraazen.
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Beskrivelser. Hjærnen udseIlder tre Nervepar, et dorsalt til Forenden,

et lateralt og et ventralt til Kroppen.

Testiklerne ere kølleformede ; den opsvulmede Ende strækker

sig helt frem til Hjærnens Bagside.

Hos flere af de undersøgte Individer vare. som Vol z og

L u t h er berette, saavel den egentlige Bursa copulatrix, som den

.store Divertikel paa Atrium copulatorium fyldte med Sperma og

Kornsekret. Hvorledes Forholdet skal forklares, kan jeg ikke af

gøre, men det forekommer mig, at Mangelen paa Sperma i Atrium

divertiklen, naar Dyret er levende, kunde tyde paa, at }'ikseringen

er Skyld i Forekomsten, enten nu Sperma bliver ejac\lleret fra

Penis eller træder over i Divertiklen ved Kontraktion af Bnrsas

Ringmuskulatur.

(}astrada viridis bar baade Subitan- og Hvileæg; de første

saa jeg (paa samme Lokalitet) 2-6-04, de sidste 30 -6-04.

pyrets Forekomst i en Oversvømmelse ved Skjoldenæsholm 26-4-04

maa sikkert betragtes som et af de anormale Tilfælde, hvor en

Søform findes et enl{elt Aar i en Pyt. Jeg har det desuden fra

forskellige Damme ved Frederiksdal 2-6-04; 7-6-04.

28*. Castrada intermedia. Volz (Diplopenis intermedia) 1898.
Tab. III. Fig. 19.

Volz 1901. Luther 1904.

Idet jeg gansko slutter mig til L u t h e rs Beskrivelse, skal jeg

kun gøre oplnærksom paa, hvorledes de enkelte Celler i Ductus

communis og Receptaculum seminis træde usæd~anlig skarpt frem

(Tab. lli. Fig. 19).

Kildesø i Dyrehaven Maj 03; 04.

29*. Castrada perspicua. F uhr man n (Mes. perspicuum) 1 8 9 4.
HabitlIsfigur: Fuhrmann. Tab.X. fig.IS.

Udover at konstatere, at F u hr ma nn s Me80sto1na peJrSpiCUU11l

er en Castrada-Art. kan jeg i Øjeblikket desværre illtet nyt bringe

om denne Form, da den eneste Serie, jeg ejer (det andet af mine

to Individer blev studeret levende), desværre er ret \lbrugelig.
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de haarde Ægskaller havde nemlig under Skæringen flænget Dyret

ganske.

Dam ved Arl'eSf} 1-6-03.

Gruppe III. Mesostomida. Luther 1904.

"Eumesostominer medEkskretionsbæger; med Køns

aa bn i ng e n l i g g e nde f or a n d en b a g er s t e T r e dj e d e l.

T es t i kl er ne l i gge dor sal t f or Bl oID mes t okk eno. A t r i um

copulatol'ium mangler. Uteri dobbelte, udspringende

l a t er a l t. Ad enal e St a ve og s a a u d en f ol' S t a vvej e n e ,

samt l-igeligt udvik"lede dermale Rhabditer."

18. Genus. Mesostoma. Ørsted 1844.

"Mesostomider uden ventral Hudblindsæk og uden

særlig Bursa copulatrix og D\lCtus communis forbin

dende Gang."

Bestemmelsesliste.

Alle Arter have to øjne.

A. Kroppen firkantet i Tværsnit.

a) Kanterne danne fire finneagtige La-

meller · . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .ilfesostolna tetragoft'UnJ.

b) Kanterne træde klID frem naar Dyrene,

kontraheres (f. Eks. ved Fiksation).

a) Penis kitinøs, i Spidsen glat.

1) Store Former ... _.... li • • •• .klesostonza (}racii.

2) Smaa Former .. li •••• li • • •• Mesostoma rhyncoturrt.

P) Penis kitinøs, den ydre Rand

forsynet med fine Spidser. For

enden fungerer som }'ølesnabel,

der, naar Dyret er levende, stadig

er i livlig Bevægelse. . . . . . . .. Mesostolna nigrirostrum.

B. Kroppen rund eller affladet.

al) Kroppen ganske flad og gennemsigtig;

e. l/s saa bred som lang.. . . . . .. ilfesostoma Ehrenbergii.
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bl) Kroppen rund og langstrakt.

a l) Med papilløse Blommestokke ;

Bugsiden mørkt pigmenteret. .. Meso8toma productum.

(j l) Med follikulære Blommestokke .. Mesosto7na lingua med

Varieteterne cyatkus og

lacustris.

30. Mesostoma productum. O. Schmi dt 1 8 4 8.
Graff 1882. BranD 1885. Hallez 1890; 1894. Fuhrmann 1894.

Wesenberg-Lund? 1895. Du Plessis 1897. Breslau 1899; 1908.
Dorner 1902. Luther 1904.

Habitusfigur: Braun 1885. Tab. II. fig. 20.

De forefundne Individer stemme i Størrelse, Form og Farve

godt overens med de tidligere Beskrivelser.

løvrigt skal jeg kun bemærke, at Testiklerne are totalt

sammenvoksede og ligge som et Baand dorsalt i Midtlinien. Hos

en Del Individer var Hvileæggene allerede dannede, medens Ungerne

fra Subitanæggene endnu opholdt sig i Uterus.

Arten forekommer ret sporadisk, men da i stort Antal.

Arresø 1-6-03; 23-5-04. Dam ved Virum 20-6-03.

31. jJ;[esostoma lingua.. A bi l d g a a r d i Zoo]. danica.
(Plana'ria Zingua).

Tab. IV. Fig. 1-4.
S c h mi d t 1848 (Mes. lingua). Schm id t 1858 (Mes. cyatl1,u8). Graff
1882 (Mes.lingua og cyathus). Du Plessis 1884 (Mes.lingua). Braun
1885 (Mes. lingua). Vogt og Yung 1888 (Mes lingua). Sekera 1888
(Mes.lingua VaJ... cyatlt'lt8). Hallez 1890 (Mes.lingua). F u hrm ann 1894
(Mes. lingua). Wesenberg-Lund 1895 (Mes. lingua). Dorner 1902

(Mes. ling'lta og cyathus). Luther 1904 (Mes. lingua}).
Habitu8figur: Schmidt 1848. Tab.II. fig. 6 var. cyathus.

Dorner 1902. Tab. l. fig. 2.

Ovenstaaende SYllonymliste viser bedre end en lang histOlisk

~"remstilling, hvorledes man atter og atter har gjort Forsøg paa at

udskille to Arter indenfor Mesosto1na lingua, og hvorledes Enighed

endnu ikke kan siges at være opnaaet; Grllnden er naturligvis, at

Dyret varierer en Del, saa at snart den ene, snart den &llden

Varietet har forligget ; ganske vist skulde man eftel" Do 1- ner s
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Fremstilling tro, at der var samlet Kriterier nok til en sikker

Artsadskillelse, men senere Undersøgelser (L u t he r s og min egen)

vise, at de slet ikke holde Stik, ja det forekommer endog ret ube

gribeligt, at de kunne være opstillede 1).

Medens altsaa en Artsadskillelse ikke lader sig gennemføre,

saa synes der dog at være flel·e faste Varieteter, som jeg skal for

søge at præcisere nærmere.

Den normale Form (Mes.lingua. O. Schmid~ 1848) stemmer

omtrent fuldstændig overens med L u t h er s Beskrivelse; kun fandt

jeg Oviduktens Celler lavere end L. (1904. Tab. V. fig. 33), saa at

Ægget kan passere igennem uden at skulle presse Lamellerne til

Side (Tab. IV. li'ig. 1). Rhamniterne munde ikke i Dyrets Spids,

men lade en ganske kort Kegle fri .

.J.l1es. lingua J. typica findes ofte i Damme og Søer, f. Eks.

Dam ved Arresø 21-5-03; 23-5-04. Furesø 16--6-03;

30-5 -04. Lyngby Sø 19-6-03; 9-6-'04. Teglgaardssø

1-7-03.

Mea. lingua var. cyathus adskiller sig fra den normale Form

navnlig ved sin relativt linge Størrelse (medens Mea. lingua j. tYPe

bliver 5-Smm, fandt jeg aldrig denne Varietet længere end 3-4mm).

Desuden kan man paavise en stærkere Udvikling af de cyanophile

Kirtler paa Forendens Underside.

Dyret lever i Pytter og synes kun ganske undtagelsesvis at

danne Subitanæg. Paa Tavle IV, Fig. 2, ·3 og 4 har jeg givet

Figurer til Belysning af El\skretiollsbægerets Beliggenhed og Epi

theliets Udseende.

Mea. lingua var. nov. lacustris er, saa vidt det kan ses af

tidligere Beskrivelser , ikke set før 2); den lever udelukkende paa

I) Dor ne r (1902) angiver Bom Kelldetegn , hvorpaa MesostOttta lingua
kan skelnes fra andre Arter, der udvendig ligne den, altsaa
navnlig Mes. C,·acii og •Mes. cyathus., følgende: l) Mangel paa
.Pigmentstave. (dermale Rhabditer). 2) l\Iangel paa tangential Kl·Op
lDuskulatur og indre Længdemuskler i Pllarynx. Det har vist sig, at
DJYret har alle tre Dele.

J) }Iuligvis er den dog set af Du Plessis (1884).
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Sandbund med Vegetation, ofte paa forholdsvis stor DY'bde. Aarsagen

til de Kal·aktel-er, hvori den adskiller sig fra den normale Form,
maa rimeligvis søges i Opholdsstedet; Karaktererne ere navnlig det

stærkt hyaline Udseende, samt den uhyre Pl-oduktion af Subitanæg,

hvad der resulterer i en Masseoptræden , som aldrig blot tilnær

melsesvis naas af de to andre Former.

}'uresø Juni, Juli 03. Maj, Juni, Juli 04.

32. Mesostoma Ehrenbergii. Mull e1'. Zool. danica

(M. tetr. Tab. eVI. tig. 5).
Graff 1882. Vogt og Yung 1888. Kennel 1889. Hallez 1890.
Fuhrmann 1894. Wood,vorth 1896; 1897. Breslau 1899; 1908.

Dorner 1902. Lu ther 1904.
HabitlIsfigur: Schmidt 1848. Tab. IV. fig. 9.

Woodworth 1897. fig. 6.

Indtil Vog t og Yu n g s Undersøgelse (1888) vare de forskel

lige Undersøgere enige i alt Fald om Hovedtrækkene i Dyrets

Bygning, saaledes som den er skildret af G r a ff 1882.

De to Forfatteres Bearbejdelse gav imidlertid det ydel·st over

raskende Resultat, at Dyret slet. ikke var nogen Mesostomide, men

meget snarere maatte henregnes til Slægten Castrada. Senere

Undersøgere nøjes med enten at referere dette eller blot udtale at

"Arten paany har vundet i Interesse" uden iøvrigt at se nærmere

paa If'orholdene, selvom de, som for Eksempel F u hl- ro a n D, vare

i Besiddelse af Materiale, saa at det lod sig gøre.

~'ørst i det allerede saa ofte nævnte L u t he r s k e Arbejde

blev den fornyede Gennemgang fuldbyrdet og gav Resultatel-, der

lod S c h mi d t s (1858) og Gl· affs Beskrivelser komme til deres

Ret og afgørende viste, hVOI· løs og fejlagtig V og ts og Y u n g s

Bearbejdelse var.

Før Luthers Arbejde kom, havde jeg anvendt en hel Del

Tid paa samme Undersøgelse, og kan i fuldeste Maal slutte mig

til hans Resultater.

Mes. Ehrenbergii forekommer jæ,·nt udbredt her i Landet, om

end Individantallet overalt er spal-somt. FUl-esø 10-6-08;
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4-6-04. Søndersø 5-7-03. Arresø 31-5-03. Virum Mose

26-6-08. Teglgaardssø 1-7-03.

38*. Mesostoma Gracii. O. S eh mi d t 1 8 5 8.
Graff 1882. BranD 1885. Bohmig 1890. Dorner 1902.

Luther 1904.
Habitusfigur: Braun 1885. Tab.I. fig.S.

Det er først B r a u n s indgaaellde Beskrivelse, der har givet

denne Art fuld Borgerret; L ut h er har yderligere undersøgt den,

og vort Kendskab til Dyret er derfor saa god, at jeg kun har ell

enkelt Tilføjelse at at gøre.

B r aun skriver (1889.

pag. 41): "... die.

beiden Uteri, von denen

Sch ro i dt angiebt, dass

sie gekammert sein; es

ist mir nicht mijglieh

irgend etwas specificbes

an den nur nach hin

ten sich erstreckenden

'}'ruchthalter zu finden,
Mes. Cracii. Uterus. ep, Epithel (Bugside). so dasz icb nicht weisz

I og Il, Kamre i Uterus.
was der genannte Autor

bie}· gesehen hat. u Sch mi dt har aabenbart set }t'orbold som det,

jeg har afbildet· i Tekstfigur 8. Der er virlrelig, om ikke, som S.

tegner det, en fuldstændig Kamring (1858. Tab. II. fig. 4), saa dog

en skarp Adskillelse i flere Hulrum, som opstaa ved en stærk

Indsnøring af Uterinvæggen, der tillige er særlig fortykket paa

de indsnævrede Steder. Ejendommelig er her Kærnernes Form,

samt at de ligge med den ene Ende trængt saa langt ud mod

Overfladen, at det ganske ser ud, som om de perfol4erede denne.

Mes. Cracii bliver her til Lands 13-14mm, altsaa omtrent

som Krakauerformen (Sch ro i d t).

Foreltomst: Eremitagen i forskellige Smaapytter 5-2-03

2-4-04. Engbave ved Skjoldenæsholm 11-4-03.
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34*. M esostoma nigrirostrum. Br a un 1 8 8 5.
Tab. IV. }'ig. 5-14 samt Textfig. 9-10.

Habitusfigur: Braun Tab. I. fig. S.

Denne og den følgende Art ere tidligere kun fundne af B r a un ,

til hvis iøvri.gt gode, men korte Beskrivelser jeg har en Række

Tilføjelser og RetteIRer af en saadan Beskaffenhed, at en fuldstændig

Genfremstilling af Dyrenes Bygning vil være den bedste ~'orm,

hvorunder de kunne gives.

Mes. nig'ri'rostrum bliver næppe saa stor hos os som i Livland ;

4,6-5mm var den almindelige Størrelse. Farven er smudsiggraa

og skyldes foruden subcutant Pigment tillige de store mørktfarvede

Konkrementer, som findes overalt i Tarmens Epithel, naar Dyret er

i god Ernæringstilstand; lader JDan det sulte, bliver Farven lysere,

og samtidig forsvinder Konkrementerne.

Formen er nærmest som hos ældre Individer af Mes. Cracii,

altsaa i Tværsnit svagt firkantet, dette ses dog ikke paa levende

Dyr, men træder først frem efter Fixationen.

Mes. nigriro8t1~um er forsynet med en retraktil Snabel, der dog

ikke kan sammenlignes med den komplicerede Dannelse a~ samme

Navn hos Probosciderne 1). Jeg har ikke kunnet undersøge den i

udstrakt Tilstand og kalI derfor intet sige om, hvorvidt den i

'l'værsnit har den korslignende Form, s~m B r a u n beskriver (1885.

pag. 53. Tab. II. fig. 14 og 15). Hvorledes B. for Resten har

kunnet undersøge Snablen udstrakt, er mig en Gaade; thi Dyret

holder den ikke et Øjeblik i Ro, men bevæger den stadig ud og

ind; paa den indkrængede Snabel passer hans Beskrivelse i alt

Fald ikke; thi selvom Formen varierer noget efter Fikseringen,

er Tværsnittet foroven dog altid langstrakt, og længere nede bredes

Lumen ud til Siden, saa at der, som Textfigur 9 (I) viser, bliver

Plads for den yderste, svagt afrundede Ende.

J) I Modsætning til L nt h er, der sætter skal·pt Skel mellem de retraktile
Forender, som de forekomme hos f. Eks. Mea. lingua og "Snablen" hos
Rhyncho'l~~es. rostJratum, maa jeg fremhæve, at denne sidste kun er at
betragte som højeste Led i Udviklingen af Forenden fra MeB. (J,-acii
og lingua over Mes. f·ltyncotum og ·nig'''iroBtrwm til den nævnte Form.'·

. 7
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Mes. nigri'roBt'tu'n". Snit gen
nem F()renden. I. Horisontal
snit (log 2, Tværsnit i for
skellig Højde). II. Sagittalsnit.
Figuren viser Snablens Form

og Leje.

Medens den retraktile Forende hos Mea. lingua, Rhyncllomes.

r08tratum og andre trækkes ind, saa at den kommer til at ligge i

Dyrets Midtakse , ligger den hos Jfttes. nigrirostru·m skævt, saa

ledes at den yderste Snabelspids, naar den er udstrakt, kommer til

at sidde paa Forkroppens Overkant. (Tekstfig. 9. II.) L u t h e r 8

Antagelse, at den skulde være højt differentieret i Bygning (1904.

pag. 85), kan jeg ikke bekræfte; Forskellen fra den simple, retrak

tile Forende hos Mes. Cracii og lingua bestaar kun i Størrelse og

Leje; Epitheliet er udover Manglen paa dermale Rhabditer ikke

forskelligt fra Kropepitheliet. I Spidsen

munde to svagt udviklede Stavveje , der

føre ret tynde Rhammiter.

Hele Legemets Overflade, Snablen

medindbefattet, fimrer. Epitheliet er højt

paa Oversiden, mere affladet paa Under

siden; Kærnerne ere runde eller svagt

udbugtede, de have et stort Kærne

legeme.

Fornyelsen af Epitheliet sker ved

Deling af Cellerne (Tab. IV. Fig. 14);

"Ersatzzellen", som L u t h er mente at

kunne eftervise hos flere Ellmesostominer

(1904. pag. 17), mangle. Distalt i Epi

theliet ligger indlejret en Mængde smaa

dermale Rhabditer , som ere svagt

cyanophile ; desuden l\an man af og til

træffe en Mængde Vacuoler, indeholdende større og lnindre, kllgle

formede Konkrementer, der til Tider l\unne ses liggende mellem

Fimrehaarene, udstødte af Epitheliet; det er utvivlsomt Ekskretions

produkter, ganske som BUh mig (1885. Tab. II. fig. 9) har beskrevet
det hos forskellige AIloiocOler.

Hudmuskelsækken bestaaer af Ring- og Længdemuslculatur, i

Snablen forstærkes især den sidste og har her rimeligvis givet

Anledning t.il Br auns Beskrivelse af endnu et Lag indre Ring
og Skraamuskler paa dette Sted.
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Kropmuskulaturen dannes væsentlig af stærke, tangentiale

Muskler, der foraarsage den firkantede Form, Dyret antager i

fikseret Tilstand; endvidere maa nævnes de kraftige Snabelretrak

torer, der udgaa fra dennes Spids og straalefol·met strække sig ud

til Hudmuskelsækken, hvor deres forgl-enede Ender fæstes omtrent

paa Grænsen mellem Dyrets forreste og anden Tredjedel; sammen

med den forstærkede Længdemuskulatur i Hudmuskelsækken for

aarsage de den kraftige Kontraktion af Snablen; dennes Udskydning

bevirkes derimod ved Kontraktion af den samlede Hudmuskulatur.

Mesenebymet er ligt forgrenet og fyldt med et Pigment af

ganske fine, brune Korn, der især ligge ophobede omkring Køns

organer, Pharynx og lfjærne, samt lige under Hudmuskelsækken.

Pharynx udmærker sig ved sit tykke indre Epithel, med

rigelig Kærneforsyning (Tab. IV. Fig. 12), samt ved at Kærnerne,

som høre til Pharyngealtaskens ydre Væg, ere overordentlig store.

Oesophagus er kærneførende og munder i en Tarm, der er bygget

ganske som hos andre Mesostomider.

Protonephridierne munde i Ekskretionspægeret; de to Indmun

dingsstammer are kraftigt udviklede, tykvæggede og forsynede med

tydelige l{ærner; lige ved Indmundingsstedet kan man se en svag

Ringmuskulatur (Tab. IV. Fig. 7).

Nervesystemet dannes af et kraftigt Dobbeltganglie , tydeligt

indsnøret paa Midten; dets Leje er nærmest ventralt, og den

midterste Del almindeligvis noget indpresset af Snablens Retrak

torer, som sende et Bundt lige over dette Sted. Nerverne ere

vanskelige at eftervise, jeg saa kun et enkelt Par, der løb bagud

i Kroppen, og, som B r a un har set, anastomoserede bag Pharynx,

samt to Par forudgaaende, som hurtigt grenedes til fine Bundter.

øjnene ere brunt pigmenterede, de have en tydelig Linse og

ligg'e hver paa Indersiden af de to lfjærneopsvulmninger, som danne

Basis for de forudgaaende Nervestammer.

Atrium genitale ligger lige bag Mundaabningen og munder i

en fælles Grube med denne (Tekstfig. 10); det Ol' udklædt med

et fimrende Epitbel.

7*
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Testiklerne ere formede som to brede, dorsaltliggende Baand.

der fortil næstea altid ere sammensmeltede, saa at det hele faar

Hesteskoform l). Bagenderne ligge omtrent lateralt i Dyret, Lejet

bliver altsaa jævnt skraanende mod Dyrets Bagende. Hver Testikel

afsendel· et Vas deferens til Penis, hvor de munde paa den øverste

Runding.
Penis er bygget ganske som hos Mes. tetragonunl, kun er den

ikke krummet. Muskulaturell bestaar af et ydre Længdemuskellag,

Mea. nigrtt·oBt,·um; Skema af KøDsapparatet. pl~, harynx. ut, Uterus.
(tg, Atrium genitale. dc, Ductus communis. p, Penis. bc, Bursa copu

latrix. 0, Kimstok.

derpaa følger ydre og indre Spiralmuskulatur og inderst Ring

ID\lSkler. Den nederste Del er udelukkende Ringmuskulatur (Tab. IV.

Fig. 5, 8, 9 og 10). DuetlIs ejaclllatolius er indvendig udklædt

med et tykvægget Kitinrør , der opadtil i Penis udvides noget,

medens det forneden ender i en Række ganske korte, :yderst fine

Spidser. Tværsnit viser, at Røret er ovalt med en F'orstærknings

liste paa hver Side (Tab. IV. Fig. 8). Det epitheliale Plasma, som

') Altaaa ganske som Luther fandt det hos Mes. G'racii (1904. Tekst
fig. 9. pag. 87).
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omgiver Røret og udklæder hele Peniseaviteten, har Kærner især

paa Overgangsstedet fra Penis' tyndere det til tykkere Parti; mod

Ringmuskulaturen danner det forneden en tydelig, lysbrydende

Basalmembran (Tab. IV. Fig. 5).

Tæt ved Indmundingsstedet for Vasa deferentia træder ogsaa

Kornsekretet ind i Penis, det indeholder saavel erythrophile som

cyanophile Granula.

Bursa copulatrix er en tyndvægget, kuglerund Blære, der ved

en lang, tynd Stilk staar i }'orbindelse med Atrium genitale; ifølge

Brann skulde den være udklædt med et tykt "Chitin Sehieht".

Ganske vist findes der noget, som kunde tydes saaledes; nærmere

Eftersyn viser imidlertid, at det er en Basalmembran for et tidligere

Epithel, der afstødes, naar Kønsmodenheden indtræder, ganske som

hos visse andre Eumesostominer (L u t h e r 1904. p. 108); dette

Epithel føres, tør jeg temmelig sikkert paastaa, ikke ud i Atrium,

men op i Bursa, hvor det da tjener til Ernæring for Sperma.

Stilken er forsynet med en meget kraftig Ringmuskulatur.

Kimstokken er kort; den munder omtrent altid undel- en ret

Vinkel i den lange Ovidukt, af hvilken altid større eller mindre

Dele ere fyldte med Sperma, ganske som Luther beskrev det hos

Mes. lingua. (1904. p. 120) (Tab. IV. Fig. 6.) Receptaculum

selninis er kun lille t og det er saa godt som umuligt at se, hvor

det gaar over i Ductus communis, da enhver Opsvulmning mangler.

Ductus communis udklædes af et fimrende Epithel, den er

meget lang og omgives af saavel Ring- som Længdemuskler , der

lade sig eftel·vise helt op paa Reoeptaklet og Ovidukten.

I Ductus communis munde endvidere de follikulære Blomme

stokke, som fylde el) stor Del af Dyret; de enkelte ~'ollikler for

bindes ved fine Gange, hvor man kan eftervise Kæl-nel" i Væggen

(Tab. IV. Fig. 11). Endelig er dell Indmundingssted for en stor

Gruppe Skalkirtler , der ligge jævnt fordelt bag hele dens nedre

Del (Tab. IV. Fig. 13). Uteri munde lateralt i Atri\lm, de løbe

bagud i Dyret og kunne iJldoholde indtil 6 tykskallede, rødbrune

Æg. Subitanæg mangle_
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B r a nn s Angivelser om Opholdsstedet "zwischen macerierenden

BIAttern in Tumpeln mit moorigem Grunde" passe ogsaa paa vore

hjemlige Lokaliteter. Dyrene ere yderst træge, kun henimod Aften

bevæge de sig livligere og krybe omkring (jeg har aldrig set dem

svømme), stadig følende for sig med Snablen.

Jeg fandt dem (som Brann) i Selskab med Mea. Cracii og

Derostoma unipunctatum.

Eremitagen 3-3-03; 11-5-04. Pyt ved Furesø 30-5-04.

35*. Mesostoma rllyncotu·m. BranD 1885.
Tab. IV. Fig. 15-16, samt Tokstfig. 11-12.

Habitusfigur: Braun Tab. I. fig. 6.

Længde (2-smm) og Farre som hos de livlandske Individer.

Kroppen firkantet med ganske lave Længdelister , der fremkaldes

ved Tangentialmuskulaturens Kontraktion.
Forenden er omdannet

til en Snabel, hvis ana

tomiske Bygning er som

hos lJtJes. nigrirostrum,

men, som Tværsnittene

vise, har en anden Form

Mes. rhyncotunl; Tværsnit gennem Forenden. og ligger i Dyrets Midt-
I.-ID. vise Snablens Leje. akse (Tekstfig. 11.)

Epitbel og Stavveje el·e som hos den nævnte Form, det samme gælder

Hudmuskelsækken, medens Tangcntialmuskulaturell er noget kraftigere.

Protonephridier og Pharynx, Oesophagus og Tarm afvige ikke

fra den almindelige Bygning bos Mesostomiderne.

Bjærnen er smallere end hos Mes. nigrirostrum, hen-ed komme

ogsaa øjnene til at ligge hinanden nærmere; de ere mørktpigmen

terede og forsynede med en Linse.

Jeg kunde eftervise tre Nervepar , et forudgaaende svagt og

to, der strakte sig bagud: af hvilke igen det ventrale Par var

krafti~st. Bag Pharynx dannede det den sædvanlige Kommissur.

Atrium genitale aabner sig en i fælles Grube med Munden;

det er lille og \ldklædt med kubisk, fimrende Epitllel. Heri munde
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Mes. rl"yncot'Um; Skema af Køosapparatet.
'rs, Receptacnlum reminis. div, Divertikel.

iøvrigt se Fig. 10.

nu de forskellige Kønsol·ganer (se Tekstfig. 12), paa hvilke jeg j

særlig Grad har henvendt min Opmærksomhed, da de til Dels ere

mistydede af Br au n,

saavidt da FOlfatte

rens Tekst og Figu

ror lade sig anvende

til en Identificering

af, hvad han bar set.

Testiklerne ligge som

to brede Baand i

Dyret, de anastomo

sere ikke paa noget

Sted. Lidt foran

Midten udspril1ge

Vasa deferentia, af

hvilke det højre som

sædvanlig er det

længste; BranD an

giver det modsatte og maa aabenbart have været uheldig med

Orientelingen af Serien, saa at der er indtruffet en Forveksling af

højre og venstre; det samme gælder Penis, B r a un fandt den i

højre, den ligger i venstre Side af DYl·et.

Som Skemaet viser, er den bagtil stærkt ops,·ulmet og afviger

derfor betydeligt i Form fra Penis hos Mea. nigrirostrum. Muskula

turen er til Stede i de samme Lag, som hos den nævnte Form,

men er svagere \ldviklet. Kitinl·øret, som indvendig udklæder

Ductus ejaculatorius , er tYlldt og svagt bøjet, det ender foroven i

en bred Krave, er forneden glat og mangler Forstærkningslister.

Sperma træder gennem en kort Gang. opstaaet ved Sammen

smeltning af Vasa deferentia, ind i Penis paa dens øverste Runding.

Tæt herved træder ogsaa Kornsekretet l) ind, det fylder den forreste,

1) Kornsekretet kan som sædvanlig skilles i fine erythrophile og grove
cyanophile Korn: det fortjener dog at bemærkos, at i et enkelt Præparat
var det groftkornede Sekret farvet erythrophilt, uden at nogen Over
farvning eller anden synlig Aarsag var til Stelle.



104

Sperma den bageste, opsvulmede Del. Mellem Ophobningerne

findes en Membran af epithelialt Plasma, der dog ikke danner et

fuldstændigt Skillerum, men el- perforeret i Midten.

Det vanskeligste Spørgsmaal ved Studiet af Kønsorganerne var

at vinde Sikkerhed for, hvad B r a u n har kaldt Bursa copulatl·ix,

hvad "x Organ". }'orfatterens Figurer fremstille nemlig kun

"x Organet", og endvidere staar Beskrivelsen, hvis Figurerne are

rigtige, i Strid med, hvad jeg har kunnet se. Man komlner sikkert

Sandheden nærmest ved at tyde B r a uns "x Organ" (if. Figuren)

som Bursa copulatrix (Tab. IV. !t'ig. 15), da denne Blære hos mille

Individer altid var fyldt med Sperma og Kornsekret og iøvrigt

ganske har samme Bygning som det nævnte Organ hos andre

Eumesostominer; den er stilket, indvendig udklædt af en lysbrydende

Membran (Basalmembr~n?) og udvendig forsJnet med elI særdeles

kraftig Ringmuskulatllr.

Hvad BrauD opfatter som Bursa copulatrix, maa lIden Tvivl

"ære den lille kortstilkede Divertikel fra Atrium, eller, om man vil,

fra DuctllS communis' nederste Ende (Tab. IV. Fig. 16 og Tekst

fig. 12 div.); dens Bygning stemmer mærkværdigvis ikke med B's.

Beskrivelse af Bursa copulatrix, men med den af "x Organet."

Jeg har set enkelte Spermatozoer, men intet Kornsekret deri.

Ductus communis er lang, i den munder Kirtler, ga.nske som

B ra u n har meddelt (1885. pag. 48); den gaar over i et lille

l{eeeptaculum seminis, der er tydeligt afsat fra Ovidukten, hvis

Bygning er som hos de andro Mesostomider.

Kimstokken lIgger mellem Penis og ~ursa coplllatrix, dell er

kort og staar under en ret Vinkel i Forbindelse med Ovidukten.

De to follikulære Blommestol,ke munde paa Ductus' Forside gennem

en enkelt Gang, dannet ved Forening af de. to Blommegange.

Arten har kun eet eller to Æg ad Gangen, de ere kllglerullde

og ovel·ordentlig tykskallede uden "wabenartige Vertiefungen"

(Bra \1 n pag. 48). Mea. rlzyncotunl er ofte fyldt med Parasiter;

foruden Krystalloider fandt jeg til Tider smaa, f\lnde Cyster, inde

holdende et Utal af smaa Legemer, som vare i stadig Bevægelse;
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det hele gjorde Indtryk af at være Gregarineyster. Endvidere

fandtes i Tarmen et amøbeagtigt Væsen, som ikke kunde leve frit,

luen døde, saasnart det blev isoleret.

B r a u n 8 og mit Findested er ganske af samme Natur, lige

ledes kan 'jeg tiltræde hans Betegnelse af Dyret som langsomt og

lyssky. Jeg fandt det i Enghaven ved Sb.ioldenæsholm 11-4-03.

36. Mesostoma tetragontem. O. F r. Mti Il e r (Fasciola tetragona) 1774.
Brann 1885. Dorner 1902. Luther 1904.

Habitusfigur: Braun 1885. Tab. l. fig. 1.

Jeg har intet at føje til L u t he r s Beskrivelse.

Dyret forekommer almindeligt i Søer og Damme.

Søndersø 21-5-03; 10-6-04. Arresø 31-5-03

23-5-04. ~'uresø 10-6-03; 2-6-04..

19. Ge n us. Bothromesostoma. B r a un 1885.

"Mesostomider med ventral Hudblindsæk og en

særlig Gang, der forbinder Bursa eopulatrix og D\lCtUS

commu 11 i s."

37. Botllrolnesostolna personatum. o. Schmidt 1848.
Tekstlig. 13-14.

Graff 1882 (Mes. pe1·sonatutn). Braun 1885. Ja,vorowski 1886
}i'uhrmann 1894. Breslalt 1899; 1908. Dorller 1902. Luther 1904.

Habitusfigur: Graff 1882. Tab. IV. fig. 21.

J eg har klIn faa Bemærkninger at knytte til Br a u ns ,

F uh r ma n ns og L ut h e r s tidligel·e Beskrivelser. Hvad Dyrets

Anatomi angaaer, saa maa jeg stille mig tvivlende overfor den

sidstnævnte FOlfatter , naar han (1904. pag. 13) antagel· , at det

epitheliale Pigmellt er en Art Ekskretionsprodukt - især da Anta

gelsen støttes ved, at man finder enkelte af Kornene liggende paa

Epitheliets Overflade; jeg bar ganske vist selv set det i mine

Præparater, men altid kun, hvor Snitretningen var vinkelret paa

Epitheliet; det forekommer mig derfor rimeligere, at det er

Mikrotomkniven, som har ført Kornene med sig, som det ofte sker

f. Eks. med Blommekorn og Kornsekl·etgranula.
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Den ventrale Hudblindsæk beskrives af Brann og Fuhrmann

som Y-formet, og }' u hrm an n støtter herpaa en Hypothese om,

at den skulde være homolog med Lugtegruberne hos Stenosto

miderne ; ja, FOl·fattel'en angive1· endog at have set en særlig Nerve

fra Hjærnen til Hudblindsækken ; Dor n er bekræfter denne Med

delelse.
Antagelsen er imidlertid ikke saa sikker, som man skulde tro;

L uther kunde trods indgaaende Ulldersøgelser ingen Lighed finde

med Stenostomidernes Sansegruber, da han hverken kunde eftervise

Sanseeeller deri eller en tilførende Nerve; snarere mener han, at

Blindsækken er en Kirteludførselsgang, og han paaviser en Mængde

eencellede Kirtler lejrede omkring den.

Denne sidste Opfattelse maa jeg fuldstændig SI\ltte mig til;

Kirtlerne ere til Stede og Nerven mangler; bertil, kommer at

Blindsækken kan have flere end to Grene, saa at Y-formen ikke er

konstant og derved mister sin Botydning som Bevis for Dannelsens

oprindelige Dobbelthed.

Min væsentligste Indvending mod de tidligere Undersøgelser

gælder ~' uhr man n s Fremstilling af Parringen. Om denne skriver

ban (1894. pag. 255) "Die Thiere liegen dabei in stumpfen Winkel

gekreutzt neber einander. . . .", Stillingen skulde altsaa omtrent

være som hos Opistoma pallidum (Tekstfigur 21), saafremt da,

hvad for Resten ikl{e fremgaar af den citerede Sætning, Vinklen

regnes mellem Dyrenes Forender. Er dette Tilfældet, er Iagt

tagelsen urigtig; i alle de Parringer, jeg saa (ca. 40), laa DYl·ene,

som Tekstfiguleerne 13 og 14 vise, enten krydsede, saa at For

endel·ne dannede en spids Vinkel, eller, 11aar Parringen foregik lige

lluder Vandoverfladen, med Forkroppene vandret og Bagkroppene

lodl·et med Bugfladerne mod hinanden.

Parringen foregaar om Natten eller i kunstigt Mørke, men

kan ofte fremkaldes hurtigt og i fuldt Dagslys, naar Individer fra

to forskellige Lokaliteter sættes i samme Skaal; den foretages f ør

den første Subitanægdannelse, u n der denne og e f t er dens Afslut

ning gentagne Gange; jeg har saaledes iagttaget den hos Individer,
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der vare isolel'ede to og to, indtil 8 Gange i 2 Uger, og utvivlsomt

er Tallet for lavt, da jeg jo ikke hele Tiden kunde være ved

Skaalene. Den begyndte saa godt som altid, naar Skumringen

faldt paa.

Snit gennem Individer, fikserede in copula, vise, at F u h r

manns Beskrivelse af Atriums Udkrængning er rigtig. Penis

indføres imidlertid i k k e i det andet Individ, men den Del af

Atrium, hvori den munder, ligger presset tæt op til Aabningen for

det andet Dyrs Bursa copulatrix, og Sperma flyder jævnt over

deri, naar det er ejacllleret i AtlillID genitale. F uhr ma nn s Tekst

og Figur (1894. Tab. X. fig. 26) sige da heller ikke noget, der

kan retfærdiggøre L u th e rs Bemærkning (1904. pag. 114): "es

gelang }'uhrmann (1894. p. 255. Taf. X fig. 26) Exemplare von

Bot/tr. personatum in copula zu fixieren und an Schnitten nach

zuweisen, dasz der Penis jedes Exemplar in der Bursa des anderen

zu finden war"; tværtimod viser F uh r ID a n n s }'igur ganske tydeligt

Penis liggende i sit eget Atrium genitale.

Botllromesostorlla personatu1n hører til vore almindeligste Sø

former, dell findes i de fleste af vore vegetationsrige Søer og

Damme. Jeg har den blalldt andet fra Furesø 10-6-03; 11-5

-04 (nylig udklækkede Individer). Søndersø 21-5-03; 10-6

-04. Arresø 1-6-03; 23-5-04. Hulsø 11-6-03. Lyngby

Sø 9-6-03. Teglgaardssø 1-7-03. Juul Sø 11-7-04

Slaaen Sø 12-7-04.
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38*.. BothromeBostoma Essenii. B r a \1 n 1885.

Zacharias 1887. Dorner 1902. Luther 1904.
Habitusfigur: Luther Tab. IX. fig. 23 og 24.

Dyret varierer stærkt i Farve, ganske efter Opholdsstedet; der

fremkommer del-ved konstante lokale Varieteter. Optræder det paa

Aakandeblade og Potamogeton, er Farven mælkehvid, mellem tæt

Vegetation (Krebseklo, Frøbid og Andemad) mere' gullig, ja til

Tider mørkt okkerfarvet, omtrent som Undersiden af Bothr. perso

natum. Ogsaa Formen varierer bet.vdeligt, saa at man kan fillde

lt'ormer, der ligne Botkr. lineata meget; jeg opfører dog den sidste

som Art, da Materialet af typiske Individer ikl\e var stort noli: til

en nøjagtig Gennemgang.

Hvad jeg har sagt om Hudblil1dsækken hos Bothtr. perSo11atum,

gælder ogsaa her, den kan ligeledes have flere end to Forgreninger.

Parringen foregaar ganske som hos den foregaaende Art.

Søndersø 21-5-03; 10-6-04. Al'resø 2-6-04; 23-5

-04. Lyngby Sø 19-6-03; 30-6-04. Carlssø 1-7-03.

Valsølille Sø 17-7-03. Furesø 1-7-04. Juul Sø 22-7-04.

Slaaen Sø 12-7-04.

39*. Bothromesosfoma lineata. B l' a u il 18 8 5.
(Varietet af Botltr. Essenii?)

Habitusfigur: BranD Tab. III. fig. 21.

Enkelte Individer i Furesø ved Fiskebæk 7-6 -04.

VIII. }'amilie. Proboscida. J. V. Carus 1863.

"R h a b d ocøl e r ro e d en F øl e sna be l, li ed e e11, t o

eller tre Kønsaabninger, adskilte Kim og Blomme

stokke; med Bursa seminalis og altid kompakte Te

stikler. Pharynx almindeligvis et Pharynx rosulatus.

Koplllationsorganet ofte et meget kompliceret Kitin
a p par a t." 1)
---------
J) I Graffø Familiediagnose, som jeg har fulgt, var det nødvendigt at

foretage et Par Ændringer, dels hvad Kønsaabningel·nes Antal angaar,
hvor GraCf (1908) selv paaviste tre hos Gyrator notop8; dels er der
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a) Underfamilie. Pseudorhynchina. Graff 1882.

"Dell til Snabel omdannede Forende mangler

Fimrehaar, Snabelskede og Muskeltap. Som Retrak

torer tjene talrige korte l\fuskelbundter. Pharynx

rosulatus. Ean Kønsaabning; to Kim-stokke; Blomme

stokken netformet; dobbelte, runde Testikler."

2 O. Ga n u s. Pseudorhynchus. Gr a ff 1882.

"Med samme I<:endetegn som Underfamilien."

40*. Pseudorhyncltus bijidus. Mc. I n t os h 18 7 4.
Tab. l. Fig. 22-24_ Tab. II. Fig. 29-81.

Graff 1882. Garn ble 1898. Giard 1894. Attems 1897.
Habitusfigur: Jensen 1878. Tab. IV. fig. 10 og 11.

De tidligere Angivelser om, at denne Art træffes sammen 1

stort Antal, kan jeg ikke bekræfte for VOl' hjemlige Fauna. Jeg

fandt kun Dyret een Gang i to Eksemplarer; de vare imidlel·tid

lette at henføre til denne Art, tiltrods for at de paa flere Punkter

afvege fra tidligere Beskri'felser, da Penis er saa karakteristisk og

afvigende fra alle andres Formers.

Mine Individer vare ca. 1mm lange og ganske farveløse;

I{roppens Form er, som Jellsen (1878. pag. 51) beskriver den.

Epitheliets mærkværdige Bygning er ikke tidligere undersøgt;

det bar en ikke ringe Lighed med det, jeg har omtalt under

Rhynco'lnes. rostratum.

Som Figurerne (Tab. I. Fig. 22, 23 og 24) vise, er Bygningen

ikke den samme overalt paa Kroppen; fælles el' et basalt, kornet

Protoplasma med en stor afrundet Kærne; distalt findes i hver

Celle et Hulrum, der varierer i Størrelse, og som indeholder stOl-e

Mængder af Rhamniter; del"male Rhabditer mangle nemlig overalt

i Kl"Oppells Epithel og findes kun paa Snablen. ~'imrehaarsbeklæd

ning~n er varierende; Bugsiden er rigelig forsynet dermed, op

udslettet ell Sætning saalydende: .die Coutinuitåt des Darmes wird
mit Eintritt der Geschlechtsreife untorbrochen,,; thi dette er langtfra
altid Tilfældet.
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mod Siderne blive de lavere og ere yderst vanskelige at se paa

Rygsiden.

De nyeste Angivelser om Stavene staJnme fra Attems (1897).

Forf. skriver derom: "Ich sah drei Hauptfol-men von Rhabditen:

1. Ganz kleine, kllrze. 2. Mittellange, dicke und 3. sehr lange und

diinne, nadelformige. Die ganz kleinen und die langen sind von

ziemlich konstanter Grosze, die mittIeren variieren ziemlich; sie

bilden die Hauptmasse aller Rhabditen und bedecken dicht den

ganzen Korper." Tidligere hal- Jensen (1878. pag. 51) beskrevet

noget lignende; ingen af Stederne findes imidlertid nærmere Angi

velser om, hvorledes Stavene are ordnede i Kroppens E~pithel.

Første og anden Hovedform ere adel1ale Dannelser; de mindste

sidde i Bugfladens Epithel (Tab. I. Fig. 24); de andre, som efter

Attems variere, kunne adskilles i to Jtonstante Forlner: en

mindre, som fylder Ryggens Epithel (Tab. I. Fig. 23), og en større

som udelukkende ligger i to brede, laterale Baand, der strække sig

fra Pharynx bagud (Tab. 1. Fig. 22).

Den tredje Hovedform er, tror jeg, misforstaaet; jeg har i

alle Tilfælde kUll kunnet finde .naaleformede, tynde, men k or t e

Stave siddende i Snabelepitheliet; det er utvivlsomt dermale Dan

nelser som de runde Korn i Snabelepitheliet hos Rhynchomes.

l"ostratum.

Det er disse forskellige Stavdannelser, der foraarsage 8tørrelses

forskellen i de distale Hulrum i Epitheliets Celle1"

Der findes en tynd, stærkt cyanophil Basalmembran.

Hudmllskelsækken dannes af et ydre Ring- og et ind1-e Længde

muskellag ; det sidste er stærkest udviklet paa Bugsiden, hvor man

ser de enkelte Muskelbulldter staa ud fra Kropvæggen som høje

Lameller (Tab. II. Fig. 31).

Da Muskeltappen mangler, er Snablens Muskulatur kun repræ

senteret ved Retraktorer, der i 8 Bundter radiært straale ud fra

Forenden til Hudmuskelsækkel1, hvor de ere fæstede.

Bjærnen er især paa Bagsiden rigeligt forsynet med Ganglie

celler. Nervernes Antal og Forløb kan jeg ikke meddele meget
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om, da jeg kun disponerede over Tværsnitserier. Det eneste, som

med Sikkerhed kunde ses, var et enkelt, ventralt, bagudløbende

Nervepar (Tab. ll. }'ig. 30), der saa vidt jeg kunde afgøre, anasto

moserede bag Pha.rynx.

Af J en s ens Tekst og ~'igur (Tab. IV. fig. 12) fremgaar dett

at Hjærnen og Pharynx skulle ligge ret langt fjærnede fra hin

anden; paa mine Individer laa de hinanden saa nær, at et og

samme Tvæ14snit viser baade Hjærnens Bagside og Pharynx' Ifor

side (Tab. II. Ifig. 30); noget kan naturligvis nok være bevirket af

l{ontraktionen ved ~'ixeringen, men dog næppe alt; Pharynx kommer

i alle Tilfælde til at ligge i Legemets forreste Tredjedel og ikke i

anden; Bygningen er den, vi finde hos Eumesostominerne.

Kønsaabningen ligger lige bag Munden, den rører ind i et lille

..4.trium, udklædt med et fimrende Epithel.

Testiklerne ere overmaade korte (de kunne eftervises paa 6

Tværsnit Et 7,5f1., ere altsaa ca. O,04mm), de ere lejrede paa begge

Sider af Pharynx og sende de lange, traadfine Spermatozoer ind i

Sædblæren gennem to korte Vasa deferentia; herfra passere de

videre gennem en Ductus seminalis ind i den basale Del af Penis,

hvor ogsaa Kornsekretets Kirtler munde.

Penis ligger ikke paa tværs i Dyret, saaledes som det be

skrives af G r aff, men, hvad der ogsaa er rimeligere, lodl·e~ over

Kønsaabningen 1). Dens basale, øvre Del er dannet af en kraftig

Skraamuskulatur og et indvendigt, epithelialt Plasma; forneden gaar

den over i en Ductus ejaeulatolius, der beskrives som et kitinøst

I\:op\lllLtionsorgan: "Es steDt eine gegen die freie Spitze verschmahlerte

Chitinrohre dar, an derell Aussenwand eina verstlrkte Leiste il}

Spiralwindungen herablauft." (G raff pag. 317). Spirallisten fandt

G. enten besat med Torne eller glat; hos mine Individer var altid

det sidste Tilfældet.

J) Graff angiver ligeledes BursR seminalis' Leje paa tværs i D)Tet, selv
om den ligger lodret. Grllnden til Uoverensstemmelson maa utvivl
somt søges i, at Forf. kUIl har studeret KøDsapparatets Topografi paa
sammenpressede Individer og har undladt Studiet af Serier, der straks
vilde have vist ~'ejltage18en.
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Et Blik paa min Figur ·29 (Tab. II.) viser denne mærkelige

Form og klargør, at det "chitinøse Copulationsorgan", som man

efter de tidligere Undel'søgere klIn kan tænke sig nøgent (G r a f f

Tab. IX. fig. 4 og 5), i 'Tirkeligheden er den i D.d re kitinøse? Ud

klædning af Ductus ejaculatorius, der udvendig er fors)"net med en

Spiralmuskulatur, liggende mellem Spirallistens Vindinger, og yderst

beklædt med et tyndt, kæl'neførende Lag.

Forskellen fra Eumesostominerne i Penis Bygning er altsaa i

Virkeligheden kun den, at Sædblæren l) i Stedet for at ligge inde

sluttet i Penisbulbus , ligger fjærnet noget fra denne. Det er da

ogsaa kun Forekomsten af dobbelte Kimstol{ke og Bursa seminalis,

Bom hindrer mig i at llenføre Dyret til en ganske anden ~'amilie,

nemlig til Mesostomiderne og stille det i Nærheden af Slægten

Rhynchomesostoma, med ·hvilkel} OverenstemmeIsen i Snablens og

Epitheliets Bygning er saa paafaldende; jeg har undladt det, da

mit Matel·iale var saa lille, at det ikke gav mig Lejlighed til at

studere Bursa seminalis nærmere 2). (Jeg kan kun meddele, at den

indvendig er udklædt af en lysbrydende, kitinagtig Membran).

Kimstokkene ligge lateralt, bagved Testes; de forenes og

munde direltte i Atrium, med mindre man da vil regne den korte

Atrillmdivertikel, hvori de munde, for at være en Ductus communis.

Som sagt, Dyrets Stilling i Systemet er tvivlsom, og det er

naturligvis til Dels en Smagssag, om man, som Graff vil stille det

som Begyndelsen. af Probosciderne eller, som L e vi n s e n (1879),

ved Slutningen af Eumesostominerne; en Overgangsform mellem de

to Grupper er det i alle Tilfælde. Jeg kan derfor til Slut klIn

fremhæve det ønskelige i en nærmere Undersøgelse.

Frederikshavn, paa Lamin~rier 19-7-04.

l) Muligvis vil en nærmere Undersøgelse vise, at Sædblæren kun er en
Opsvulmning af Vasa deferentia efter deres Sammensmeltning, homolog
med de falske ·Sædblærerll hos f. Eks. flere Macrorltynchus-Arter.

') De dobbelte Kimstokke ere nemlig ret beset ikkø nogen væsontlig
Hindring for cn Forandring af Dyrets systematisko Plads; thi selv
hOB ean og samme Art (GY'rato'r notops. Graff 1903) har man sot
Antallet variere, saa at Saltvandsindividerne ofte havde dobbolte,
Ferskvandsindividerne altid enkelte. .
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b) U n d e r fa mi l i e. A cro r hy nchinlt. GItaOff 188 2.

"S 11 a b l eIl i ,D' or en d en .f or sy n e t m cd e n p a a Kr op 

spidsen udmundende Snabelskede; med Muskeltap og

f i r e l a n g e R e t r a k t or e r. P h a r y D X r os u l a t u s. B lom me

s t ok k e n n et f o r ID et."

21. Genns. Acrorhynchus. Graff 1882.

"AcI·orhynchiner med een Kønsaabning; to Kim

stokke og parrede, lange Testik1er. Sædblære og Sekret

reservoir adskilte, men omsluttede af en fælles Penis

muskulatur; KOllulationsorganet passeres af begge

h an lige Sekre te r.

41*. Acrorhyncllus caledonicus. Cl apa r ed e 1 8 6 2.
Tab. IV. lfig. 18-19.

Graff 1882. Garn ble 1893. Fuhrmann 1897. Attems 1897.
Habitusfigur: Jensen 1878. rrab. IV. fig. 18.

Siden Graffs Beskrivelse foreligger der kun faunistiske Med

delelser om Alten; jeg har kun lidet at tilføje.

Længden er sjældent over 2mm• De Stave, Gr a ff har set i

Epitheliet, ere dermale Rhabditer; de mangle paa Snablen og et

Stykke af Forenden (Tab. IV. Fig. 18).

Saavel Graff som Gamble angive, at der findes en Ner'ge

ring, som omslutter Snabelroden ; en saadan har jeg aldrig set.

Kønsorganerne are i alt ,'æsentligt rigtigt beskrevne; Penis

musklllaturen er yderst indviklet, men kan dog ~dskilles i tre Lag,

et indre Længde-, et kraftigt mellemste Ri11g- og et ydre svagt

Længdem\lskellag (Tab. IV. Fig. 19). De fine Spidser, hvormed den

indvendige Side af Penis er udklædt, sidde ikke frit, men paa en

ganske tynd MembraJl.

Bursa seminalis er ikke set tidligere; den sidder med en stor

Aabning paa Atriums Forside, er indvendig udklædt med et Epithel,

udvendig med en kraftig Museularis ; i et enkelt Tilfælde (paa et

levende Individ) fandt jeg Sperma deri, ellers yar den tom

(Tab. IV }1'ig. 19)~ Acro1~/1,. caledo'licus findes ikke sjældent ved

8
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vore Kyster; jeg har taget Dyret ved Frederikshavn 9-8-08;

19-7-04. Middelfart. 5-7-04.

BestemmelseSBkema over <le
danske Arter af Slægten
lllacrorhynchus. Figurerne
vise SekretreBervoirets Kitin
mundstykker. I. M. Naegelii.
II. M. croceUB. III. M. eale
donicuB (I Giftkirtlens Stilet).

2 2. Gen us. Macrorhynchus. Gr a ff 1 8 8 2.

"A er or hynch i ner ro e d een

Kønsaabning; to Kimstokke og

l a n gs tr ak te, p ar r e d e Test ikle r.

Sædblære og Sekretreservoir

fuldstændig adskilte, det sidstes

Udforselsgang med et særligt

K i t i n r ørU.

Til Trods for at Slægten Macro

rhynchus hører til de bedst kendte,

ere mange Spørgsmaal i disse Dyrs

Anatomi endnu uløste, for ikke at tale

OJD deres Biologi, der er fuldstændig

ukendt; hele Slægten trænger egentlig

til en fornyet Bearbejdelse. Jeg har

af l\'Iangel paa tilstrækkeligt Materiale

ikke kunnet gennemføre en saadan,

men maa nøjes med at meddele de

Rettelser og Ændringer, jeg har l{Ullnet

fastslaa og undlade en samluenlignende

~'remstilling.

I. Typ-ici. (Macrorhynchus-Arter uden Giftstilet.)

42*. Macrorllynchus Någelii. KøIl i ker 1 8 4 5.
Tab. IV. }'ig.22 samt Tekstfig. 15-16.

Graff 1882. Gamble 1893; 1900. Fuhrmann 1897.
Habitusfigur: Graff. Tab. X. fig. l.

Jeg kan slutte mig til Gr a ffs Beskrivelse af Snabel, Integu

ment, Bjærne og Tarm, kun med den lille Ændring, at de yderst

fine, dermale Stave ikke naa helt ud til Snablens Ombøjningssted,

men som hos Aer. caledonicus og de to følgende Arter hører op

noget bagved dette (se Fig. 18. Tab. IV. af Aer. caledonicus.)
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Hermed er imidlertid Overensstemmelsen til Ende; Køns

organernes Topografi og Bygning 1) er ikke lidet afvigende fra

Graffs Beskrivelse, og Aarsagen maa her, som Tilfældet var med

Pseudorh. bifidus, søges i et ~tilstrækkeligt Studium af Serier 2).

J eg har, ved at benytte sJ1adanne, vundet et fyldigere Billede

saavel af anatomiske Enkeltheder som samlede topografiske FOl-hold.

Tekstfigur 16 og

Tab. IV. Fig. 22

skulle vise dette.

Kønsaabningen lig

ger et Stykke bag

Munden; den fører

ind i et Atrium

genitale, hvis nedre

Parti er rørformet.

~'remad i Dyret ud

gaar herfra en Diver
M. Niigelii. Skema af KøDsapparatet. ag, Atrium

tikel, der efter sit genitale. hs, Burs& seminalis. o, Kimstokke.
Leje og sin Kirtel- p, Penis. ksk. Kornsekretkirtler. k. Uterinkirtler.
forsyning maa tydes ut, Uterus. (pilen angiverRetningen modForenden).

som Uterus, selvom jeg ikke fandt noget Æg deri.

I samme Højde, men paa Bagsiden, m.unde Kimstokkene

gennem en fælles Ovidukt.

Atrium udvides og strækker sig fremad i en Bue; det er

udklædt med en lysbrydende Membran og forsynet, i alt Fald fra

Ombøjningsstedet, hvor Bursa seminalis indmunder, med saavel

Længde- som Ringmnskulatur. Væggen findes, som det allerede

bemærkes af G r a ff , almindeligvis saa stærkt foldet, at et klart

Indblik i Bygningsforholdene i høj Grad besværliggøres.

1) Kun Kitinmundstykket paa 8ekretreservoiret (Tekstfig. 15 I.) stemmer
fuldt ud med Graffs og borger fOl- mine Individers Artsidenditet med
de Gl-affske.

2) Tænker man sig Skemaet paa Tekstfigur 16 presset sammen, som det
bliver, naar man arbejder med komprimerede Individer, vil man
omtrent faa dot Billede, Graff giver paa Tavle X. tig. 6. (1882).

8*
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\ En kort Gang sætter Bursa seminalis i Forbindelse med

A·trium; Organets Bygning er' ikke' tidligere beskrevet, eller i' alt

Fald ikke tidligere forstaaet. Gr a ff indskrænker sig til at omtale .

dets Form og beskriver to laterale "Øren" paa det; deres Betyd

ning er, siger han, rimeligvis at fungere som en Art Receptaculum

seminis, og til Støtte for denne Antagelse fremhæves, at "Ørene"

(der sidde som et Par Smaablærel' paa BUl'Sayæggen) ere tomme,

naar Bursaeaviteten er fyldt med Sperma, og omvendt (1882.

pag. 147). De to Øren har jeg ikke fundet særligt udprægede;

Snit gennem Bursa (Tab. IV. Fig. 22) vise derimod, at der, foruden

et centralt Hulrum, som direkte staar i Forbindelse med Atrium,

findes et vekslende Antal større og mindre Blærer i Bursavæggen,

enten indbyrdes i ~'orbindelse eller kommunicerende med den cen

trale Cavitet. De are fyldte med Sperma og ere utvivlsomt at

opfatte som Danonelser svarende til de, jeg har besl{revet fra

Receptaculum seminis bos Olisth. Nassonoffli; funktionelt set maa derfor

,B\lrSa seminalis betragtes som et Receptaculum seminis 1108 vor Form,

medens den 'nedre Del af Atrium funktionerer som Bursa copulatrix.

Penis er rigtigt beskrevet af Graff; kun har han ikke lagt

Mærke til dens ejendommelige Leje i Dyret; den ligger nemlig .lige

omvendt af, hvad der er Regel, altsaa med den basale Del nærmest

Bugsiden (Tab. IV. ]'ig. 22 og Tekstfig. 16). Hvorledes hele dette

komplicerede Apparat virker, er stadig et dunkelt Spørgsmaal, som

kun et heldigt Tilfælde, nemlig Fiksering af Individer in eopula,
kan løse.

iltl. Någelii er almindelig hos os; jeg har den fra Frederiks

bavn Juli-August 03; 04. Middelfart Juli 04.

43. Macrorhynchus crOCeu8. O. F a b r i c i u s 1 820.
Tab. IV. Fig. 20-21, samt Tek8tfig. 15 og 17.

Gratf 1882. Gamble 1898; 1900.
Habitusfigur: }'abricius Tab. III. Lit. X.2.

Jeg fik kun Lejlighed til at undel'søge ganske faa kønsmodne

Individer og disponerer kun over to Seriel- af saadanne; jeg hal'

derfor maattet lade flere interessante Punkter i denne Arts Anatomi
hvile foreløbig.
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Pharynx udmærker sig ved at være forsynet med eD usæd

vanlig kraftig ydre Ringmuskulatur (Tab. IV. Fig. 21).

Kønsaabningen, der er forsynet med en Muskelsphinkter, førel

ind i et Atrium, der er bygget som hos M~ Niigelii, men blot

ikke bøjer fremad mod Pharynx (Ta.b. IV. Fig. 20 og Tekstfigur 17.)

Paa Forsiden munder Uterus, rigelig forsynet med Muskulatur

og Kiltler. Om Penis Bygning kan jeg intet sige, udover hvad

der allerede kendes gennem Gr a ffs Skildring. Hvad Kimstokke,

Bursa seminalis og Blommestokke" angaar, give d.e to Individer,

M. ct·oceus; Skema af Kønsappa.ratet. fem, Ringmuskel. od , Ovidukt.
de, Ductus communis- p, Penis. ut, Uterus. 0, Kimstok.

(DJrets Forende maa tænkes tilveoste for Figuren.)

jeg bar lagt i Serie, interessante Oplysninger. Kimstokkene munde

i en fælles Ovidukt, der gennem en lang Ductus eommunis staar i

Forbindelse med Atrium og munder til Siden for Penis. Ovidukten

er tykvægget og var fyldt med Spermatozoer, som (i Smaaklumper)

fandtes overalt i dens Væg) helt op til Kimstokkene (Tab. IV.

Fig. 20).

Hvorvidt d~r findes en Bursa seminalis , maa jeg lade staa

hen; muligvis er den kun uddannet en kort Tid og svinder, naar

Sperma gennem Ductus communis er udtømt i Ovidukten; thi i

Modsætning til, hvad der val· Tilfældet hos M. Någelii, og, som vi

senere skulle se, el- Tilfældet hos Gyrator notop8 , er det ikke
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BurS& seminalis, men Ovidukten, der funktionerer' ved Opbevaringen

af Spermatozo'el·ne i lEglægningspE'rioden.

M. croceus har jeg fundet ved Middelfart 7-6-04 (endnu

ikke kønsmoden); endvidere ved ~'rederik8havn 18-7-04 og paa

Fladen (12-14 Fv.) Juli 04; de to sidste Steder kønsmodne. Til

Slut skal jeg klIn nævne, at baade ør s t e d og F a b r i ei us have

taget den i Øresund.

n. Veneno8i. (Macrorltynchus-Arter forsynede med en Giftstilet.)

44*. Macrorhynch'US helgolandicus. Meczniko,v 1865.
Tekstfig. 15.

Graff 1882. Gamble 1893; 1900.
Habitusfigur: Jensen 1878. Tab. IV. fig. 1.

Materialet var kun tilstrækkeligt til at fastslaa Artens }t'ore

komat hos os.

Frederikshavn Juli 03; 04. Holbæk Fjord 22-7-03.

Trindelen Juli 04.

2 3. Gen us. Gyrator. E h r enb er g 1 83 7.

"Aerorhynchiner med tre Kønsaabninger: een ven

tral; eaudalt for denne, yderst i Bagenden, en hanlig

og dorsalt en Munding for Bursa seminalis, der

g e n n e m e n Ka n a l k oro ID un i ce r e r ro e d Ov i du k t en. Sæd -

. blære og Sekretreservoir fuldstændig adskilte, det

s i d s t e f or s y n e t med e t K i t i n r ø r."

45. Gyrator '1l,otops. Duges 1828.

Tab. l. Fig. 25-27.
(sJ'n: G. her'1naph'roditu8).

Graff 1882, 1902. Sillimann 1884. Braun 1885. Hallez 1890.
Fnhrll1anll 1894,1900. Bohmig 1896. Volz 1901. Dorner 1902.

H a b i t u 8 f i g u r : H a Il ez 18 7S.

Efter Hallez' (1878) og Graffs (1882) indgaaende Under

søgeIser. af Dyret, findes det kun opført i senere Forfatteres Arts

lister uden nogen som helst Tilføjelse; det virkede delfor ret over

raskende, at Graff (1902) kunde give en Nyfremstilling af Køns-
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apparatet, der paa ilere Punkter afveg fra den gamle, knæsatte

Opfattelse af dets Bygning, som atter og atter var bleven

" bekræftet".

Ifølge G 1- a f f s Meddelelse har Gyrator notops tre Køns-

aabninger, 811 hanlig og to hunlige, af hvilke den ene er dorsal,

den anden ventral ; den første fører ind til BUI-sa seminalis og

funktionerer under Kopulationen, den anden, egentlige hunlige

Kønsaabning er Udførselsvej for Æggene. Barsa seminalis staar i

}'orbindelse med Ovidllkten gennem en Kanal, saa at Sperma kan

træde i Forbindelse med Æggene.

Jeg kan fuldtud bekræfte denne Nyfremstilling af Kønsappa

ratet og ser mig desuden i Stand til at gengive et heldigt Snit

fra en Sagittalserie, paa hvilket man ser alle tre Kønsaabninger

('fab. I. Ji'ig. 26).

Bursa seminalis var hos de mange Individer, jeg undersøgte,

aldlig stærkt fyldt med Sperma; af H a Il e z' Figur og Beskrivelse

fremgaar det imidlertid, at den i Bygning viser ganske de samme

Forhold, som jeg har beskrevet hos Macrorhynchus Nligel'll.

H a Il e z skliver derom: "Il (Bursa seminalis) est plaee contre

l'orifice genitale femelle et parait forme par une substance granu

lanse renferment dans son interieur des Vaouoles en nombre

variable, non seulement suivant les individus, mais aussi dans un

meme exemplaire a; plusieurs jours d'intervalle. Ces Vacuoles

renferment presque toujours UD arnas plus ou moins considerable de

spermatozoides" (1873. p. 579. Tab. ,XXII. fig_ 3 (r s.)), altsaa

gal1Ske som hos Macrorhynchus Någelii l). Endvidere har har dell

samme }'orfatter iagttaget, hvorledes Sperma svandt, efterhaanden

som Ægproduktionell fandt Sted.

Fra Bursa seminalis trænge Spermatozoerne op mod Kimstokken

gennem Kanalen, derpaa ind mellem dens Væg og Kimene, hvor

man finder dem liggende omtrent helt op i Organets øverste Parti

(Tab. I. fig. 25).

J) Ogsaa Oscar Schmidt (1848. Tab. l. fig. 1 (x)) har set lignende Forhold,
der dog ikke ere opfattede rigtigt.
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Hos alle de Individer, jeg har fundet med Æg, havde den

korte Skalstilk , hvorved Ægget fæstes til Blade og Grenstumper

med en klar, lysbt·ydende og klæbrig Draabe, en ganslce anden

Form end den, Gra ff tegner (1882. Tab. 1"0 fig. 19); der udgaar

fra dens nedre Ende en flad,. tilbagebøjet Krav~, over hvis hele

Flade Klæbesubstansen er udbl·edt (Tab. I. Fig. 27). Endvidere kan

jeg bemærke, at den terminale Hage, som ifølge Gra ff ofte findes

paa Stiletskedens nedl·e Parti, altid månglede; dette og Ægformen

gør det sandsynligt, at vi have med to meget nærbeslægtede Arter

at gøre; jeg bal· iklce skilt dem ud fra hinanden, da der jo er en

Mulighed fOf, at Gr a ff har overset Skalstilkens Bygning.

Gyrator notOp8 hører til de almindeligste Arter her i Landet;

cien findes omtrent overalt, hvor jeg i Ferskvand søgte efter

Turbellalier.

Hundevadssø 11-4-03. Tegldammen ved Skjoldenæsholm

12-4-03. Eremitagepytter Maj 03; 04. Bøllemose 5-5-03.

Søndersø 21-5-08; 10-6-04. At·resø 31-5-03; 22-5-04.

Furesø 11-.6-03; 80-5-04. Dam ved Højen 30-7 -03.

IX. F arni 1e. Vorticidae. Graff 18 82.

"Rhabdocøler med een Kønsaabning; med Kim

Blommestokke eller adskilte Kim- og Bloromestokkej

ID ed h UD lige Hj æI p eappar a t er, sta dig s i mp el U terns

og kompakte, pal1l 1·ede Testikler. Mundaabningen

ventral ' og' i Regelen nær ved Forenden; Pharynx

d ol i i fo l' ro i S. Det k i t i n øs e 'Kop u l a t i ons or g a n me g e t
f or sk eIl i g t b Yg g et. u

24. Genus. Vortex. Ehren berg 1831.

"E'uvorticinel' med een Kimstok og to derfra ad

skilte, ugrenede Blommestokke. Testiklerne oftest

langstrakte. Pharynx doliiformis og Munden i den

f or r es te Tre dj edel a f Kr op peD. Smdblæren h os de fl este
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Blommestokke af Vorticider.
a, V. penicillus. b, V. helluo. e, V. "·,,ber.

Artel· indesluttet l Penis, og Kopulationsorganet

passeres da.af de hanlige Kønsprodukter."

Diagnosen er saa

nær op til Graffs, som

senere Undersøgelser

tillade det; hos v: ruber
,

har jeg nemlig fundet

ganske korte,' l·unde Te

stikler, og endvidere

har Si IIi man n (1885)

samt Vejdovsky

(1895) paavist, at Sæd

blære og Kopulations

organ henholdsvis hos V. pinguis og quadrioculatus kunne yære

adskilte.

Derimod har jeg atter strøget ~' u h r ma n n s Indskud af Ordet

"oftest" foran" ugrenede Blomme

stokke". ]'orfatteren mente, at det

nødvendiggjordes ved den Form,

Blomsterstokkene have bos V.

rltbe'1~ (1894. 1'. 258); imidlertid

vise Gr affs Tegninger og Be

skrivelse af det nævnte Organ

hos V. helluo (1882. p. 353.

rrab. XII. fig. 9-12), at' han i

sin Diagnose opfatter de Udvi

delser, der findes paa Blomme

stokken , som Papiller; og som

Tekstfigur 18 viser~ er Organets

Form hos V. ruber kun mere
FigurerafParringsorgane,thos danske

udpræget papilløs end hos v: V rt· -} 1 TF· 2 V h II· o lCl( el'. ," • ptctu.s. , . e "'o.
helluo og penicillus; de øre 8, V. penicillus. 4, V. t·uber. 5, V. sex-

stæl'kt papilløse men ikke dentatus. (V. quadrioCtdatus kendes
let paa at Dyret har fire øjne og er

grenede. upigmenteret).
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46. Vortex helluo. O. j.'r. Muller. (Zoologia danica).

Tab. V. Fig. 5-11 samt Tekstfig.18 og 19.
(syn: V. vindu.)

Graff 1882. Hallez 1890. Fuhrmann 1894. Volz 1901. Dorner 1902.
S e k era 1903.

Habit\lsfigur: Schultze 1851. 'fab. III. fig. 4 og Graff 1882.
Tab. XII. fig. 1.

Dyret opnaaer den anselige Længde af 3_31/2mm•

Gr affs lIdførlige Beskrivelse kan jeg, naar Kønsorganerne

undtages l), ganske slutte mig til.

Penis er, navnlig hvad Muskulaturen angaar, meget ufuld

stændig beskrevet; jeg skal forsøge det her, saa meget mere som

Mukelordningen synes at være den samme hos en Rmlcke Vorticider

(V. penicillu8; V. t'l'UncattlS? og V. pictus). Vasa deferentia munde

ikke, som G. antager, hver paa sin Side af Sædblæren, men begge

paa den ventrale Side gennem samme Aabning ('fab. V. Fig. 9).

Paa samme Sted og diametralt modsat munde Kornsekretkirtlerne,

der danne to mægtige Bundter paa den ene Side af Penis

(Tab. V. Fig. 9).

Tab. V. }'ig. 6-11 give en Række Tværsnitbilleder af Penis;

ved at følge dem i den angivne Orden ser man, hvorledes Musku

laturen er ordnet. Yderst om hele Organet findes et tyndt Lag,

bestaaende dels af Ring-, dels af Skraamuskler; Laget danner det

øverste Parti af Peniscavitetens Loft. Fornedell udspringer der

Bundter, som forlænges ned i Kopulationsorganets Grene og ved

deres Kontraktion foraarsage den vifteformede Spredning, som if.

Gr a ff finder Sted, naar Organet. erigeres; iøvrigt l{an man ogsaa

iagttage den, naar et Indi"id pilles itu.

Fig. 7 er et Tværsnit gennem Sædblærens øverste Del; man

ser her og paa de følgende li'igurer, hvorledes der indlejres et Lag

kraftig Længdemuskulatur under det ydre, tynde Lag; til en Be

gyndelse (Fig. 7-9) findes det kun paa Sædblærens ene Side,

I) Jeg maa straks bemærke, at Undtagelsen ikke gælder det kitin0se
Kopulationsorgans Form, der stemte ganske overens med G r a ffs
Figurer.
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først under Indmundingsstederne for Kornsekret og Sperma danner

den et sammenhængende Lag omkring denne. Hele Laget har

altsaa nærmest Form som en Tøffel, i hvilken Sædblæren sidder.

De hunlige Kønsorganer ere byggede efter Typen V. quadri

oculatus (se Vejdovsky 1895 p. 139 fig. C); de ligne dog OpiBtoma

endn\l mere end denne, idet Blommestokkene munde nærmere ved

Receptaklet.

Receptaculum seminis munder gennem en kort Hals i Ductus

communis; Halsen er besat med kortstilkede, runde Kirtler ga~ske

som hos Opistoma (Tab. V. Fig. 5). Kimstokken og Skalkirtlerne

munde i samme Højde som Receptaklet, det samme gælder Blomme

stokkenes fælles Indmundingskanal. Variationer, som de Graff

(1882. p. 353) angiver, saa jeg ikke; Indmundingel-ne laa konstant

paa samme Sted.

Vortex helluo træffes spredt hos os i lave Pytter eller ved

Søbredder med Pyttens Karakter.

Søndersø 21-5-03. Enghave ved Skjoldenæsbolm 11-4-03;

25-4-04.

47·. Vortex pictus. O. Schmidt 1848.
Tekstfig. 19.

Graff 1882. Hallez 1890. Fuhrmann 1894. Dorner 1902.
Habitusfigur: Schmidt 1848. Tab. I. fig. 3.

Enkelte Individer ved Furesøens Bred. 4-6-03.

48*. Vortex penicillus. B r a un 1885.
Tab. IV. Fig. 17 samt Tekstfig. 19.

Luth er 1904 1).

Arten staar Vortex helluo meget nær; den adskiller sig dog

fra denne foruden ved Kopulationsorganets ~'orm (se Bestemmelses

skemaet) ved en total Mangel paa Stave i Epitheliet. Andre

Skelnemærker findes egentlig ikke; Kønsorganerne are nemlig

byggede som hos den nævnte Art. Ductus communis el" forsynet

med store Bundter Skalkirtler , og Reeeptaklets Hals bærer Slnaa,

l) Note pag. 51. Arten benævnes fejlagtig pen.icillatus.
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afrundede Kirtler ganske som hos V. helluo. Ductus eommunis

kan ved en særlig Ringmllskel aflukkes fra Atrium (Tab. IV Fig. 17).

Om denne Arts biologiske Forhold se pag. 22 og 30.

Dyret findes i flere lave Damme paa Eremitagen. 12-2-03;

13-4-04.

49*. Vortex quadrioculatus. Vejdovsky 1895.
Habitusfigur: Vejdovsky 1895. 'l'ab. VI. fig. 51.

Faa Individer i en Skovpyt ved Frederiksdal 19-3-03.

50*. Vortex ruber. ~'uhrmann··1894.

Tab. V. Fig. 1-4 samt Tekstfig. 18 og 19.

I Form og Størrelse stemme de her fundne individer med

F uhr ro anns Beskrivelse; det samme gælder B~ommestokkene8 og

Kopulationsol'ganets Form (Tekstfig. 18 og 19).

Disse Forhold, som ere fuldt ud tilstrækkelige til at identifi

cere Arten, ere imidlertid omtrent alt, hvad Forfatteren har givet

i sin korte Beskrivelse; jeg kan supplere den paa en Række

Punkter.

Epitheliet mangler Stave; det er uforstaaeligt, hfad ~'uhr

man n her har set. F. sktiver endvidere om Epitheliet (1894.

p. 271) "Die Epithelzellen sind polygonal mit O,008mm grosze Kerne

nebat dem in der Regel eine helle Blase liegt, deren Inhalt

coaguliert." Noget saadant ses ganske vist af og til og da navnlig

paa Fladesnit; den l{lare Blæres Beliggenhed er imidlertid aldeles

ikke konstant ved en Kærne, men kan ligge overalt i Cellen.

Dens Betydning er rimelig\yis, hvad }'ll h r~m a 11 n formoder,

excretorisk.

Under Epitheliet ligger en tydelig stl'ukturløs Basalmembran ;

indenfor denne findes Hudmuskelsækken , der man g l e r Ring

muskulatur; den bestaar af Længdemuskelbundter, som ere kraftigst

paa Ry'gsiden, svagere og småliere paa Bugen (Tab. V. }'ig. 1 og 3).

Diagonalmuskulatur mangler.

Perivisceralvædsken er farvet, men ikke med "ein helles

ziegelroth" som hos de F uh r ma n s ke Individer; den er nærmest



125

gulrød og kan variere, saa at man paa samme Lokalitet kan finde

stærktfarvede og ganske ufarvede Individer.. De fine Oljedraaber,

hvortil Farven er bundet, stamme utvivlsomt fra Dyrets Hoved

næling (en Copepod-Art), og Artsnavnet er derfor uheldigt valgt.

Nervesystemet er omtrent rigtigt beskrevet af F uh r ma n n,

jeg skal kun tilføje, at der findes to og ikke eet Par Nerver, som

strække sig forud; takket være Periviseeralvædskens Farve, S8S de

tydeligt paa levende Individer i Sideleje.

Ekskretionsorganernes Aabninger ligge lateralt kun kort foran

Kønsaabllingen; til Tider har jeg kunnet iagttage kugleformede

Opsvulmninger, hvor de aabne sig ud mod Overfladen; de udtømte

ved et Tryk paa Dækglasset et Sel{ret, bestaaende af en klar

Vædske med fine, lysbrydende Korn.

Kønsaabningen fører ind i et Atrium, som strækker sig fremad

i Dyret; paa Undersiden munder Penis. Kornsekl'et og Sperma ere

kun ufuldstændig adskilte og passere Kopulationsorganet. Korn

sekretet dannes i Kirtler, der ligge ovenpaa Testiklerne og med

lange Udførselsgange munde i Sædblæren ; her ligger det ordnet

som lange Klumper i den nedre Del af Penis.

Sperma modtages gennem to kOl1ie ,rasa deferentia fra Testik

lerne, hvis Form og Leje er ganske usædvanlig indenfor Vorti

ciderne ; de ere nemlig korte, hasselnødfol'mede Legemer og ligge

ventralt, sas langt tilbage i Dyret, at deres Forside omtrent er i

Højde med Sædblærens øverste Del (Tab. V. Fig. 4).

Kimstokken ligger dorsalt. ,Gennem en lang Duetus communis

(Fuhrmallns "Ovidukt") munder den i Atrium. Paa Siden af

Ductus insereres Receptaculum seminis, der her er ganske tynd

vægget og, naar det er tomt, sammenfaldent; rimeligvis er dette

Grunden til, at det er overset af F uhrmann. Mellem Indmun

dingsstedet for Kimstokken og det for Reeeptaklet findes talrige

Kirtler; naar deres Indhold er modnet, farves det stærkt cyanophilt,

det er kornet, men fi~der ude i Duetus communis sammen til en

homogen Masse, der danner Skal om Ægget paa dets Vej fra Kim

stokkell til Uterus (Tab. ,r. }"ig. 2); sammesteds befrugtes det og
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forsynes med Blommemateriale fra de store, papilløse Blomme

stokke.
Bursa copulatrix er en simpel Atriumudkrængning ; den var

aldrig stærkt muskuløs som hos F uhr mann s Individer.

Vortex ruber har jeg fundet i to Pytter paa Eremitagen,

stadig dog i ringe Antal. Dyret svømmet- hurtigt omkrin~ over

Bunden og reagerer mærkværdigvis hverken positivt eller negativt

overfor Lys.

Eremitagen 2-5-03; 17-5-04.

51*. Vortex sexdentatus. Gr a ff 18 8 2.
'fekstfig. 19.

Fnhrmann 1894; 1900. Dorner 1902.

Enkelte Individer fra Furesø 18-6-03 og fra en Dam 1

Bøndernes Hegn 10-6-03.

25. Genus. Castreila. }'uhrmann 1900 1).

"Euvorticiner med Kopulationsorganet l en Sæk

ved S i den a f Sæd bl ær eD."

52*. Castrella serotina. Dor ner 1 9 O2.

Jeg har længe været i Tvivl om, hvorvidt de smaa, brune,

firøjede Rhabdocøler, Bom ret ofte forekomme, burde henføres til

denne Art eller til Vortex tru11catus. Studiet vanskeliggøres dels

ved Indi,idernes ringe Størrelse, dels ved det mørke, subcutane

Pigment, hvormed de ere fyldte. }'ørst eftel- Studiet af Snitserier

og en Mængde Totalpl'æparater er jeg kommet til den Overbevis

ning, at Dyrene are identiske med Dor n e r s Castrella serotina,

selvom det ikke lykkedes mIg at se Adskillelsen mellem Kopula

tioDsorgan og Smdblære.

J) Jeg har desværre ikke kunnet forskaffe mig F u h r m a n n 8 citerede
Arbejde og ved derfor intet om, hvilko Arter Slægten indeholder.
Efter Diagnosen at dømme skuldo vel Vortex pin.lJ'ulis S i Il i m a n n
og Vorteæ quadrioculatu8 høre herhen.
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Identificeringen hviler navnlig paa Kopulationsorganets Form,

paa Testiklernes Form og Leje samt paa den uden Undtagelse

stadige Forekomst af fire øjne, forbundne to og to ved en

Pigmentbro.

J ~g maa med det samme gøre opmærksom paa det ejendomme~

lige i, at en saa udbredt Form som Vortex truncatU8 fuldstændig

mangler i vor Fauna; dette støtter yderligere min (pag. 12) Paavis

ning af det fejlagtige ved at henføre F a b r i c i us' Planaria gulo

til denne Art. Castrella serotina er meget almindelig; jeg har

Dyret bl. &. fra Furesø 10-6-03.; 2-6-04. Lyngby Sil

19-6-03. Teglgaardssø 1-7-03. Juul Sø Juli 04.

26. Genus. Opistoma. O. Schmidt 1848.

"Euvorticiner med een Kimstok og to fra denne

a d s k i l t e Blo ID ro es t ok ke, der er e l a n g s t r a kt e og ma ss i ve.

Med langstrakte Testikler. Pharynx rørfol·met for

l ænget .og r e t t et b a g u d. u

53*. Opistoma pallidum. Schmidt 1848.

Tab. V. Fig. 12-19 samt Tekstfig. 20 og 21.
(syn: O. 8cltuZtseanum).

Graff 1882. Vej dovsky 1895. Dorner 1902.
Habitusfigur: Vejdovsky 1895. 'l' ab. IV. fig. l.

Det er især Vej d ovs ky s indgaaende Bearbejdelse, vi kunne

takke for vort Kendskab til denne saa sporadisk optrædende og

sjældne Form. Beskrivelsen er imidlertid ikke ganske fyldest

gørende, fordi den overvejende Del deraf er udført efter levende

Dyr, medens Studiet af fikserede Individer paa 8nitseriel· ganske

er skudt i Baggrunden. De ikke faa Tilføjelser, jeg har at gøre,

ere da ogsaa fortrinsvis vundne ved en mere alsidig Behandlings

maade.

Farven er som paa Schultzes (1851) og Dorners Individer

gullig, ikke hvid, som Vej d ovs k y angiver.

Kroppens Epithel er lavt, det er dannet af store, uregel

Inæssigt polygonale Celler, hvis Protoplasma er fint granuleret og
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fyldt med Vacuoler af varierende Størrelse. Interessante ere de

store Kærner, del' ikke blot are uregelmæssigt lappede, men til

Tider endog grenede; Kl'omatinet ligger spredt som fine Korn, og

i det centrale Parti findes desuden eet eller to Kærnelegemer

(Tab. V. Fig. 14).

Vej dov s k y beskriver (pag. 97) nogle ejendommelige Celler,

der ligge foran og omkring Hjærnen, og sætte}· dem, idet han

giver dem Navnet "Phagocyter", i }'orbindelse med Ekskretions

organet, der netop hel' deler sig i en Mængde fine Grene. Jeg

tror, man gør rettere i at homologisere dem med de eencellede

Slimkirtler , der saa udpræget findes hos visse Eumesostominer

(L u th e111 1904 pag. 23, Bothromesostoma) , da deres Udseende

nærmest peger i denne Retning 1) (Tab. 5. Fig. 16).

Mundaabningen fører ind i Pharyngealtasken, hvis Epitbel til

Tider lean tage sig ganske mærkværdigt ud (Tab. V. Fig. 15).

Uden at gaa nærmere ind derpaa, hvilket mit Materiale ikke til

lader mig, skal jeg kun lige antyde Muligheden af, at de Legemer,

der i Figuren ere betegnede med 8, kunne være eencellede Snyltere;

herfor taler navnlig den uordende Gruppering og" det stærkt

varierende Antal.

Kønsorganerne have paa enkelte Punkter faaet en rigtigere

Tydning i Schultzes gamle end i Vejdovskys DJe }'remstil..

Jing; navnlig gælder det Penis' og Receptaculum seminis' (Sperma

theca. Vej d.) Bygning og Funktion. Medens jeg, hvad de ørrige

Kønsorganer angaaer, kan tiltræde Vej dovs ky8 Beskl;velse, maa

jeg derfor nærmere omtale de nævnte Organer, hvis ]'llnlition jeg

ved et heldigt Træf, 11emlig Iagttagelse af Kopulationen, fik et

væsentligt Indblik i.

Penis beskriver Vej d ovs ky som en Penissæk, hvori Kopula

tiollsorganet og Sædblæren ligge indesluttede. Kopulationsorg~anet

1) '''ejdovskJ skriver,. at Celleilldholdet bestaar af fiue Klumper og
Korn; hOB mine Individer fandt jeg altid en traadet~ sammenklumpet
Substans. Desværre har jeg glemt at pI'øve, hvorvidt den gav l\lucin
reaktion.
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begynder' fortil med et snabelagtigt Hoved, der bestaar af talrige,

lange, l,etkrummede stave; den følgende Del er besat med Mod

hager og danner et slynget Rør, der bliver snævrere og snævrere

for til Slut gennem en klat-, gennemsigtig Kanal at munde i Sæd

blæren. Omkring Penisskedens kitinøse Mundstykke ligger en

RingeelIe med tydelig Kærne, dens ,E'unktion er rimeligvis at

~iene til Udskilning af den nævnte Kitindannelse. Forf. saa ikke

Penis erigeret i en saadan Form, som Schultze (1851.)

beskl'iver.

Det fremgaar af dette Uddrag, at Vejdovsky ikke har haft

nogen klar Opfattelse af Organets Bygning og, Funktion; jeg skal

i det følgende søge at fremstille denne, saaledes som jeg mener,

~'orholdene ere.

Penissækken maa opfattes som homolog med Penisvæggen hos

Eumesostominel·ne; i den ligger Ductus ejaculatorius indkrænget

med den bag e st c Ende fæstnet til Penissækkens kitinøse Mund

stykke. Penisvæggen dannes af et dobbelt Lag Spiralmuskulatur

med tydelige Kærner. Indvendig er Caviteten udklædt med et

kærneførende, epithelialt Plasma, der ved en Membran deler den i

to Dele: en bageste, der danner Sædblæren, og et 'forreste væske

fyldt Parti, hvori Ductus ejaculatorins er indkrænget (Tab. v.
}'ig. 18).

Ductus falder i to Afsnit, som Vej dovs ky rigtigt angiver,

dels et kitinøst Rør, der indvendig (Betegnelsen gælder Røret i

indkrænget Tilstand) er besat med Modhager, dels af en fin Kanal,

som forbinder den kitinøse Del med Sædblæren ; Overgangsstedet

mellem de to Partier danner i erigeret Tilstand Penisspidsen.

Ved Erektionen, der kun kan foregaa ved en almindelig

Sammentrækning af Penissækkens Muskulatur, da Protraktorer

mangle, antager Ductus ejaeulatorius netop den Form, som

Sch u l tz e fandt hos et dødt Individ; inde i det kitinøse Rør ligger

nu den "klare gennemsigtige Kanalu _ Retraktionen viser, at den

indeholder Muskelelementer. Det viser sig endvidere, at "Stavene"

9
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som Sch ul t ze og Schmi dti) anbragte ved Basis, ere de optiske

.Tværsnit af Kitinmundstykket (Textfigur 20 og Tab. V. E'ig. 19) 2).

Vej d ovsky s Bearbejdelse af Kønsorganernes

Anatomi indledes med et Referat af S ch ul tz es

Iagttagelser; i Slutningen heraf skriver For

fatteren: "Befremdend sind nachfolgende Beob

achtungen Se hul tzes. Unmittelbar nach der

Begattung ist das Receptaculum seminis dicht

mit Spermatozoen gefullt, nach einigen Tagen

ist es aber wieder leer und einzelne Sperma

partien liegen wie incystiert entweder in dem

Raulne, wo die DotterstOcke einmunden, oder

ausserhalb desselben. Diese Angaben Sch ul t zes

kann ich nieht bestU,tigen, vielmehr stimme ich

mit Gr aff uberein, dass die erwahnten Sperma

ballen durch Dehiseenz der Hoden zu Stande

kommen knnnen ...•"

I Modsætning hertil maa jeg b e kr æ f t e

S ch ul t zes Iagttagelser, og yderligere ser jeg

mig i Stand til at meddele, hvorledes Sperma kommer fra Recep

taklet ud i dettes Omgivelser; mine Bemærkninger herom maa

imidlertid indledes med en ){ort Beskl1velse af Receptaklets

Bygning.

Receptaeulum seminis er fæstet til Ductus communis ved en

l{ort Hals, der indvendig er udklædt med Epithel og forsynet med

l) Se hmid ts Figur (1848. Tab. V. fig. 14a) forestiller en kun halvt
erigeret Penis.

2) Hermed bortfalder den vigtigste Indvending, Voj do V8 ky har at gøre,
mod at O. paZlid,um Schmidt og O. palZidum Schultze skulde
være identiske. De andre ]'orskelligheder ere mere flydende; thi baade
Legemets Form og Blommestokkenes Længde er her som hOB alle
Rhabdocøler noget varierenue, og S ch m i dts Angivelse om, at
Spermatozoerne era knudeformet fortykkede paa Midten, maa utvivl
somt henregnes til ean af de mange Deformiteter, som kunne optræde,
oaar de komme i Berøring med Vand.
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en sart Ringmuskulatur (Tab. V. Fig. 12). I den munde korte,

runde Kirtler, ganske som Vejdovsky angiver (1895. Tab. V.

fig. 33; drs).

Reeeptalclet er hos unge Dyr en Hulkugle , udklædt med

en lysbrydende Membran, der, naar Kønsmodenheden indtræder,

løsnes fra Væggen og ligger sammenkrøllet i Caviteten (Tab. V.

~'ig. 12). Hele Overfladen er besat med lange, eencellede Kirtler,

fyldte med store, runde Granula (Tab. V. ~'ig. 13).

Ved Kopulationen trænge Spermatozoerne ind i Receptaklet,

og lidt efter lidt ser man, hvorledes enkelte Sædfim skille sig ud

fra den centrale, roterende Masse og trænge ind i. Kirtelcellerne ;

de lægge sig her aet eller flere om hvert enkelt Granu)um (Tab. V.

Fig. 12 og 17), og i Løbet af 24 Timer kan man se Receptaklet

tømt for Sperma; funktionelt el- Organet altsaa snarere en Bursa

copulatrix, medens Kirtelcellerne kunne betragtes som Opbevarings

stedet for Spermatozoerne.

Tid til anden smelte de enkelte Sædkl\lmper sammen til større

Kugler; det er aabenbart disse, Sch u l t ze har set. Desværre kan

jeg intet meddele om, ad hvilken Vej de atter komme ind i Ductus

communis, naar de her haves Behov til Befrugtning af Æggene;

da imidlertid Stedet, hvor BlommestQkkene indmunde, er særlig

tyndvægget, og da S ch u l t z e netop saa Spermaklumperne ligge

ophobede her, taler Sandsynligheden for, at de gennemtrænge Ductus'

Væg paa dette Sted.

Det beskrevne ydel-st mærkelige Forhold minder i biologisk

Henseende ganske om, hvad Luther fandt hos Mesostoma lingua

og Bothromesosloma personatum, jeg selv hos Mesostoma rhyncotum,

Mesostoma nigri7·ostrum, Olisthanella Nasonoffii, Macrorhynchus

Någeli og croceus og endelig paavisto Sandsynligheden af hos Gyrator

notops; det synes altsaa efterhaanden at skulle vise sig, at de r

hos Rhabdocølerne paa forskellig Vis er trllffet særlige

Foranstaltninger til Ernærillg af Sperma under dets

Ophold i Dyrene mellem Parring og Befrugtning; Korn

sekret~t, som man tidligere tilskrev en saadan Rolle som Emærings-
9*



o.paZlidum; Individer i Parring. ph, Pharynx.
'Ut, Uterus. rs, Receptaculllm Bominis. p, Penis.
ksk, Korn8ekretkirtler. vd, Vas deferens. (Kim
stok og Blommeatok ere ikke indtegnede i

Skemaet.)
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faktor, maa altsaa tjene til andre Formaal , foreløbig imidlertid

ganske ukendt hvilke.
Til Slut skal jeg gaa over til at omtale Parringen; V-ej~

d ov sk y fortæller, at han

har iagttaget den, men

meddeler iøvrigt intet

nret'mere derom.

Den foregaar i Skum

ringen eller om Natten.

Til en Begyndelse forlade

de yderst lyssky Dyr

Dyndet og Bladresterne,

hvori de ellers holde sig

skjulte, og svømme rundt

under Vandets Overflade;

de lægge sig derpaa om

vendt for hinanden, og

Penis indføres gensidig.

Paa Grund af Dyrenes

Leje og Fimrehaarsbe

klædningens Bevægelse

opstaar der en Rotation,

som vedvarer under hele

Parringen; det var denne,

som gjorde mig opmærk

som paa de kopulerende

Individer.

Jeg iagttog to Par,

hvoraf det ene straks

blev isoleret og fixeret in

situ i lcogende Sublimat,

medens det andet iagttoges levende. De fixerede Individer lagdes

i Serie, og Studiet af denne gav følgende Resultat:- Under Kopula

tionen krænges Atrium genitale ud, saa at Penis og Duetus com..
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ronnis' Munding komme til at ligge paa Overfladen. Derpaa krænges

Ductus ejaculatorius ind i det modsatte Individs Ductus commu·nis,

indtil dens øverste Ende befinder sig, hvor Receptaculum semmis

indmunder. Ductus communis beholder sin }'orm, og Penis bøjes

derefter, saa at den altsaa. først krummes bagud og derpaa med

den yderste Spids peger til Siden t). De stærke Torne, hvoi-med

dens Yderside er beklædt, trænge ind i Ductus, Væg og fastholde

Dyrene i samme indbyrdes Leje (Tekstfig. 21 og Tab. V. Fig. 19).

Er Parringen ~ilendebragt (den varede i det ene Tilfælde, jeg

undersøgte i ca. 1/2 Time, men 'var begyndt, da jeg observel·ede den)

indkrænges Penis atter, begyndende fra Spidsen, ved Hjælp af

Musklerne i den l{lare Kanal, h\?ori Kitinpartiet gaar over; herved

løses Modh~gerne ud af Ductns communis' Væg, og Individerne·

skilles.

Jeg har til Tider set baade 5 og 6 Æg i Uterus. Hos unge

Dyr, ,som isoleres) inden en Parring har fundet Sted, dannes der

alligevel Æg, udvendig ganske normale at se til; Udklæknings

forsøg vise imidlertid, at de are at betragte som "Vindæg", der

ere ude af Stand til en Udvikling. Lignende Iagttagelser findes

hos Schultze (1851. pag. 32).

Opistoma pallidum har jeg taget to Steder, dels i stort Antal

i en Pyt ved Hundevadsøen 11-4-03, dels i en Pyt paa

Eremitagen 13-4-04. Endvidere har Dr. R. S. B e r g h meddelt

mig, at han har taget en Rhabdocøl, rimeligvis identisk med denne,

i en Pyt ved Søllerød; senere Undersøgelser paa Stedet viste des

værre, at den var forsvundet derfra.

27. Genus. Derostoma. Ørsted 1844.

"Euvorticiner med een KilDstok, med netformet
I "

Blommestok, langstrakte Testikler, Pharynx doliiformis

(sjældent variabilis eller plicatus) og Munden i

1) I Tekstfig. 21 er Receptaklet tegllet, saa at Ponisspidsen yderligere
bøjer fremad, dette beror paa, at en plastisk Gengivolse var umulig i
saa simpelt et Rids.
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Kroppens forreste Tredjedel;. Kønsaabningen lige bag.

Munden."

Bestemmelsestabel.

A. Penis bevæbnet med Kitintorne . Derostoma typ/zlopa.

B. Penis ubevæbnet.

a. Dyret altid f)Tldt med Zoochlo-

reller, øjne med skarp Kontur Derostoma balticum.

b. Oftest uden ZoochlorelIer ,

øjnene altid diffuse . . . . . .. Derostoma unipunctatum.

54*. Derost07l1a balticu111. Bra un 1885.
Tab. V. Fig. 20-21.

Habitusfigur: Braun 1885. Tab. I. fig. 8.

Arten, som er opstillet og beskrevet af B r a un, er, saa vidt

jeg kan se, ikke senere genfunden. Dens Berettigelse som god Art

er bloven draget i Tvivl af Vej d ovs ky (1895. p. 124), der i

den og Derostoma megalops (Braun) kun ser forskellige Udvik

lingstrin af lJerostoma unipunctatum (Ørsted). Arten er imidlertid

sikker nok, omend de KIlterier , hvorpaa B r a u n opstillede den,

maa opgives.

Først og fremmest gælder dette de "handfOrmige Driisen"

(B. pag. 101); de ere en Del af Blommestokken og findes iflg.

}'orfatteren paa Dyrets Rygside. Saadanne forekomme imidlertid

ogsaa hos Derostoma unipunctatum og iflg. D or ner (1902. pag. 45)

hos Derostoma typhlops (Vej d.), are altsaa kun at betragte som

Tilfælde af en særlig stærk Blommestokudvikling.

Endvidere beskriver B r a u n en Bursa seminalis og Kimstok,

der munde tæt ved Siden af hinanden i Uterus l); dette vilde i alle

Tilfælde være en udpræget Artsforskel fra alle kendte Derostomider,

dersom en nærmere Undel'søgelse ikke viste, at der findes en Kim

stok og et Reeeptaculum seminis (B r a u ns Bursa seminalis), SOln

l) Uteru8 (Braun) er lig Atrium 8uperiuB hOB de af Vejdovsky be
skrevne Arter.
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gennem en tydelig fælles Gang - en Duetus commnnis - munde

i Atrium 8uperius.

Endelig fremhæves Penis' usædvanlige Længde (pag. 102), der

dog heller. ikke skiller Arten fra Dero8toma unipunctatum (se under

denne, Art).

Artsforsltellen kan imidlertid fastholdes med en anden Be

grundelse, hvilende paa konstante Forskelligheder i øjnenes Form,

Kønsorganernos indbyrdes Leje og Æggets Størrelse.
I ,

~øjnene are a l t i d skarpt konturerede og SOl'te i Modsætning

til de smudsigrøde , ifølge D or n e r s (1902. pag. 43) og mine

Undersøgeiser, altid diffuse øjne hos Derostoma unipunctatum.

Forskellighederne i Kønsorganernes Beliggenhed træder stærkest

frem, naar Atrium superius el' udspilet af Ægget. 'Snitserier vise da,

at Penis bos Derostoma unipu1l:ctatum ligger ove r det smalle Parti

mellem Atrium og Pharynx. Bag ved den, altsaa endnu højere oppe,

mun4er Ductus communis, som løber bagud i Dyret, endende i

Receptaklet, der ligger lige under Tarmen (Tab. V. Fig. 23).

Derostoma balticum viser under samme Forhold (Tab. V. Fig. 20)

noget ganske andet, idet Penis ligger ven tral t og munder paa

Atrium supcrius' Underside; DuetlIs communis munder midt paa

Forsiden (Fig. 21 x.) og bøjer herfra ned i Dyret mellem Pharynx

og Atriums Væg. Disse Forskelligheder are naturligvis Udtryk for

en Lejringsdifferens , ogsaa n~ar Atrium er tomt, selvom denne

vanskelig lader sig iagttage paa dette Tidspunkt; det eneste,

man ser, er Atrium inferius' forskellige Form; hos Derostoma

unipunctatum ligger dets Længdeakse parallel med. Bugen, medells

den hos Derostonla balticum danner en Vinkel med den paa om

trent 45 o (sammenlign, Tab. V. Fig. 20, 22 og 23).

Endelig er Ægget hos vor Alt O,29mm 1 Diameter, hos Dero

stoma unipunctatu'tl~ O,47mm 1).

J) Dette ør egentlig det eneste, som skulde gøre Identiteten af mine og
Br a u n 8 Individer usikker, denne angiver nemlig Ægstørrelsen til
henholdsvis O,40smm og O,251mm, hvilket er ganske modsat mine Iagt
tageiser; imidlel'tid bliver dette jo altid et Punkt af mindre Betyd-
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Derostoma baltieum er altid fyldt med ZoochlorelIer, der give

den en dyb, saftiggrøn }f'arV9. Det er en Foraarsform, som findes

i ganske lave Pytter.

Enghave ved Valsølille Sø 18-4-08; 80-4-04.

Eremitagen (forskellige Pytter) 19-3-03; 28-4-04.

55. Derostoma unipunctatum. Ørsted 1844.
Tab. V. }'ig. 22-28.

Graff 1882. BranD 1885. IJippitsch 1889. Hallez 1890.
Fuhrmann 1894; 1900. Vejdovsky 1895. Du Plessis 1897.

Dornel- 1902.
Habitusfigur: Schmidt 1848. 'fab. II. fig. 5.

~'arven er alminde~igvis hvid med brunlig gennemskinnende

Tarm;. til Tider forekomme dog ogsaa Individer med Zoochlorelier,

der da kunne give dem et grønligt Skær (men aldrig saa kraftig

en Farve som hos Derostoma balticum). Om Forskellen mellem

denne og Derostoma balticum se under sidstnævnte.

Penis kan variere i Længde, den kan som Figuren (Tab. V.

Fig. 22) viser, blive saa lang, at den fylder hele Atrium superius.

Yderst er den beklædt med et dobbelt Lag Skraamuskler, indvendig

forsynet m~d et kraftigt epithelialt Plasma.

Derostoma unipunctatum forekommer ret almindelig i Pytter

med blød Bund, Størrelsen varierer noget, mine, største Individer
vare ca. smm..

E,remitag~n. 22-2-03; 13-4-04.

56*. Derostoma typhlops. Vejdovsky 1879.
Graff 1882. Se'kera 1886. Vejdovsky 1895. Dorner 1902.

Et enkelt Individ fra Søndersø. Juni 03.

. . -ning, da Ægstørrelsen ofte kan variere, selv indenfor den enkelte Arts
Individer.
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Tavleforklaring. Erklärung der Abbildungen.

Almengyldige Figurbetegnelser.
(Fü,' alle Figuren gültigen Beleichnungen.)

ac, Atrium copulatorium.
ae, Atriumepithel.
ag, Atrium geuitale.
a1:, Atrium inferius.
ak, Atriumkirtier. (Atriumdrüsen.)
aks, Atl'iumkirtlernes Sekret. (Sekret

der Atriumdrüsen.)
as, Atrium superius.
b, Ciliebulbi. (Bulbi der Cilien.)
bc, Burs3 copulatrix.
bl, Blommestok. (Dotterstock.)
blf, Blommestokfollikel. (Dotterstook-

follikel.,
blg, Blommegang. (Dottergang.)
bn~, Basalmembran.
bs, Bursa scminalis.
bvc, Bindevmvscelle (Bindege,vebezelle)
ch" Kitin.
chm, Kitinmembran.
dc, Ductus communis.
de, Ductus ejaculatorius.
div, Divertikel.
ds, Ductus seminalis.
dsp, Dobbeltseptum. (Doppelseptum.)
dvm, Dorsovelltralmusk\llatur.
ep, Epithel.
epl, epithelialt Plasma. (Epitheliales

Plasma.)
exb, Ekskr~tion8bmger. (ExkretioDS-

becher.)
exk, EkskretioDskanal.
f, Fimrehaar. (l'limmerhaare.)
fnp, forreste Nerveplexus. (vorderer

Nervenplexus.)

Ifr, Frontalorgan.
(8, "falskSmdblmre". ("falsoheSamen-

blase".)
fst, Ciliefodstykker. (Cilienwurzeln.)
9 t Gangliecaller. (Ganglienzellen.)
gr, Granulum.
h, Hulrum. (Hohlraum.)
hj, Hjmrne. (Gehirn.)
hja, Hjmrneanlmg. (Gehirnanlage.)
hk, Hudkirtler. (Hautdrüsen.)
hks, Hudkirtelsekret. (Hautdrüsen

sekret.) .
hm, Hudmuskelsmk. (Hantmu8kel

schlauch.)
ilm, indre Lmngdemuskulatur. (innere

Längsmuskeln. )
iphe, indre Pharyngealepithel. (inneres

PhaI)~ngea1epithel.)
inn, indre Ringmuskulatur. (innere

Ringmuskeln. )
ispm, indio Spiralmuskula.tur. (innere

Spiralmuskeln.)
K, Kirtel. (Drüse.)
k, Krerne. (Kern.)
ks, Kornsekret.
ksk, KOl·nsekretkirtler. (Kornsekret-

drüsen.)
l, Linse.
lam, Lamf\ller. (Lamellen.)
lnJ, Lmngdemuskulatur. (Längs-

muskeln.)
l11"r, lateral Muskelring. (lateraler

Muskelring.)
1ft, laterale Nerver. (laterale Narvell.)
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m, Mund.
mk, Muskelkml·ne. (Muskelkern.)
mspk, Muskelsphincter.
tnu, Muskulatur.
n, Nerve. (Nerv.)
tl.reo, Nreringsobjekt. (Nahrungs-

körper.)
0, Kimstok. (Keimstock.)
oep, omdaunet Epithel. (umgebildetes

Epithf.\l.)
od, Ovidukt.
ot, Otolith.
otn, Otolithnerve. (Otolithennerv.)
Pt Penis.
pa, Parenchym.
ph, Pharynx.
IJ1ta, Pharyngealanlmg. (Pharyngeal

anlage.)
phkm t Pharyngealkirtelmunding.

(Pharyngealdrüsenmündung.)
pign", Pigment.
pm, PenisIDuskulatur.
pp, Protraktor Penis.
pph, Protraktor Pharynx.
p'rta , praeoesophageal Tarmgren.

(praeoasophagealer Darmast.)
ps, Penissmk. (Penissack.)
radm, RadimrmuBkulatnr.
rltd, Rhabdit.
t·hl1&, Rhamnit.
,-m, Ringmuskulatur.
rs, Receptaculum seminis.
,tshk, Receptakelhalskirtler. (Recep

takelhalsdrüsen. )
,·sle, Receptakelkirtler. (Receptakel

drüsen.)
8, Stilet.

sb, Smdblmre. (Samenblase.)
sdc, Stavdannelsesceller. (Stäbchen-

bildungszellen.)
sk, Skalkirtel. (Schalendrüse.)
slk, Slimkirtf\l. (Schleimdrüse.)
sn, Snabol. (Rüssel.)
snr, SnabeIretraktor. (Rüsseh-etraktor.)
8mb, Smaablrerer. (Nebenblasen.)
8P~ Sperma.
spi, Spiralmuakulatur.
spk, Spytkirtler (Speicheldrüsen.)
stz, Dannelsesceller. (Bildungszellen

(Stammzellen.))
sv, Stavvej. (Stäbchenatrasze.)
t, Testikel.
ta, Tarm. (Darm.)
tgm, Tangentialmuskulatur.
'l-(,t, Uterus.
v, Vacuole.
vag , Vagina.
vd, Vas deferens.
'1)9, Vesicrtla granulorum.
VB, Vesicula se~inalis.

ym, ydre Muskulatur. (äuszere MU8

k\uatur.)
ypll,e, ydre Pharyngealepithel. (äUB

zeres Pharyngealepithel.)
yrm, ydre Ringmuskulatur. (äuszere

Ringmuskeln.)
ysp1n, ydre Spiralmuakulatur. (äUB

zere Spiralmuskeln.)
ylm, ydre IJmngdellluskulatur. (äus-

zel-e LängsIDuskeIn.)
re, lEg. (Ei.)
8, 0je. (Auge.)
Bft, 0jenerve. (Augennerv.)
sp, 0jepigment. (Augenpigment.)

Tab. I. Tab. I.

Fig.l-lO. O~ocelis rubropunctata. Fig.I-1O. Otocelis rUbropunctata.
Fig.1-6. Fladesnit gennem Atrium Fig.l..6. Flächenschnitte durch das

genitale,Vagina, Penis med Penie- Atrium genitale,Vagil1&, Penis mit
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smk og Bursa sominalisll (Rmkke
felgen er fra Bug til Ryg.) Su
blimat; Karmallun. 835. F.

dem Penissacke und Bursa semi
nalis. (Reihenfolge ventrodorsal).
Sublimat; Karmalaun. Vergr.885.

}t'ig.1. Viser Overgangen fra Atrium Fig. 1. Stellt den Uebergang vom
til PenisBmkken. Atrium zum Penissack dar.

Fig. 2. Atrium og Pellissook med den Fig. 2. Atrium und Penissack mit der
tilhmftede Basis af Penis. angehefteten Basis des Penis.

}'iK.3. Atrium ogPenissook medPenis. Fig. S. Atrium und Penissack mit
dem Penis.

l'ig.4. Atrium med Sekretgranula fra Fig.4. Atrium mit 8ekretgranula aus
deacees80riske Kirtler samtPenis- den acc88sorischen Drüsen nebst
smkken med Tvmrsnit afPenis og dem Penissack mit Querschnitt
mad Sperma. durch den Penis und mit Sperma.

Fig.5. OvergangsstedetmeIlern Atrium
og Vagina, tillige Indml1ndings
stedet for da accesBoriske Kirtler;
everst Burs& seminalis. Penis
ligger krummet tiI venstre og
nedad i Penissmkken.

Fig.6. Vagina og Bursa seminalis.

}lg.6. Die Uebergangstelle zwischen
dem Atrium und der Vagina,
zugleich die Einmündungsstelle
der acce8sorischen Drüsen; zu
oberst Bursa seminalis. DerPenis
liegt links und nach unten im
Penissacke gekrümmt.

Fig. 6. Vagina und Barsa seminaIis.

Fig.7. Parasitmre Protozoer i forakel- }'igll 7. Parasitäre Protozoen in ver-
lige Stadiar (x, liggende i Epithe- schiedenen Stadien (x, im Epithel
Iiet; &, b og c fra Parenchymetll) liegend; a, bund e aus dem
Sublimat; Karmallun. 835. F. Parencllym.) Sublimat; Karm

alann. Vergr. 885.

Fig. 8. Horiaontalt Bnit gennem Fron- Fig. 8. Horizont&lschuitt durch das
talorgan og Hjmrne med Otolith- ~ontalorgan und das Gehirn mit
nervar og Otolith. Sublimat; Otolithennerven und Otolith. Sn-
Karmallun. 835. F. blimat; Karmalaun. Vergr. aSs.

Fig. 9. Horisontalt Snit gennem For
enden. Figuren viser Sansestave
()p) , Frontalorgan og o8merede
Fodtdraaber (z.) Flemminge
Vmdeke; Safranin. 700. ~'.

Fig. 9. Horizontalschnitt duroh das
Vorderende. Die Figur zeigt Bin..
nenstäbchen (y) , FIeontalorgan
u,nd osmierte J4'etttropfen (z).
Flemmings Flüssigkeit; Sa
franin. Vergr. 700.
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Fig. 10. Aocessoriske KirtIer. Sllbli- Fig.l0. Aoces8orlBche Drüsen. Subli-
mat; Hmmallun - Eosin. 700. F. mat; Hämalaun - Eosin. Vergr.

700.

Fig. 11-21. Convoluta ßavi- Fig. 11-21. Convoluta ßavi-
baccillum. baccillum.

Fig. 11-15. Fem paa hinanden f01- Fig.11-15. Fünf aufeinander folgende
gendeTvmrsnit. Sublimat; Hmm- Querschnitte. Sublimat; Hmm-
allun - Orange. 75. F. alaun - Orange. Vergr. 75.

Fig. 11. Tvmrsnit gennem Forenden Fig.l1. Querschnitt durch das Vor-
med Hjmrnen. derende mit dem Gehirn.

Fig. 12. Tvmrsnit gennem Mund- Fig. 12. Querschnitt durch die Mund-
regionen og Ovariernes Forende. region und das Vorderende (Ier

Ovarien.

}'ig. 13. Tvmrsnit gennem den bageste Fig.13. Querschnitt durch den Hinter-
Dei af Ovarierne (lEggane are teil der Ovarien (Die Eier sind
skrumpede lidt ved Fixeringen). durch die Fixation ein ,venig

geschrumpft.)

]'ig. 14. Tvmrsuit gennem Atrium Fig.14. Querschnitt dllrch das Atrinm
genitale med Kirtelorganet (X) genitale mit dem Drüsßllorgan (x)
og de "falske Smdblrerer." und den "falschen Samenblasen".

Fig.15. TvmrsnitgennemPenissookken Fig.15. Querschnitt durch den Penis-
med Penis; RingmuskIens bageste sack mit dem Penis; die hinter-
Omb0jning og Hudkirtlerne. ste Umbiegung des Ringmuskels

und die Hautdrüsen.

Fig. 16. Detail af Fig. 14. Kiliel- Fig. 16. Dotail der Fig. 14. Das
organet. (se pag.51.) 385. F. Drlisenorgan. (siehe page 51.)

Fif{.17.0tolith.(1:KapseI,2:0tolith- }'ig.17. Otolith. (1: Kapsel, 2: Die
cella med S: Otolithstenen.) Sn- Otolithenzelle mit 8: dem ·Otoli..
blimat; Karmallun. 700. }i'. theusteine.) Sublimat; Karm-

a.laun. Vergr. 700.

}'ig. 18. Hjmrne og Otolithnerver med ~'ig. 18. Gehirn und Otolithennerven
Otolith.. Sublimat; Karmallun. mit dem Otolith. Sublimat;
385. F. Karmalaun. Vergr.335.

Fig. 19. Penisepithel , Lmngdesnit. Fig. 19. Peuisepithel, Längsschnitt..
Sublimat; Hmmallun - Orange. Sublimat; Hämalaull - Orange.
835. F. . Ver~r. 885.



Fig. 20. Lmngdesnit gennem For
enden; man ser Frontalorganet,
Hjmrnen (med Gennembrydning
over Otolithen!) og Tvmrsnit af
Ringmuskiens forreste Omb0j
ning. Flemmings Vmdske; Safra
nin - Bleu da Lyon. 245. }'.
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Fig. 20. Längsschnitt durch das Vor
derende ; zeigt das FrontaJorgan,
das Gehirn (mit Perforation über
dem Otolith!) und Querschnitt
durch das vordere Umbiegen
des Ringmuskels. Flemmings
lt'lüssigkeit; Safranin - Bleu da
Lyon. Vergr. 245.

Fig.21. Hudkirtler (hk I; hk II a og Fig. 21. Halltdrüsen (h k I; h k 11 a
b se pag.48.) Sublimat; Hmm- und b siehe pag.48). Sublimat;
allun - Mucikarmin. 700. F. Hämalann-Mueikarmin. Vergr.

700.

Fig. 22-24. Pseudorhynchus
bifldus.

Fig. 22-24. PseudorhyDchus
bifldus.

Epitheleeller. Sublimat; Hmmallun- Epithelzellen. Sublimat; Hämalauu
Eosin. 700. F. - Eosin. Vergr.7oo.

lfig.22. Laterale Epitheloellel·.

Fig.28. Dorsale

Fig.24. Ventrale

Fig. 22. Laterale E pithelzellen.

Fig.23. Dorsale

Fig.24. Ventrale

Fig. 25-27. Gyrator notops.
}'ig. 25. 8nit gennem Sredblmre, Kim

stok (med indlejrede Sperma
tozoer) og Forbindelsesgangen (x)
mellem Bursa seminalis og Ovi
dukten. Sublimat; Karmallun.
275. F.

Fig. 25-27. GJrator notops.
Fig. 25. Schnitt durch die Samen

blase, den Keimstock (mit ein
gelagerten Spermatozoen) und
denVerbindungsgang (xl zwischen
der Bursa seminalis und dem
Ovidukt. Sublimat; Karmalaun.
Vergr.275.

Fig. 26. Sagittalsnit gennem da tre Fig. 26. Sagittalschnitt durch die drei
K0Dsaabninger. Sublimat; Karm- Geschlechtsöffnungen. Sublimat:
allun. 275. F. Karmalaun. Vergr.275.

Fig.27. Optisk Tvmrsnit gennem den Fig.27. Optischer Querschnitt durch
basale DeI af lEgskallen. (Kr, den basalen Teil der Eischale.
Kraven paa Skalstilken.) 335. F. (Kr, Der Krage!1 des Schalen

stieles.) Vergr.885.

Tab. 11. Tab. u.
Fig. 1-14. Alaurina alba. Fig. 1-14. Alaurina alba.

~"ig. 1. Kmde paa to Zooider; mall Ber Fig. 1. Kette aus zwei Zooiden bt'-
Nervesystem, Tarm, .0jne og stehend; man sieht das Nerven-
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Hefteorganer (x). (Omridset efter
an levende Kmde; det 0vrige ind
tegnet paa fri Haand efter fiere
Prmparater.)

system, den Darm, die Augen und
die Haftorgane (x) (Der Umriel
nach einer lebendigen Kette; das
übrige aus freier Hand nach mell
reren Präparaten eingezeichnet.)

Fig.2. Tvmrsnit i H0jde modPharynx. Fig. 2. Querschnitt in der Höhe des
Sublimat; Karmallun. 835. F. Pharynx. Sublimat; Karmalaun.

Vergr.385.

)'ig. S. Tarmtvmrsnit af et udhungret
Individ. (Sammenlignes med Fig.
27, der viser Tarmen hoa et godt
ernmret Eksemplar af Al. com
posita.) Sublimat; Karmallun.
500.F.

}'ig. 3. Querschnitt durch delI Darm
eines ausgehungerten Tieres
(Mit der Figur 27, die den Darm
eines wohlernährten Individuums
(Al. composita) darstellt, zu ver
gleichen). Sublimat; Karmalaun.
Ver~r. 500.

]'ig.4 og 5. Klmbeorganer (x) fra et Fig. 4 u. 5. Haftorgane (x) al18 einem
Snit og et Totalprmparat. Subli- Sehnitte und einem Totalprä-
mat, Hmmallun. 500. F. parate. Sublimat; Hämalaul1.

Vergr.500.

Fig. 6. Sagittalt Snit gennem Hjmrne, Fig. 6. Sagittalschuitt durch das
praeoesophageal Tarmblindsmk Gehirn, den praeoesophagealen
og an DeI af Pharynx. Sublimat; Darmblindsack und einen Teil
Karmallun. 75. F. des Pharynx. Sublimat; Karm

alaun. Vergr. 75.

Fig. 7, 8 og 9. Tre paa hinanden f01- Fig.7, 8 ll. 9. Drei aufeinander fol-
gende Snit gennem de hanlige gende Schnitte dnrch die männ-
K0Dsorganer. Sublimat; Boom- lichen Geschlechtsorgane. Subli-
allun - Orange. 600. F. mat; Hämalaun - Orange. Vergr.

600.

Fig.7. Tostikel og 0vro DeI af Atrium Fig. 7. Hoden und der obere '.feil
genitale (J. des Atrium genitale (j.

Fig. 8. Atrium genitale (j med an Dei Fig. 8. Atrium genitale Cl mit einem
af Penis. Endvidere Testiklens Teil dos Penis. Ferner der
nadre Parti med frie Sperma- untere Teil des Hoden mit freien
tozoer. Spermatozoen.

Fig. 9. Snit gennem <len krumme DeI Fig. 9. Schnitt durch den gekrümm-
af Penis og Smdblmre. tan Teil des Penis und die

Samenblase.
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Fig.l0. SnitgennemEpithelmed0je- Fig. 10. Schnitt durch das Epithel
pigment. Sublimat; Karmallun. mit Augenpigment. Sublimat;
600. F. KarmaJaun. Vergr. 600.

Fig. 11. Tvmrsnit gennem Ovarial- Fig.11. Querschnittdurch die Ovarial-
regionen. Sublimat; Hämallun region. Sublimat; Hämalaun-
- Erythrosin. 385. F, Erythrosin. Vergr. 335.

Fig. 12. Pharyngealanlmg i et Zooid. Fig. 12. Pharyngealanlage in einom
Sublimat; Karmallun. 500. F. Zooid. Sublimat; Karmalaun.

Vergr. 500.

Fig. 13 og 14. Penis sf to Individer. Fig.13 u. 14. Penis zweier Individuen.
600. F. Vergr. 600.

Flg. 15·28. Alaurina composita. .Fig. 15-28. Alaurina eomposita.
Fig. 15. Felelegemer fra Snablen. Fig. 15. Tastkörperchen aus dem

Sublimat; Hmmallun - Orange. Rüssel. Sublimat; Hämalaun-
c. 1400. F. Orange. Vergr. c. 1400.

}'ig. 16. Sagittalsnit, som viser Pha- Fig. 16. Sagittalschnitt, den Pharynx,
rJDX, Tarm, Nerves)rstem og Epi- den Darm, das Nervensystem und
thai. Sublimat; Karmallun das Epithel darstellend. Subli-
Bleu da Lyon. 275. F. mat; Karmalaun - Bleu deLyon.

Vergr.275.

Fig. 17. Epithel med 0jepigment. Fig. 17. Epithel mit Augenpigment.
Sublimat; Karmallun. 700. F. Sublimat; Karmalaun. Vergr.700.

Fig. 18. Sagittalsnit gennem et De- Fig. 18. S~itta18chnitt durch eine
lingssted. Man aer blandt andet Teilungsstelle. Zeigt u. 8. den
Hudmuskelsmkken, det omdan- Hautmuskelschlanch, das umge-
nede Epithel og Hjmrnoanlregget. bildete Epithel und die Gehirn-
Sublimat; Hmmallun - Orange. anlage. Sublimat; Hämalaun-
700. F. Orange. Vergr.700.

Fig.19. Snit gannern Smdblml'ens Vmg. Fig. 19. Schnitt durch die Wand der
Sublimat; Hmmallnn - Orange. Samenblase. Sublimat; Hämala,un
700. F. - Orange. Vergr. 700.

Fig. 20 og 21. Stadiar af Kropepithe- Fig. 20 u. 21. Stadien der Umbildung
liets OmdannelsetilSllabelepithel. des Körperepithele in Rüsaelepi-
Sublimat; Karmalll1n - Orange. theI. Sublimat; Karmalaun-
700. F. Orange. Vergr.700.

Fig.22. Bagende af et noget sammen- Fig. 22. Hinterontle eines etwas zu-
presset, levende Individ. 1, Haar- sammengedriickton, lebendigen
dusken i Bagonden. 385. 1", Individuums. 1, Der Haarbüschol

des Hinterendes. Vergr. 835.
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Fig. 28. Tvmrsnit gannem Hjmrne og Fig'- 23. Querschnitt durch das Gohirn
0jne (Figuren er kombineret af und die Augen (Die Figur ist
tre paa hinanden f0lgende Snit.) aus drei aufeinander folgenden
Sublimat; Hmmallun - Orange. Schnitten kombiniert). Sublimat;
385. F. . Häma~aun - Orange. Vergr.885.

}'ig. 24. Tvmrsnit gennem Ovarial- Fig.24. Querschnitt durch die Ova-
regionen. Sublimat; Hmmallun rialregion. Sublimat; Hämalaun
- Orange. 885. F. - Orange. Vergr.835.

Fig. 25. Sidete Zooid i en k0nsmoden Fig. 25. Das hinterste Zooid einer
Kmde. (Totalprmparat set fra geschlechtsreifen Kette. (Seiten-
Biden.) 75. }'. ansicht. Totalpräparat.) Vergr. 75.

Fig. 26. Hjmrnens Regeneration i et Fig. 26. Die Regeneration des Gehirns
Zooid. (Halvskematisk.) 245. F. in einem Zooid. (Halbschema

tisch.) Vergr. 245.

Fig. 27. Tvmrsnit af Tarm fyldt Fig.27. Querschnitt durch den Darm,
med Nmringsobjekter. Sublimat; mit Nahrungskörperngefüllt. Su-
Karmallun. 500. }'. blimat; Karmalaun. Vergr.500.

Fig.28. Fladeprmparat af Hudmuskel- Fig. 28. Hautmuskelschlauch (Flä-
sookken. Hmmalll1D. 550. F. chcllpräparatl. Hämalaun. Vergr.

550.

Fig. 29·31. PseudorhyDchus Fig. 29-21. Pseudorhynchus
bifldus. bifldus.

Fig. 29. Penis og Smdblmre (Detail Fig.29. Penis und Samenblase (Detail
af Fig.81.) 500. F. der Figur 31).

Ifig. SO. Tvmrsnit indeholdonde Hjmr- Fig. 80. Querschnitt, das Gehirn mit
nen med et fraf0rende Nervepar, einem abführenden Nervenpaar,
Pharynx og Stavdannelsesceller. Pharynx und Stäbchellbildungs-
Sublimat; Hmmatoxylin - Eosin. zellen ,enthaltend. Sublimat;
245. }'. Hämatoxylin - EOBin. Vergr. 245.

Fig. 81. Tvmrsnit, som viser TeBtik- Fig. BI. Querschnitt, der die Lage
lemes og de 0vrige hantige K0DS- der Hoden und der iibrigen männ-
organers Leje i Kroppen. Subli- lichen Geschlechtsorgane im Kör-
mat; Hmmatoxylin - Eosin. per darstellt. Sublimat; Häma..
245. F. toxylin - Eosin. Vergr. 245.

Tab. IU. Tab. 111.
Fig.1-12. Olisthanella NasonofDi. Fig.1-12. Olisthanella NasonofDi.
Fig. 1. Tvmrsnit gennem Forenden ; Fig. 1. Querschnitt durch das

man Ber 0jne og Stavveje. . Vorderende ; man sieht Augen
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Sublimat; HlBmallllD - Eosin.
835. F.

und Stäbchenstrsszen. Sublimat;
HämalauJ\ - Eosin. Vergr.385.

Fig.6. Et lidt skraat Sagittalsnit, der
vieer Receptaculum seminis og
Burs& copulatrix med dares Ind
mundinger i DUCtllS communis
og Atrium. <Billedet er kombi
neret af to paa hinanden f0lgende
Snit.) Sublimat; Hmmallun
Eosin. 835. F.

Fig. 2. Tvmrsnit gennem Hjmrnen; Fig.2. Querschnitt durch das Gehirn.
Figuren vieer tillige Bindevmvet. Die Figur zeigt zugleich das
Sublimat; Hmmallun - Eosin. Bindegewebe. Sublimat; Häm-
275. F. alaul1 - Eosin. Vergr.275.

Fig. 8. Tvmrsnit gennem Pharynx, Fig. 3. Querschnitt durch Pharynx,
Testes, Kimstok, Receptaculum Hoden, Keimstock, Receptaculum
seminis og Blommestokke. Bu- seminis und Dotterstöcke. Subli-
blimat; Hmmallun - Orange. mat; Hämalaun - Orange. Vergr.
275. F. 275.

Fig.4. Epitheltvmrsnit. (1, Udf0rsels- Fig.4. Querschnitt durch das Epithel.
gange for Slimkirtler; 2, Epithel- (1,AusflihrendoGängederSchleim-
vacuoler.). Snblimat; Hmmallun <lrÜBen: 2, Epithelvacuolen). Sn-
- Mucikarmin. 500. F. blimat; Hämalaun - Mucikarmin.

Vergr.500.

.Fig. 5. Sagittalsnit gennAm Hjmrne Fig. 5. Sagittalschnitt durch das
og Stavvej. Sublimat; Hmmallun Gehirn und die Stäbchenstrasze.
- Eosin. 335. F. Sublimat; Hämalaun - Eosin.

Verg.335.

Fig. 6. Sagittalschnitt, etwas schräg
gefiihrt, Raceptaculum semillis
und Burs& copulatrix mit ihren
Einmündungen in {len Ductus
communis und dasAtrium genitale
zeigend. (Das Bild ist aus zwei
aufeinander folgendell Schnitten
zusammengestellt). Sublimat;
Hämalaun - Eosin. Vergr.335.

Fig. 7. Pharyngealepitheliet. Detail Fig.7. Das Pharyngealepithel. Detail
af Fig.3. 500. F. der Fig. 8. Vergr. 500.

Fig.8. Spermatozo. (fri Haand.) Fig.8. Spermatozo. (freier Hand.)

Fig. 9. DeI af Receptakelvmggen. Fig. 9. Teil der \Vandung des Recep-
Mau ser da begyndende Smaa- tacnlllm seminis "(Man sieht die
blmrer med dares Spermaindhold. entstehenden Bläschen mit ihrem
Sllblimat; Hmmallun - Orange. Spermainhalt). Sublimat; Häm-
700. F. alaull - Orange. Vergr.700.

Fig. 10. Viser Sammenhmngen mal- Fig.l0. Stellt den Zusammenbangdcs
lem Kimstokkoll og Receptaklet. Keimstockes mit dem Recepta-
Sublimat; Hmmallun - Eosin. c1l1nm dar. Sllblimat; Häm~laun

I
ß~5, F. I - Eosin. Verg.335.

10
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Fig. 11. DeI af et Totalprmparat.. Re- Fig. 11. Toil eines Totalpräparates.
ceptaculum seminis indeholder Das Receptaculum seminis enthält
mange Smaablmrer. K, den store, viele Bläschen. K, die grosze,
pag.80·omtalte, eencelledeKirtel. pag.80 erwähnte einzellige Driiee..
Sublimat; Karmallun. 385. F. Sublimat; Karmalaun. Vergr.

385.

Fig.12. Tvmrsnit indeholdende Vasa }'ig.12. Querschnitt, die Einmündung
deferentia's Indmunding i Penis, der Vas& deferentia in den Penis,
danne og Ductus communis med diesen und Ductus communis mit
Oviduktens Munding. Sublimat; der Einmiindung des Ovidukts
Hmmallun - Eosin. 335. F. zeigend. Sublimat; Hämalaun

Eosin. Vergr. 335.

Fig. 13. Rbynchomesostoma
rostratum.

Fig. 13. Rhynchomesostoma
rostratum.

Kropepithel.
700. F.

Sublimat; Karmallun. Körperepithel. Sublimat; Karmalaun.
Vergr.700.

Fig. 14-16. Strongylostoma
radiatum.

Fig. 14-16. Strongylostoma
radiatum.

Fig. 14. Arium genitale med indmun- Fig. 14. Atrium genitale mit ein-
dende Ductl18 ~o)nmUni8 og BursR mündendem Ductus communis
copulatrix. Sublimat; Hmmallun und Bursa copulatrix. Sublimat;
- Orange. 335. F. Hämalaun - Orange. Vergr.336.

Fig.15. Sagittalsnitgennem Forenden. Fig.15. Sagittalschnitt durch das Vor-
Sublimat; Hmmallun - Orange. derende. Sublinlat; Hämalaun -
275. }'. Orange. Vergr. 275.

Fig. 16. Sagittalsnit gannem Penis Fig. 16. Sagittalschnitt durch Penis
og Atrium genitale. Individet 9 und Atrium genitale (Das Indi-
k0Dsmodent med lEg. Sublimat; viduum. ~ geschlechtsreif mit Ei).
Hmmallun - Orange. 275. F. Sublimat; Hämalaun - Orange.

Vergr.275.

Fig.17-18. Castrada armata. Fig.17-18. Castrada armata.
Fig. 17. SagittaIsnit gennem Penis og Fig. 17. Sagittalschnitt durch Penis

Atrium. Sublimat; Hmmallun - und Atrium. Sllblimat; Hämalaun
Orange. 500. F. - Orange. Vergr. 500.·

Fig.18. Epithel. Sublimat; Hmmallun Fig. 18. Epithel. Sublimat; Hä.malaun
- Orange. 700. F. - Orange. Vergr.700.
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Fig. 19. Castrada intermedia. Fig. 19. Castrada. intermedia.
Tvmrsnit af Ductus communis. Subli- Querschnitt durch den Ductus com-

mat; Hmmallun-Orange. 700.F. munis. Sublimat; Hämalaun 
Orange. Vergr. 700.

Tab. IV• Tab. IV.
Fig. 1. Mesostoma lingua. Fig. 1. Mesostoma lingua.

Kimstok med Ovidukt og Recepta- Keimstock mit Ovidukt und Recep-
culum semillis. (EtlEg har 10snet I taculum seminis. (Ein Ei hat sich
sig og passerer Ovidukten.) Su- losgetrennt und passiert den
blimat; Karmallun. 200. F. Oviduct). Sublimat; Karmalaun.

Vergr. 200.

Fig. 2·4. Mesostoma lingua
var. cyathus.

Fig. 2 og 8. Tvmr- og Sagittalsnit, der
visa Ek8kretionsba~geret og Pro
tonephridiernes Indmunding. Su
blimat; Hmmallun - Orange.
75. F.

Fig. 2·4. Mesostoma lingua
I var. cyathus.
Fig. 2 u. 3. Quer- und Sagittalechnitt,

den Exkretioll8becher und die Ein
mÜlldung dor Protonephridien
darstellend. Sublimat; HämalauD
- Orange. Vergr. 75.

Fig.4. Epithel med dermale og adenal Fig. 4. E}>ithel mit dermalen und ade-
Stave. Sllblimat; Hmmallun - nalen Stäbchen. Sublimat; Häm-
Orange. 700. F. alaun - Orange. Vergr.700.

Fig. 5-14. Mesostoma nigri- Fig. 5-14. Mesostoma nigri-
rostrum. rostrum.

Fig. 5. Penis, Loongdesnit. Sllblimat; Fig.5. Penis, Längsschnitt. Sublimat;
Hmmalilin - Orange. 200. F. Hämalaun - Ül-ange. Vergr.200.

Fig.6. Kimstok og Ovidukt med Re- Fig. 6. Keimatock und Ovidllkt mit
ceptaculum seminis. Sublimat; Reeeptaculnm seminis. Sublimat;
Hmmallun - Orange. 200. I'. Hämalaun - Orange. Verg. 200.

Fig.7. Ekskretionskanallige ved Ind- Fig.7. Exkretionskanal gerade an der
mllndingsstedet i Ekskretions- Einmtindung in den Exkretions-
bmgeret. Sublimat; Hmmalilln - becher. Sublimat; Hämalaun -
Orange. 500. F. Orange. Vergr.500.

Fig. 8-10. Tre Tvmrsnit af Pellis:
Fig.8 gennem den nederste Dei,
Fig. 9 gaunern Midten og Fig. 10
tangerende den 0verste Runding.
Sublimat; Hmmallun - Eosin.
335. F.

Fig. 8-10. Drei Querschnitte durch
den Penis: Fig. 8 durch den
untersten Teil, Fig. 9 durch
die Mitte und Fig. 10 die obere
Kuppe tangierend. Sublimat;
Hämalaun - Eosin. 885. F.

10·
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Fig. 11. Blommestoksfollikler med
deres Indmunding i Blomme
gangen. Sublimat; Hmmallun
Orange. 885. F.

Fig. 12. Tvmranit af Pharynx. (Fi
guren visar det indre Pharyngeal
epithel). Sublimat; Hmmallun
Orange. 885. F.

Fig. 11. Dotterstockfollikeln mit ihrer
Einmündung in den Dottergang~

Sublimat: Hämalaun - Orange.
Vergr.385.

Fig.12. Querschnitt durch den Pha
rynx. (Die Figur zeigt das innere
Pharyngealepithel). Sublimat;
Hämalaun - Orange. Vergr.885.

Fig.lS. Ductus communis med Skal- Fig.13. Ductu8communismitSchalen-
kirtler. Sublimat; Hmmallun - drüsen. Sublimat; Hämalaun-
Eosin. 245. F. Eosin. Vergr. 245.

Fig. 14. Epithel. (Kernedeling og Eks- Fig. 14. Epithel. (Kernteilung und
kretionskonkl'ementer). Sublimat ; ExkretioDskonkremente). Subli-
Hmmallun - Eosin. 700. F. mat; Hämalaun - Eosin. Vergr.

700.

Fig.15-16. MesostomarhJncotum. Fig.15-16. Mesostoma rhyncotum.
Fig. 15. TvmrsDit indeholdende Bursa Fig. 15. Querschnitt mit Bursa copu-

copulatrix. Sublimat; Hmmallun latrix. Sublimat; Hämalaun -
- Orange. 75, }'. Orange. Vergr.75.

Fig. 16. Tvmrsoit indeholdpnde Penis,
Receptacnlum seminis og Atrium
divertikien (B ra 11 n s ,.x Organ").
Bursa copulatrix indtegnet punk
teret. Sublimat; Hmmallun 
Orange. 75. F.

Fig. 16. Querschnitt mit Penis, Recep
taculu mseminis und dem Atrium
divertikel (B ra uns "x Organ").
Bursa copulatrix ist durch eine
Punktierung angedeutet. Subli
mat; Hämalaun - Orange.
Vergr.75.

Fig.17. Vortex penicillus. Fig. 17. Vortex penicillus.
TvmrsDit gennem Atrium genitale og Querschnitt durch Atrium genitale

Ductus communis. Sublimat; und Ductuscommunis. Sublimat;
Hmmallun. 275. F. ~ämalaun. Vergr.275.

Fig. 18-19. Aerorhynehus eale- Fig. 18·19. Aerorhynchus eale"
donjous.

Fig.18. Sagittalsnitgennem Forenden,
visende dennesEpithel og dermale
8tave. Sublimat; Hmmatoxylin -
Orange. 885. F. .

Fig. 19. Sagittalsnit gennem Penis,
Atrium genitale og Bura&. semi
nalls (den punkterede Dei af

donicus.
Fig. 18. Sagittalscbnitt durch das

Vorderende, das Epithel und die
dermalen Stäbchen desselben
zeigend. Sublimat; Hämatoiylin
- Orange. Vergr. 335.

Fig. 19. Sagittalschnitt durch Penis,
Atrium genitale und Burs& ssmi
nalis. (Der punktierte Teil der



Figur wird in den folgenden
Schnitten gesehen und zeigt die
Lage der Vesicula seminalis und
granulorum). Sublimat; Häm'·
atoxylin - Eosin. Vergr. 245.
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Figuren ses i de felgende Snit J

og viser Lejet af Vesicula Bl'lmi-I
nalis og granulorum). Sublimat; I
Hrematoxylin - Eosin. 245. F. 1

I
I

Fig. 20-21. Macrorhynchus I Fig.20-21. MacrorhJDchus
Icroceus. I eroceus.
I

Fig. 20. Sagittalsuit gennem Penis, ~ Fig. 20. Sagittalachnitt durch Penis,
Atrium genitale, Uterus og Kim- ! Atrium genitale, Uterus und
stokke. Sublimat; Hmmatoxylin I Keimstöcke. Sublimat; Häm-
- Orange. 200. F. ! atoxylin - Orange. Vergr.200.

I

Fig. 21. Lmngdesnit af Pharynx. I; Fig. 21. Längsschnitt durch den Pha-
Sublimat; Hrematoxylin - Eosin. rynx. Sublimat; Hämatoxylin
200. F. j - Eosin. Vergr.200.

Fig.22. Macrorhynchus Naegelii. IFig. 22. Macrorhynchus Naegelii.
Sagittalsnit gennem Penis, Atrium ISagittalschnitt durch Penis, Atrium

genitale og Bursa seminalis. Su- I genitale und Bursa seminalis.
blimat; Hmmatoxylin - Orange. I Sublimat; Hämatoxylin-Orange.
200. F. , Vergr.200.

I
iTab. v. I Tab. V.

·Fig. 1-4. Vortex ruber. , Fig. 1-4. Vortex ruber.
Fig.l. Epithel. Stlblimat; Hmmallun IFig. 1. Epithel. Sllblimat; Hämalaun

- Orange. 500. F. ! - Orange. Vergr.500.

Fig.2. Tvrersnit; viser Atrium geni-! Fig. 2. Querschnitt, Atrium und
tale og Ductus eommunis med I Ductus communis mit Sehalen-
Skalkirtier (i Ductus Indre ser drüsen zeigend (Im Inneren des
man Skalkirtlernes Sekret). Sn- Ductus sieht man das Sekret der
blimat; Hmmallun - Eosin. Atriumdrüsell). Sublimat; Häm-
335. F. I alaun - Eosin. Vergr.335.

Fig. 3. l!'ladesnit gannem HudmuBkel- IFig. 3. Flächenschnitt durch den
smkken og Basalmembranen. i Hautmuskelschlauch und die
Sublimat; Hremallun. 335. F.· Basalmellbran. Sllblimat; Häm

alaun. Vergr. 385.

Fig.4. Tvmrsnit af Penis og Testikler. Fig.4. Querschnitt durch den Penis
Sublimat; Hmmallun - Eosin. Ulld die Hoden. Sublimat; Häm-
200. F. alaun - Eosin. Vergr.200.

Fig. 5-11. Vortex helluo. Fig. 5-11. Vortex helluo.
Fig. 5. Snit gaunern Kimstok, Re- Fig. o. Schnitt durch Keimstock, Re-

eeptaculum seminis og Ductus cept.aculum seminis Ulld Ductus
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communis. Sllblimat; Karmallun.
200. F.

communis. Sublimat; Karmalaun.
Vergr.200.

Fig.6-11. Tvmrsnit gennem Penis fra Fig. 6-11. Querschllitte durch den
Basis mod Spidsen. Sublimat; Penis aus der Basis gegen die
Karmallun. 200. F. Spitze. Sublimat; Karmalaun.

Vergr.200.

FIg.12-19. Opistoma pal1idum.
Fig. 12. Snit gennem Receptaculllm

seminis, Ductus communis o. s. v.
fra et Individ, der var fixeret in
copula (Granula i Receptakel
kirtlerne omspundne af Sperma
tozoer). Sublimat; Hremallnn 
Orange. 335. F.

Fig.12-19. Opistoma pallidum.
~'ig. 12. Schnitt durch Receptaculum

seminis, Ductus communis U..8. w.
aus einem Individullrn, in copula
fixiert. (Die Granula in den
Drüsen des Rec. von Spermato
zoen umsponnen). Sublimat;
Hämalaun - ()range. Vergr.885.

Fig. 18. To af Receptaldets Kirtler Fig. 18. Zwei Drüsen des Recepta-
med Sokretgranula, endnu ikke oulum mit Sekretgranula, noch
fyldte mad Sperma. Sublimat; nicht mit Sperma gefüllt. Subli-
Hmmallun - Orange. 500. F. mat; Hämalaun - Orange. Vergr.

500.

Fig.14. Epitholceller. Sublimat; Hmm- ~'ig. 14. Epithelzellen. Sublimat;
allun - Orange. 700. F. Hämalaun - Orange. Vergr. 700.

Fig.15. Tvmrsnit af Mundaabningens Fig.15. Querschnitt durchdaaEpithel
Epithel (S, sepag.128). Sublimat; der l\lundötfnung. (8, siehe page
Hmmallun - Orange. 400. F. 128). Sublimat; Hämalaun

Orange. Vergr.400.

Fig. 16. "Phagocyter" (se page 128.) ~\ig.16. "Phagocytell" (siehe pag.128.)
Sublimat; Hmmallun - Orange. Sublimat; Hämalaun - Orange.
700. }'. Vergr. 700.

Fig. 17. Detail af Fig. 12. 500. E'. Fig. 17. Deta.ilfigur der Fig. 12.
'1ergr. 500.

Fig. 18. Lmngdosnit gennem Penis i Fig.18. Längsschnitt durch den Penis
indkrmnget Tilstand. Sublimat; in eingestülptom Zustande. Subli-
Hmmallun - Eosin. 245. F. mat; Hämalaun - Eosin. Vergr.

245.

Fig.19. Snit gennem Penis og Ductus Fig. 19. Schnitt durch Penis und
communis fra to Individer i Par- Ductus commlluis aus zwei
ring. Sublimat; Hmmallun - copulierenden Individuen. Subli-
Orange. 835. F. mat; Hämalaun - Orange. Vergr.

835.
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Fig. 20-21. Derostoma balticum. f Fig. 20-21. Derostoma balticUID.
Fig.20. Sagittalsnit gennem Pharynx, Fig. 20. SaR'ittalschnittdu.rchPharynx,

Atrium genitale og ~g. (x er Atrium genitale und Ei. (X ist die
Indmundingsstedet far Recepta- Einmündungsstelle desRec. sem.).
culum seminis). Sublimat; Hmm- Snblimat: Hämalaun - Eosin.
allun - Eosin. 200. F. Vergr.200.

Fig.21. Detail fra det after Fig. 20 Fig.21. Detail eines Fig.20 folgenden
felgende Sllit, visende Recepta- Schnittes, das Receptaculnm se-
culum seminis. (ügsaa her erInd- minis darstellend. (Auch hier ist
mundingstedet betegnet med x.) die Einmündnngs8telle mit x be-
245. F. zeichnet. ) Vergr. 245.

Fig. 22-23. Derostoma uniPUnC-j Fig. 22-23. Derostoma unipunc-
tatum. tatum.

Fig. 22. Sagittalsnit gaunem Atrium Fig. 22. Sagitta18chnitt durch Atrium
og Penis (Atrium tlden lEg). und Penis (Atrium ohne Ei).
Sublimat; Hämallun - Orange. Sublimat: Hämalaun - Orange.
835. F. Vergr.335.

Fig. 23. Sagittalsnit af hele Dyret;
Fig. visar Atriums og K0DS
organelenes Laje. (lEgget, som
fandtes i Atrium superius, er ude
ladt). Sublimat; Hmma.llun-
Ora.nge. 40. F. I

Fig. 23. Sa~itta18chnitt durch das
ganze Tier; die Figur zeigt die
Lage ues Atrium und der Ge
schlechtsorgane. (Das Ei, das im
Atri\lID superiu8 gefunden wurde,
ist fortgelassen). Sublimat; Häm
alawl - Orange. Vergr.40.

Erklärung der Textfiguren.
(Ueber ,die Bucllstabenangaben siehe page 137jf.)

Fig.I-2 (pag. 51). a01~V. flavibacillum. Längsschnitte. 1, Penis hervor
gestülpt. 2, Penis eingestülpt.

- S (pag.59). Al. alba. Zuoberst Gehirn des vordersten Zooides, unten
ein sich bildendes Gehirn.

4 (pag.61). Al. alba. Das Hinterende eines Solitärtieres.
5 lpag.68). Al. composita. Kette von 4 Zooiden von der Rücken

seite gesohen.
6 (pag.67). Al. compoBita. Männliche Geschlechtsorgane. I, von der

Seite. ·11, vom Bauche gesehen.
7 (pag.68). Al. composita. Kette von 4 Zooiden. (Schema der Re

generation) ; ph I - ph., PharyngeaJanlagen und fortiggebildete
Pharynx; hj t -bj4, Gehirnanlagen und fertigbildete Gehinle.
1-4 bezeichnen das Alter der Bildungen.
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Fig.8 (pag.96). Mes. Oracii. Uterus. I und 11 Kämmerchen des Uterus.
- 9 (pag. 98). MeB. nig,'1/tostrwm. Schnitte durch das Vorderende. I,

Horizontalschnitt (1 und 2 Ouel-schnitte in verschiedener Höhe).
11, Sagittalschnitt. Die Figur zeigt die Form und die Lage des

Rüssels.
- 10 (pag.l00). Mes. nig,irostrum. Schema des GeBchlechtsapp~rateB.

- 11 (pag_ 102). Mes. 'rhyncotunt. Querschnitt durch das Vorderende.
1-111 zeigen die Lage des Rüssels.

- 12 (page 103). Mes. rhyncotum. Schema des Geschlechtsapparates.
- 18-14 (pag. 107). Botll1ron~es. personatum in copula.
- 15 (pag. 114). Bestimmungsschema der dänischen Mac'rorhynch'US-

Arten. Die Figuren zeigen die Kitinmundstücke des Sekret
reservoirs. I. M. Näegelii. II. M. croceus. 111. ]Yl. caledonicus.
(x. Das Sekret der Giftdrüse).

- 16 (pag. 115). M. Näegelii. Schema des Geschlechtsapparates. k,
Uterindrüsen (Der Pfeil gibt die Richtung gegen das Vorder
ende an).

- 17 (pag. 117). M. croceus. Schema des Geschlechtsapparates. (Da-s
Vorderende des Tieres mU8Z linkerseits der Figur gedacht
werden).

- 18 (pag. 121.) Dotterstöcke verschiedener Vorticiden. a, V. penicilZ'UB.
b, V. llelluo. c, V. 'TUbet·..

- 19 (pag. 121). Figuren das Kopulatiollsorgall dänischer Vorticiden
darstellend. 1, V. pictus. 2, V. helluo. 3, V. penicill'lts. 4, V. mber.
5, V. sexdentatus.

- 20 (pag. 180). O. pallidul1l. Hervorgestülpter Penis.
- 21 (pag.132). O. pallidum. Individuen in copula (Keimstock und

Dotterstock sind UDl gröszere Klarheit willen fortgelassen).

Errata.
Page 83. Selbtsbefruchtung Ims: Selbstbefuchtung.
Page 42. L. 14. Spermatozorer 1mB: Spermatozoer.
Page 65. Anm. 2) Ims: 1).
Page 98. (Tekstfig. 9. TI) Ims: (Tekstfig. 9. II).

Ta.b. I Fig. 18. dn 1mB: otn.
Tab. I Fig. 22, 23, 24. rhd Ims: rhm.
Tab. 111 Fig.14. ds 1008: dc_
Tab. IV Fig. 5. ir Ims: irm.
Tab. V Fig. 18. msph Ims: Matrixcelle.



Auszug.
Die vorliegende Untersuchung behandelt die dänische Fauna

der acölen und rhabdocölen Turbellarien; im ganzen werden 56
Arten erwähnt, von welchen die mit * bezeichneten in der dänischen
Fauna neu sind.

Die Arbeit zerfällt in drei Abschnitte: einen die frühere
dänische Turbellarienlitteratur behandelnden, einen biologisch
faunistischen und einen systematisch-anatomischen. Im folgenden
findet man einen Auszug, der, was die biologischen Untersuchungen
betrifft, besonders ausführlich ist; der systematisch-anatomische Teil
aber ist, da die deutsche Erklärung der Tafeln hoffentlich das Ver
ständnis etwas erleichtern wird, der Kürze wegen in den Auszug
nicht mit aufgenommen 1).

I. Die dänische Turbellarienlitteratur.
Eine Revision ergab sich als durchaus notwendig, denn die

Erklärungen Graff s der darin behandelten Arten (und somit auch
das von der dänischen Fauna gegebene Bild) sind, wegen der vielen
nenen Formen, die seit 1882 beschrieben sind, bei weitem nicht
zeitgemäsz.

Page 17 findet sich eine Zusammenstellung der Formen, die
ich in den Arbeiten O. F. Müllers, O. Fabricius' und A. S.
o r s ted s mit Sicherheit wiedererkannt Zll haben glaube. Als besonders
bemerkenswert hebe ich nur hervor, dasz Catenula lemnae. D üg.
ohne Zweifel schon von F a b r i ci u s (1820) gesehen und von ibm
als Planaria Ileteroclita beschrieben ist; der Name musz also in
C1atenula heteroclita verändert werden; ferner kann Planaria gulo.

1) Um den Gebrauch der Arbeit zu erleichtern, bemerke ich, dasz alle
citierten Figuren mit f (fig.), die meinigen aber mit F (Fig.) bezeichnet
sind. Die Daten, die an den Fundorten hinzügefügt sind, bezeichnen,
wo nicht anderes angegeben ist, die erste Exkursion eines jeden Jahres,
auf welcher die Art gefunden wurde.
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~' a br. nicht mit Vortex truncatus synonymisch sein, da das Tier
vom erwähnten Forscher als weisz beschrieben ist. (siehe Page 12).

Mit Ausnahme der Tetracelis marmorosa sind alle in der
Zusammenstellung genannten Formen wiedergefunden.

11. Oecologische und chorologische Beobachtungen.
1) Die Erscheinung, Verbreitung und Verteilung

der S (is z,v asse rfor me D.

Wenn man die umfangreiche Turbellarienlitteratur durchliest,
ist es auffällig, dasz die Forscher in der fundamentalel} F'rage über
den Zeitpunkt des Hauptauftretens der Süszwasserrhabdocölen gar
nicht zusammenstimmen. Man findet hier zwei einander scharf
ge.:'genüber stehende Ansichten: S ch mi d t (1848), Graff (1882),
Braun (1885) und Zacharias (1892) stimmen darin überein,
dasz sie die frühen Frühlingsmonate als Hauptsaison hervorheben,
während Fuhrmann (1894), Dorner(1902) und Luther(1904)
behaupten, dasz man in den Monaten des Hochsommers die meisten
Arten findet. Da die }'rage von so vielen Forschern untersucht
ist, muszte man annehmen, dasz Beobachtungsfehler ausgeschlossen
seien, und dass die Nichtübereinstimmung eine natürliche Ursache
haben müsse. Ich glaube, dasz meine Beobachtungen, durch die
Artsverzeichnisse und ~'undortsangaben der erwähnten Forscher
ergänzt zu einem Aufschlusz führen, den, wie einfach er auch ist,
meines Wissens noch niemand gewahr geworden ist.

Die Erklärung ist ganz einfach: Es gi bt zwei ver schi eden e
~'a\lnen, eine Pfützen- und eine Seefauna.

Die P fü t zen fa u na trifft man namentlich in kleinen Pfützen,
Tilmpeln und Überschwemmungen, die im Sommer versiegen; sie
kann aber allch (etwas später im Jahre) im innersten Teile der
litoralen Zone der konstanten Wasserbecken auftreten, die, wenn
sie nur einigermaszen geschützt liegt, ganz den Charakter des
Tümpels annimmt.

Die See fa u n a zieht klares, stagnierendes oder sachte flies
zendes Wasser mit reicher Vegetation vor, findet sich also namentlich
am Ufer llnserer Seen, sowie auch in Mooren und Teichen. Zur
Seefauna ml\ssen auch die Formen gerechnet werden 1) , die sich
dem Laben in tiefem Wasser angep~asst haben.

1) Ganz Bcharf läszt sich natürlich die Grenze zwischen der See- und
der Pfützenfauna nicht ziehen, da die biologischen Faktoren, von
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Di e Pfü tz e nfa una findet sieh namentlioh an Orten, wo das
Schnee- oder Regenwasser sich im ~'rühling nur in so groszen
Mengen sammelt, dasz es im Laufe ungefähr eines Monates nicht
verdampft; dies ist nämlich die Zeit, die einer Pfützenform zur
Entwickelllng und zum Eierlegen notwendig ist. Page 20-21 habe
ich 7 Lokalitäten nebst ihrer ~'anna angefühl-t, um dadurch ein
Bild der Pfützenfauna zu geben. Page 21 unten ist alles, was ich
hier zu Lande von Pfützenformen gefunden habe, zusammengestellt.
Die wichtigste Ursache, dasz die Pfützenfauna im }'rühling früher
als die Seefauna auftritt, ist sicherlich darin zu suehen, dasz
das seichtere Wasser der Pfützen schneller als das Wasser der
Seen erwärmt wird; diese Erwärmung befördert nämlieh die Ent
,vickelung der Tiere, die z. B. für Mes. Cracii nur 11-17 Tage
dauert.

Die Pfützenformen haben alle die gemeinschaftliche Eigen
tümlichkeit, dasz sie keine S\lbitaneier produzieren; dieses läszt sieh
verstehen, wenn man erinnert, dasz die Pfützen gewöhnlich nur 80

kurze Zeit existieren, dasz trotz der schnellen Entwickelung der
Tiere die gröszte Gefahr für die Existenz vorhanden wäre, wenn
ein Versiegen einträfe, ,vährend sie mit Subitaneiern, die eine
solche Katastrophe nicht vertragen können, gingen. Wahrseheinlieh
auch deshalb sind die Rhabdoeölen, welche sowohl Sllbitan- als
auch Dauereier tragen, nur ganz ausnahmsweise in Pfützen zu
finden; man findet sie dann und wann (in der Zeit von 5 Jabren
habe ich nur zwei }4'älle beobachtet), aber nur in einem einzelnen
Sommer; das Versiegen trifft nämlioh gewöhnlich ein, bevor die
Bildung der Dauereier angefangen hat.

'Via ich eben erwähnt habe, kann man dann und wann Pfützen
formen in unseren Teichen und Seen finden, wo sie dann, was die
Zeit ihrer Entstehung betrifft, den Arten der Seefauna folgen; der
Umstand, dasz man sie hier nur so selten findet, hängt wahrschein
lich mit der kürzeren Lebenszeit zusammen, die sie sich durch
das Anpassen an das Pfützenleben erworben haben; sie erfordern

welchen sie bedingt sind, zuweilen vermisoht sein können, z. B. an
don Seeufern, die allmählich in Tümpel übergehen, die im Laufe des
Sommers, wenn das W888er schwindet, versiegen. Ferner ,viril sie
durch einzelne Formen, die überall in süszem Wasser gleich gut zu
gedeihen scheinen, ein wenig ausgewiseht. In Dänemark gilt dies
z. B. Gyrator notops.



156

nämlich eine schnellere und intensivere Erwärmung des Wassers,
als ihnen in den Seen gegeben werden kann, um die volle Grösze
und Fortpflanzungsfähigkeit zu erreichen.

Die See fa u n a kommt überall in unselwen konstanten Wa8ser
becken vor. Page 24-26 sind 10 Lokalitäten mit ihrer Fauna
angeführt, um ihr Allssehen zu beleuchten. Es geht aus diesen
Artsverzeichnissen hervor, dasz die Seefauna an Gattungen und
Arten reicher ist, als die Fauna der Pfützen; dasselbe betrifft auch
die Zahl der Individuen, und dies steht wieder damit in Verbindung,
dasz viele Arten auszer Dauereiern auch Subitaneier produzieren,
deren Brut schon in demselben Sommer fortpflanzungsfähig ist.

Die spätere Erscheinung der Seefauna beruht ohne Z,veifel
blosz auf der langsameren Erwärmung des Wassers in den Seen;
dies beweist in schöner Weise die Fauna der Sphagnumpolster.

In den groszen, von Wasser durchtränkten Sphagnumpolstern,
die in vielen dänischen Mooren vorkommen~ trifft man eine ganze
Reihe von Rhabdocölen; sie erscheinen immer im Frühling früher
als dieselben Arten aus anderen Lokalitäten. Wenn man die
Temperatul' des Wassers inner- und auszerhalb der Sphagnllmpolster
untersucht, zeigt sich, dasz sie an ersterem Orte viel höher ist als
an letzterem 1).

In der "Böllemose", in der Umgebung Kopenbagens, beobachtete
ich z. B. einen Tag im April beziehungsweise 23° C. und 10° C, ;
gleichzeitig wurden im Wasser mit der hohen Temperatur Sten.
leucops in lebhafter Teilung, Vortex pictus, Castrella serotina und
TlIphloplana tJiridata alle geschlechtsreif gefunden, während sie
in anderen Lokalitäten noch nicht zu finden waren. Das angeführte
Beispiel zeigt deutlich, dasz nur Mangel an Wärme die Seefauna
hindert, sich eben so früh wie die Arten der Pfützenfauna zu
entwickeln.

Wie erwähnt, wird die Unterscheidung der zwei Faunen durch
die Litteratur durchaus bestätigt; es zeigt sich nämlich, dasz
Sc h m i d t und B rau n grösztenteils die Pfützenfauna untersucht
haben, während die Arten der Seefauna an F uhr man n, V0 1z,
D0 rn e rund Lu th e r ihre Bearbeiter gefunden haben.

Das Artsverzeichnis B rau n s enthält zum Beispiel 42 Rhab
docölen; für 23 derselben ist die Lokalitätsangabe Graben und

1) Dies wurde zuerst von Kt'mer beobachtet. (Lampert 1899. raf.)
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Tümpel, die Zeit der Erscheinung März-Juni; die übrigen 19
kommen in Teichen, Bächen und Seen im Juni-Septembel· vor.

Die Angaben F uhr man n s sind, was die Daten der Erschei
nung betrifft, so mangelhaft, dasz eine Aufstellung, wie ich sie von
den Arten B rau n s unternommen habe, nicht durchzuführen ist;
es zeigt sich jedoch, dasz Fuhrm ann nur 5 von den 23 Pftitzen
formen B rau n s gefunden hat; die übrigen 29 Arten in seiner
Arbeit stammen aus konstanten Wasserbecken.

Es ist ganz besonders zu bedauern, dasz es auch bei Dorn er
an Angaben der Erscheinung der einzelnen Arten fehlt. Dieser
lforscher hat nämlich ein Schema mit Angabe, wie viele Arten er
in jedem Monate gefunden hat, aufgestellt, und infolgedessen liegt
das Maximum im Juli-August; zugleich teilt D. mit, dasz alle
verschiedenen Lokalitäten untersucht sind. Es scheint nun vielleicht,
als ob diese Angaben meine Theolie ganz vernichten, aber genau
besehen trägt das Schema nichts zur Beleuchtung der vorliegenden
Frage bei; man erfährt nämlich nicht, wie viele Exkursionen der
v-erfasser in jedem Monate unternommen hat, und die Anzahl der
Exkursionen bestimmt doch ohne Zweifel die Artszahl. Die Arten
Dorners gehören jedenfalls grösztenteils zu den Seeformen.

Der Anschlusz Luthers an Fuhrmann und Dorner liefert
auch einen freilich nur negativen Beweis der Richtigkeit meiner
Theorie; es zeigt sich nämlich, dasz es ihm, Mes. Cracii aus
genommen, an allen den Pfützenformen , die zu den Mesostomiden
gehören, fehlt.

Auszer der Frage über die Erscheinung der Arten kommen
noch einzelne Bemerkungen über die Verbreitung derselben vor;
,vährend sie in Pfützen und Teichen mit reicher Vegetation ungefähr
gleichmäszig verteilt sind, sieht man in gröszeren Seen oft eine
schärfere Abgrenzung (siehe näher Page 27); die gleichmäszige
Auswanderung der Arten der Litoralzone , welche Du Pie s s i s in
den Seen der Schweiz nachgewiesen hat, liesz sich bei uns nicht
nachweisen.

Als Schlusz des Kapitels wird eine einzelne Beobachtung in
Betreff der Fähigkeit der Pfützenformen, den Temperaturschwankungen
zu widerstehen, mitgeteilt; es stellte sieh heraus, dasz geschlechts
reife Individuen mit Dauereiern bei weitem gegen Ablrühlung nicht
so widerstandsfähig sind als junge, noch nicht geschlechtsreife
Individuen derselben Art.
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2) Subitoan- und Dauereier.

Das Vorkommen der zwei Eierformen steht mit den zwei
}t'aunen, die ich eben erwähnt habe, in enger Verbindung, da die
Subitaneier als eine Folge der für gewisse Arten der Seefauna
charakteristischen Anpassungseigentümlichkeit zu bet19achten sind.
Die eingehenden Untersuchungen, die B re BsI a u vor kurzem ,wor
gelegt hat, findet man Page 32 referiert. Ich habe ein paar
Bemerkungen hinzuzufügen.

Die Regel Bresslaus - die Entwickelung der Subitaneier
nur nach Selbstbefrncl1tung - gilt nicht, was die Mes. lingua var.
lacustris betrifft, die ich in dieser Beziehung genau untersucht
babe; die Paarung fiel nämlich für eine grosze Zahl von Individuen
mit dem Anfang der Subitaneierbildung zusammen.

Während die Tiere, die den Dauereiern entstammen, erst
Subitan- dann Dauereier bilden, produzieren die Sommertiere, die
sieh aus den Subitaneiern entwickeln, keine solchen, aber, wenn sie
Geschlechtsreife erlangt haben, sogleich Dallereier. Die Erklärung
Bresslaus ist Page 33 citiert: "Anderseits erscheint es u. s. \v.";
sie kommt mir etwas erkünstelt vor; es wäre, scheint es mir, ganz
au1f~,llig, dasz die von einer Art erworbene Fähigkeit, Subitaneier
zu bilden, nicht eben sowohl von den Sommertieren , als von den
Nachkommen derselben ererbt würde; ein Anpassen der Generation
der Da.uereier in jedem Frühling kommt mir zu unwahrscheinlich
vor; hält man aber die Temperatur des Seewassers für den ent
scheidenden Faktor, wird die Erkläl'llng viel einfacher. Die höhere
Temperatur~ die im Sommer vorkommt, wenn die Subitaneier ent
wickelt sind, befördert ganz einfach das Wachstum der Geschlechts
organe, und die Eier werden dann normale Dauereier; man musz
sich ja erinnern, d~\\~t\r Unterschied eigentlich nur in gröszerem
Dotterinhalt und dickerer Schale besteht.

3) Die vertikale Verbreitung der Salzwasserformen.

Von der bahnbrechenden Arbeit fJrsteds ("De regionibus
marinis" 1844) musz man bis zum Jahr 1883 vorrücken, um
genaue Angaben über die vertikale Verbreitung der rhabdocölen
Turbellarien zu finden; in diesem Jahre erschien die Untersuchung
GambIas über die Verhältnisse am englischen Meeresufer. Der
"erfasser liefert bier eine Zoneneinteilung, im wesentlichen von den
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Gezeiten abhängig (siehe Page 36. Anm. 2). Diese Zoneneinteilung
läszt sich aber bei uns gar nicht anwenden, da Ebbe und Flut
bei uns nur eine ganz unbedeutende Rolle spielen und keine Zonen
einteilung veranlassen können, in welchen eine grOszere Widel·stands
fähigkeit gegen Erwärmung und Austrocknung als Existenzbedingung
erfordert werden müszte; deshalb sind die Arten, jedenfalls in
geringeren Tiefen, ziemlich gleiehmäszig verteilt; nur die Tiefen
kurve ihrer Verbreitung ist etwas vel·schieden.

Ieh hebe hier nur ein paar einzelne Beispiele het·vor: Con",.
convoluta folgt der Zosterazone, in welcher sie, sowohl was Grösze
als was ludividuenzahl betrifft, am stärksten zur Entwickelung
kommt, bis an die unterste Grenze derselben (3-4,5 l!'aden). In
tieferem Wasser (7-8 ~'aden) wurden gefunden: Al. alba und
Macr. helgolandicus, und endlich (12-14 Faden) Con'IJ.flavibacillum
und Promes. marmoratume Noch tiefer (20-22 Faden), wo die
Vegetation aufgehört hat, fand ich eine Vorticer08 sp., aber weder
rhabdocöle noch acöle TUlebellarien.

30.-8.-05.
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