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A. WIREN .

Innan vi öfvergå till en Illm·a i detalj gående behandling
af vårt ämne, torde det måhända ej sakna intresse att, om
orkså 1lott helt flygtigt, egna någon uppmärksamhet åt chretopoclfaun an s allm änna grun ddrag i de af Vega-expeditionen undersökta hafven.
Jämföra vi fynden från de oljka stationerna, visar det sig,
att denna fauna öfverallt i de delar af Sibiriska ishafvet, der
cbcctopoder i något större antal äro funna, har liknande samInansättning och ungefär samma skaplynne som i den genom
1875 och 1876 års e~peditioner väl kända södra och vestra
delen af Kariska hafvet, ehuru vi icke annanstädes utanför
Sibiriens kust påträffa en så stor for mrikedom som i detta haf,
bvarifrån man känner ej 1nindre än 69 arter borstfotingar, under
det att från hela den öfri g a dele11 af Sibiriska ishafvet- Berings
baf oberäknadt - endast 53 sådana hittills äro bekanta. Vi<l
denna jämförelse Inåste man dock taga i betraktande, att hela
det ofantliga området mellan Dicksons hamn och Vegas öfvervintringsställe naturligtvis ej uuder den korta tiden af uugefä r
2 månader kunnat hinna undersökas lika fullständigt som det
K ariska bafvet af de två expeditioner, som sysselsatt sig med
detsammas utforskande. Det är således antagligt, att de ofvan
anförda. siffrorna ej fullt riktigt uttrycka förbållandet mellan
antalet arter i sistnämnda haf och i den östra delen af Sibirien s
ishaf. Emellertid är det otvifvelaktigt, att faunan, åtminstone
Då jag först anmodades att deltaga i hearhetandet af den under Yegaexpeditionen hopbragta samling af ch~topoder från Sibiriska ishafvet och
Berings haf, var det från början afsedt, att jag hä.ruti skulle bitr äda docenten d:r Hj. The el, nt hvilkens ledning professor Nordenskiöld önskade anförtro den vetenskapliga undersökningen af denna tlel af expeditionens samlingar. Ehurn arbetet seelermeta i sin helhet öfverlcmnn.tles åt mig, har likväl d:r Thecl ständigt bistått mig med värderika rå<l och upplysningar, hvarförntom han sUilt till min disposition r;in egen rikhaltiga samling af hithörande literatur. Det är för mig en kär pligt att erkänna tleu stora förbindelse, i hYilken jag står till d:r Theel och att till honom få uttala min
uppril{tigaste och varmaste tacksägelse för elen aldrig tröttnande välvilja,
med lnilken han understödt mitt arbete.
1

WIREN. CH.'ETOPIJJIER.

llyad chmtopocler beiräU'ar, itr ytterst. torftig uteftc1· l1ela kuslen
från Anabarfioclens mynning ända till närheten af rpSC'banubay
C'ller mellan llG och lHH graders osllig longitul1. l'"rån heln
tletta betydliga områile crhlillos nämligen endast 13 arter ocll
de Aesta af dessa blott i ett ringa nnt.al exemplar.
H,·ad vj nu anfört om den stöne artriketlomcn i vester
l" tår enda: t skenbart i stri<l med h vm1 Y i )rttral om c:lu~topod
fnunnn~ likformiga sammansättning i d e Oesta delnr nfSibirien;.;
..
i::;baf. Ofvcrnllt - naturligt,is med undantag af det nyss onltala<le artfnLiig·a området ---""- äro n~imligen ej allenast samma familjer och i clet närmasto sarurna slUgten J'eprescnteraue, utan
i rlet bela gäller ock, aH öfveTnlll sannna arter ~iro de allmännaste och för faunan 1nest utmärkande.
Bland sn<ln.na för hela ifrugaV"arnntle område karakteristiska arter äro följanrle dc vigbgastc:

Polynn;; smln·a. (ÖrRtetl) The cl,
imln·icata (Linn0) Tbeel,
8"rsi (Kin l1erg) Th eel,
Kephfh?JS ('(f'Cu (Fab ri ciuR),
»
lllulmgreni rp h ee l,
••
Pltyllndoce ffroenlmulicrr O r s te d,
Ne,·cis ::ona/a 1\IalntgrC'n,
~ colopl{).r;; armifJPr (Miill er) Örsletl,
Ampltitleis leya \V i r L~ n,
TPrebellith-s 1 1/roem ,i Rtl r s,
Dusyclume i17f((rctrt. (Krö~rer) 1\falmgren,
Chone in.fuwlibul~formis K rti ~-er.
Förutom •le t ofyan ()ll) la.lade Lura Yi doek uär nnmärkn
nö.gra ancha Yigtigare undantag fr2ui regeln om cbrL·topotlf'nunans likformighet i 1-iibi1·iska is1Jrtf\·ets olika delar. Föl
.innrle arter, som i Knriska hnfvei E>j tillhöra dc mest ;:;i1llsynLa,
saknaE, fi.ir f:tt ,~id t man hi lli1l::: har sig beblnt, öster om Dick-

•

~

son:3 b a mu:
Ewlllmirt lonfjiseiOSfl T h ee l,
R1·acla villnso (Rathk o) l\Ialmgre11,
8piocluf'lople1·us f.ttlJicus Ra r s,
Am1Jhicteis arclico jfn1Ingren,
Pistrr crislalrt (uiiUler) ·M almgren ,
LPllca.rislt' "ni{'(( ns 1\I a lm g r e u,
Cl10ne D11nhi :Ma l m g r c n.
~ \.f

<lessa Hr tl oc:k en al'l, Amplticteis ltrclica :M almgren, funne1
iifn~n i Ber i ng" sund, lJYa<1an det knapt ä T troligt, at t cle11
•
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h elt och hållet saknas 1 n12ller s ta oc:h östra delarn e af Sibiriens
I shaf. Förutom de ofn:m uppräknade känn er man från l{a risbt
haf,·et fler e andra m·ter, h-vilka ej anträffats öster om detta
ltaf. De äro dock alla ytterst säilsynta, och fl ere af dem sHt
mycket
när:l andra allmännare former, d e kunna s~1.led e$ hä r
•
t'ö rLjgås. Bland cle arter, som me ra allmiint förekomma i ö tru
d elen af Sibiriska I sbnfvet, sakna s endast en , Nicolea arctic-rr
Malmgren, så Yidt man hittills känner, i K ariska baf-vet.
D enna är dock funnen utanför v estl·a kusten af Novaja Semlja
och torde möjligen förek01nma äf\en i !{ariska hafvet, ehuru
den ännu ej der anträjfats. Då fråga är om olikheter i t h H.-' t.opodfaunans san1maHsä.ttning i östra. och vestra d elarn e n f
Ribiris ka I s hafvet, hör äfven anmärkns, att 1J;felcrni8 L oven/
:M almgr e n od1 Siplwnostomum vagin'tferum R at hk e äro Yid a
allmänn ar e öster om Taj m yrh a lfö n än vester om donsaln ma.
l\{otsatsen ä r fö rl1 ålla nd et m ed Onupliis conclt.ylega S ar s oeh
ScirmP loveda l\1 a l1n g r e n.
Berjngshafvets fauna är. enligt h vad d:r Stuxberg ant.vder, 1 tjll sin sammnn sättiTing betydligt olik det öibiriska 1sh a fvets. D etta gäller äfven, on1 man uteslutande fäster sig Yicl
oeb reto podern as utbredning. Af sådana insamlad es under Y egaexpedition en 28 arter från B erings haf. Bland dessa sakn a~
N epltthys Jl!abugre-m: T h ee l och Arnph'icte·is Vega \V i r en , h vilka
i Sibid ska I shafvet äro al1n1änn a, vidare saknas alla r epresentanter af fan1iljerna Sca.libregmicl~, Oltlor(fJJn:dce, SpionidrP, och
familjerna .Amphnrethlrr> och Sabelliclee äga i Beri11gs haf e ndast
tYänne arter ln·arclera- Ampldctr?is (Wctica (l\ial m gre n) och A .
r+nesi (Mal1ngre n ), SabPlla erassiconds Sars och P otmnilla ?'/,eglectfl
(Sar s). Alla de närnnda familjerna representer as i Sibiriska
I sh afvet af fler e och Llehis gflnska allmänna arter. D er em ot
anträffad es i B erings baf följand e arter, son1 saknas i sistnämnda haf:
Spintlu?)' co·ct1'cus· Sar s,
Eupolyn oi: antieosl-ien sis .M1 I n t o s !1,
Gom'adct Norrlnwnni (~'1 a lm g r e n ) E h l e r s,
A ::ciotlte(( catPnala DI a l1n g r e n ,
Ampllirteis a or:si (11almgren) Theel.
Sabellides sibiric.a \V i r cn,
Ampllif·rite cirrata "1\1 i.i.ll e r,

P otamillrr 1lf'glecto Sar s.
'tnxherg, E ,·crt~~hratfa u n an i , 'ibiriens T::;ha f, förelöpa n de me«lde hmrlen ,
\ "t•a-a -Exp. YNcnskupl ig:l arheten l , sirl. U7!J.
1 ,

-

•
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Af dessa tillhöra Spinthm· cwcticus Sar s och Goniaila Nordmnnni ( Mallngr e n) familjer, s01n ej förekomma i Sibiriska
1sbafvet.
E·n egendomlighet, son1, äfven vid en hastig blick på Vegaexpeditionens samlingar, tilldrager sig up1)märksamhet, är de
sibiriska bor st1naskarnes ringa storlek. Flere af de a1lmännaste formerna t. ex. Nereis, Nep!ttli.IJs-arterna, Phyllo(]oce 111. fL
nå här i allmänhet ej 1ner än ungefär l1älft.en af sam1na
arters storlek -rid Spetsbergen. Om också skilnaclen vanligen
är mindre, är Jen dock i de allra flesta fall ej obetydlig, undantagen h ärifrån äro få, t. ex. P olynoil Sw·si, B ·rrula inlwbilis,.

Spiniller arcticu..:;.
Efter dessa anmärkningar öfv ergå Yi nu till en 11ärmare
redogörelse för de under expeditionen anträffade arterna.

Fmn. I. Amp h in omidre.
l.

Spinther arcticus Sar s.
Tnfi. 2i, iig. 1-:j_

1850 Oniscosorna arcticw11 Sar s , Nyt. ?vfag. f. Natunr. Yol. t.J. pag. 210.
18111 Spinthe1· w ·cticns
Sars, F orb. i \ ' idenskabs-:Selsk. i Christ. pctg. 54.
1880 Sp·inther (l?'cficn~;
G. A. H anse~1 . :Nyt. :J1ng. f. Naturv. Yol. 25,pag.
224. P l. I fl g. 1--5.
Hah. 41, 43. 44-. (specimina 5.)

8pecimu1a nostra a ~- arctico Bars noii s seq uentibus difi'erun t. Corpus
o..-ale ,-el suhrotnndum, segwentis cirea 40- 00 compositum. Lobus cephalictls nullus distinctus, papilla. subgloboset in dorso segmenti tertii insirlens .
Oculi n.ulli. Pinna cristretoTmis superior in spec. mn,x. 1 1 12 mm. alta. Setre
capillares cmTab.> ,-el recta>, apice furcato vel truneato. e cute setas conjun~ente \' ix ,-el distincte prominulo. Cird anale~ nulli. Color in spiritu griseus Yel alhus.

•

Ett ex. af denna art från st. 43, rr afl. 27 ~ fig. l , 2, 4, 5, har 52
::;egment och mätm', ehnru sammandraget aJ alkoholen, 50 mm.
i längd. R~·gglamellerna äro hos dettn ex. krusiga- möjligen
en följd af sammandragning -vid kroppens 1nidt 1 1 ''! n1m. höga
och minst· 1 2 mm. tjocka, de beröra h varandra icke 1ned sid orna
och stöta icke tillhopa i ryggens midt. :Mellan tredje segmentets lameller, hvHka äro något kortare än de öfriga, befinner sig~
sittande i en svag insänkning i huden, elen ofvan nämnda
rundade papillen, h vilken väl 1notsvarar den af Sa r s omtalade opariga tentakeln. Ryggborsten sitta i 2 rader på hvarje
lamell, utskjuta endast vid bakr e kroppsändan något ur hu•

•
•

•

r
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elen , i spetsen äro de anti ngen enkla och trubbiga eller något
tvåklnfna , Tafl. 27, fig. 5. Färgen öfveraJlt hvit.
Alla de öfriga exemplaren äro mindre- det minsta 22 n1m .
långt och 16 mn1. bredt - mera. rundade och till färgen grånktiga. Rygglamellerna sluta tätt intill hvaranclra såväl på
sidorna som i ryggens midtlinie, dera. borst äro öfverallt temligen långt utskjutande, något böjda och 1 spetsen enkla eller
tudelade.
Eh uru de ofvan beskrifna exemplaren i åtskilliga hänseenden afvika från den typiska Spinther cwcticus Sar s kunna
vi dock ej anse d essa afvikelser vara a f sådan vigt, att de
böra föranleda till uppställande af en ny art. Vi äro så myc·
ket mera benägna för denna uppfattning, som I{ansen l hvil ken utan tvifvel haft tillfälle att granska S a. r s' originalexemplar, ej tvekar att bestä1nma en af hon01r1 på ofvan anförda ställe beskrif,Teu Spintherform till S. arcticus Sar s, ehur u
nämnJa forms afvikelser från den typiska äro ännu längre
rhifna än de af oss unelersökta infli videns.
l

II. Fam. P oly n oid re.
2.

Nychia cirrosa (Pallas)

~I al rngr en .

J77() Aphrorlita f'iNosa Pallas, ::\Iisce11. zoo1. p. 9Gl PI. YIIJ, :fig. 3-tj.
18ti!) N.iJI' hia c:in·osa
::\lalmgren, Öfvers. af K. Vet. Akad. Förh. 1865,
p. 58, Pl. \'lii. :fig. l .

Hab. :20, +O.

!Specimina pauca, manca.)

3.

..

Polynoe scabra (Orsted) Th ee l.
Taft. 28, fig. l, 2. Taft. 29, ftg. 1.

•

1843 L epidonote S('aura

Or s t ed, Grönl. Ann. dorsibr. p. 1G4, fig. 2,
l, 10, 12. 13, 17, 18.

1800 Poly110e nodosa

Sa rs, Forh. i Yidenskahs-Selsk. i Christ.
p. 58.
18G5 Eunoe· Orsterli
1\la Lm gren, Öfvers. af K. Vet. Akad. Förh,
1865, p. 61, Pl. YIII, :fig. 3.
1805 Ett noe nodosa
M a 1m g r e n l L c. p. 64l P l. VIII, :tig. 4.
1877 Polynoe (Eltnoe) islanclica G. A. Hansen, Nyt. ::\:fag. f. NaturY. VoL
:\'"XIV, p. OJ, Pl. II.
1878 Polynoe a?·ctica
Hansen , Nyt. :Mag. f. Naturv. (sepamt)..
l 79 Polynoe· scabra
Th e el, K. Sv. Vet. Akad. Handl. YoL XVI
N:o 31 • kl. 7.
Hab. 14. 18, 19, 35, 43l 52.

•
•
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D:r T h eel har i ofvan anförda arLe te Yi ·at, att Polynoi.;
nor.losa Sa r s och Eunoii Örstedi l\1 a lmgren endast kunna betraktas som tYänne föga-. konstanta foru1er af samma art~ för
hvilken h an upptagit Orsted s namn scabra. Ehuru ' Ti icke
haft tillfälle att granska orjginalexemplar af de foni1er , ~on1
Hans e n b eskrifv;it under namn af Polyno& 1·sland2"ca och arctica, äro vi dotk öfvert.ygade om, att dessa enelast ä ro O\äsentliga varieteter af Polyno(; scabrct (Ör st e d), åtminstone framgår ingenting annat af I-la n s e n s egna beskrifningar och figurer.
P. a1·ctica Hans en skulle skilja sig från P. nodosa SaTs enelast
gen01n några y tterst obety dliga afvikelser i fj ällen s bygnad och
färg smnt tentakelns och palpernas relativa längd. P. isla.ndica
H a n s e n sk u Ile u tmärkas af stora d elade kn ölar på fjällen samt,
genolil saknael en af cilier på tentakeln, antennerna och tentakular·c irrerna. Ingen af dessa egendomligheter kunna vi anse som
.artkarakter, dels d erför att de träffa just de organ, som hos
Polynoeforrner i alhnä nhet ä r o underkastade de stö rsta inchviduela variationer, dels derför att vi sett talrika öfvergångar
1nellan såväl de Hansenska formerna
.. sins em ellan som mellan
dem och P . nodo:sct Sars och E. Orsfedi :Ma ling ren. Blan d
de talrjka • •under Vega-expe<litionen insamlade exemplaren af
P. scab1··a (Orsted) Th eel finne.· nä1nligen intet enda, son1 i
alla detaljer öfveren:stärnmer med någon af de 4 of,·annämnda
hithörande fonner, deremot förenar ofta ett end·a individ egenskaper, som h var för sig skulle vara särskild t uhnärkande för
2 eller 3 a f dessa former.
Med hänsyn till fjällens bygnacl kan man bland de af
oss undersökta exmnplareu jämte talrika mellanformer urskilja
följande typer.
l. Fjällen a flångt njurformiga, likso m h os de följande
formerna utom den 3:dje betäckta af en 1nängd små, med blotta
ögat knapt urskiljba ra h årda papiller, dessutom längs yttr e
kanten försedda med en rad medelstora, rundade, odelade knöl ar - såsom P olynoi!. nodosa Sar s.
2. Fjällen bredt njurforn1iga,
n ära yttre kanten med en
•
rad medelstora, i toppen delade eller ojämnt knottriga knölar
- m est öfverensstämmand-e n1ed P . arcNca H a n s e n.
3. Fj ällen bred t n j urlika, öfvera.llt betäckta a f en n-:tängd
mycket sm å, mot yttre kanten Yanligen något större, i toppen
delade knöl ar, Tafl. 28, fig. l - öfverensstä nnuer mest m ed
E. Örstecli 11 a l n1 g r e n .
4. Fjällen m. l. m. smalt n j nrformiga, med l eller mera

•
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sällan 2 sto r a, h ela eller i toppen knottriga knölar samt flere
m edels tora , i spets en delade, Tt:lft. 28, fi g. 2.
5. Fjällen af samma form som föregående, 1ned 1- 2 höga
smil.la, i sp etsen stjernlikt cl elnd e knölar san1t fl er e mindre h ela
eller tl ela cle~ 'l'afl. 2D, t1g. l - öfverensstämmer m est n1ed P.
islundica H a n s e n.
Alltid är o fjäll en , åtn1instone i bakre bmten, försed <la med
t'ilier, till färgen ä ro de vanligen gul- ocb brnnbrokiga, e ndast
1le, smn tillböra 2:dje typen , äro enfärgadt gråbruna. Förekomma mycket stora knölar, äro dessa vanligen n1örka. Det
för sta paret fjäll äro i alhnänhet run<l acle till formen, men
nm d e öfriga äro mycket smala, kunna äfven d e första (såsom
hos P . islrmdica Han se n) vara m. l. m. njurformiga. Ett
ex. från st. 18 har fjäll både af formen 3 och ±.
~1ed hänsy n t ill de mjuka bihangens storlek och ciliering
s:unt borstens län gd förekomma sn1å variationer, bvilka do ck
ick e stå i något bestämdt förhållande till fjällen s olikheter.
Detsamma gäller om hufvuclets form och segmentens anta],

•

hvnket. senare vexlnr mellan 35 och 37.
Exemplaren från st. 43 bafva på sidan 1uellan bvarje · fot
en mycket tydlig svart punkt.
•

±. Polynoe ra rispina 8 a r s.
1860 Polynoe 1·a1'ispina San;, Forh. i Videnskabs-Seh;k. i Christ. p. no.
1865 L agisen m1'i.r::pina l\1 alm gr e n, Öfvers. af K. Yet.. Akad. F cirh. 1865, p.
t35, Pl. YIII, f . 3.
HaL. Ii, J s, 25.

Från st. 25 uppdraggades 4 små individ - det största 23
nnn. långt ot:h 8 mm. bred t m ecl borsten - hYilka afvika från
t1en vanliga formen clerutinnan, att fj ällens taggar från smal
l1as blifva betydligt tjockare mot miclten, t. o. m. äggformiga.
De närma sig således till L agiscu fJ1'0]Yinqnrt :M almgr en.

5.

Polynoe imbricata (L inne) Th eel.

. !phrodita intbricatn Linn~, Syst. Nat. et.1. ~1J, p. 1084.
18M H aruwthol,. imbricrda ~lalmgren ) Öf,·ers. af K. Yet. Akad. Fi"irh. 18G!\
p. tjö, PI. IX. fig. 8.
l~'i\1 Polynoe" iu1b1·icafa
Tbeel , K..\·. Yet. Akad. Ran•1J. Yol. XYJ, )/":n
:J, p. $1.

ll(i7

Hal). 1. 15, 28,

:~o .

40, J:J, JG, 47.

•

•
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Polynoe Sarsi ( Ki ,lberg) Th ee1.

u.

1862 A n Nu(){: So1·.s-i. K i n b e r g, msc:.
l87tl Pvlynoi' 8(('rsi Theel, K .. \·. \·et. Akad. H awll. \·ol. X\"I, K.o 3,p.lli
H ah. l , 6. 101 17. 18, ~4, 25, 28, 3tl, 82, !J!~, HYiti'i.

Denna iUt, som i närheten af N o\-aja ·~·e mlj a endast anträffat på 3 punkter , syne... vid Sibirien s nonlkust ,·ara d en
Yanligas te ar alla pol;vnoicler. Det stör s ta exemplaxet (från st..
27) är 61 mm. lå.ngt, 23 mm. brrdt meL1 borsten och räkn~n
;36 segmen l.

7.

Polynoe badia Th eel.

1879 Pn!ynnt• brtdirt Tlteel, K . . v. \-et ..\karl. Hanr11. \-ni. XTI, K·u3, p. l ,
TT J.
.L:Lau.

1-t,

<)~
-..-l,

')8
_ .,

•l()
·J
,

39 3''

,

- ,

.. ·.).

Den u a art, som i allmän l t et fans tillsamm,ms Jned föregåeDde, ehuru på färre stilll e n oth s parsannnare än dennn ,
visar sig alllid vara ,-:il skild l'riln föregående genom borsten-beskaffen h el san1t fjä11en .. o c b kro ppans färg. Det mi osta exemplaret är lO mm. långt, fJ mm. bredt och har H:l seguwnt, det
s tö r sta ej mer ä n ±± mm. langt och ':.35 mm. hre<1t med bor·
sten, clet är i bakre ändan regenereradt.

~· .

Eupolynoe anticostiensis tri' r n t o s h.
T a IL 2!1, fia. ·>.

1874 Eupnlttnnt

onfir-nsfien~i.s

.Jl I n lMdt. A nn. and :\la-4. uf Xat.
1Ri4, l' '>H,). Pl X. ng. 1- 1.

H i~t.

A pr::

H ab. 4-i. (Rpcdm.ina 14.)

lilla, särdeles karakteris ti ska annelid upptäckte;.;
1873 i B:t La 'vnence ha)·, de r den fans i t ort n ni.n1. ~f I n t o lt
har vfver clen ~annua len1nat un god beskrifning, men han närn·
ner intet om t1imension e nw eller egmentcn.
<lll la1. Det stör....,
s ta af o~s undersö kta exemplaret är omkring ::?0 m1n. långt .
7 mn1. bredt 1ned borsten och har 35 fotbä r aoLle egn1en t.
Folens ('T'ufL 29, fig. 2) (l or snla gren, som ~ir lJe1yf11igt kor~
tare och 1nin(lre än den Yentruln, bär, ]Juf\''U!lsnk1igen på . . in
öfre del , <:>t l antal k orla , groi\·a , böjrla och i.- petsen något trubbiga ho rst. Det \*ida öfYen·iiganr1e antalet <If vfre fotgrenen :;
Dtmtul

•

'-

•
•
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borst bar l ångt utdragna fina spetsar såsom bos Nycbia.
Detta sl ag~ borst är lik väl på de af oss undersö k ta exemplaren gröfre och mera h astigt afsmalnande nära spetsen än
N[, I n t o s h s figur visar. D e ö f re smals petsade och i yttersta
spetsen t udel ade borsten på den ventrala fotgrenen äro alltid
få, ntnligen 2-3 och något längre än de öfriga. Yentralcirren
-<.ir liten, endast h älften så lång som foten .
•

\ ~.

Melrenis Loveni :M almgren.
Taft.

~R,

ng. 4.

'l'afl. 29, i:ig. 3.

18ö:J 1ltielcenis Lonhli Malmgren, Öfvers. af K. Yet. Akad. Förb. 1865, p. 78,
Pl. X, tig. l O.
Hab. f1·ef]uenter 30, 31, ~~. 42.

Alla de vid ofyannHmnda stationer uppdraggade exem}>laren af denna art öfycrensstäJnma såväl till färgteckning ·om
-öfriga karakterer fullkomligt med d en typiska ]}1. Loven~: lYI a l mg r en, om m an blott undantager den af,~ikelsen, att ~jällen
Yanligen lemna de B-G sista .·e.gmentens ryggar alldeles obetäckta.

Melrenis Loveni M altngren yar gi gantea n.
'l'afl. 28. itg. :$.

T afl. 29 , fig. 4.

Hab. 46 (specimina 2 ).
Elytra t otttill dorsmu, segnwntis 8 ultimis excepti ~:>, fere perfecte
tegentia, ma.gna, mollia, pmte laterali rluplicata. Fletre rami :o;uperioris tli. "_ Jtincte 3-seriales, setarom rami inferioris plurim re apice bifurc-ato, nonnnllEt' apice tennissiiDe attenuato. 1-)egmenta setigera 41.
Colar grlseo-hrunncns, fasciis transversallhus nullis.

D enna \'arietet, som till alla väsentliga karakterer öf\Tert>nsstännner med hnf,~udfonnen , afviker dock rätt bety<lligt
ifr ån denna genon1 he]n sjn habitus - TafJ. 28, fig. 3 visar
M elcem·s Lovth~i var. giganfea. För jämförelses skull hafva vi äfven
afbildat en typisk JJiela:nis L oveni, T all 28, fig. 4. -Kroppen afsnlalnar ho var. småningom mot fr ämre ändan och är i den
bakre tem ligen tvärt afskuren, i motsats till hufyuclformen , soill
i båda kroppsä ndarm~ är likfonnigt afrundad. Hela djuret är
nästan enfärgad t gråbr nnaktigt, i ,~ecken n1ellan segm enten dock
något ljusa r e. Fjällen äro allcleles enfärgad e, halft genornskinliga, betydligt törro än hos hufYndformen, mot sidorna
o r egel bundet Yeckade och buktiga. De starka ho r sten p å öfre
fotgrenen sitta j :1 tydliga längsgående rader, rh-- som tillböra

•

,
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len yttersttt rade n äro de största, rle i Je n inner s t a de minst<L
och stund om kn<)ppast m är k bara m etl bl otta ögat. En dylik
<:mordnjng h afva vi ieke fun nit h os hu fvucl for men . Se T aft.
29, fig. 4, fot af lJI. Lovcni IJ({T. gigante(f 1'b.". d fotens d orsal a g r en
Ined de derpå sittande stora. lJor ste n. T afl. 29, fig. 3, fot
typjsk Jli. L ovbli M a l n1 g r e n.
Det stör sta af de båda exemplar en är ungefär 100 mm.
långt, 27 mm . Lr ed t uton1 bor., ten och har -±l fotbär<:tnde segment; det andra ä r 72 mm. långt cc h 2+ n1m. L red t, j bakr eändan något ska<1adt.
t

ar

•

10.

•

Eucranta villosa ~.Jalmgreu .

18H.S Eneranta cilll).cm ::\I a l m gr e n, Öi\"crs. af K. 'i-et ..\ka·l. Förll. 18li5. P80, Pl. X, fig. !l.
H.ab. H, l G. rspeeimin:t ~) .

III. Fam. Nephthyidoo.
11.

Nephthys creca (Fab r .).

Ta fl. :30,
1780 Xereis crecrt
178fJ Nephthys c:iliata,
1843 ~Yephtliys ccew

:ti~.

1-:3.

Taft !lJ, 6g. 1-3.

n. F a !Jr. :Eanna Groe11l.

p. :JO±.
) l nellel', Zool. Dan. IIJ, p. H, PJ.LXXXIX.
ftg. 1-4.
Örsted, <1rönl. -~11Jl. dor~ibr. p. 193, ng. 7:3, a.

1843 Nephthys longisetosa Ö r s t e el, l. c. p . HJ;), .fi g. 75, 7G.
18-!3 ? Sephthys bor<:rJ,lis Ö1·sted, Anu. Dan. consp. p. 32, tig. 8.
1865 ....Vephthys ciliata
) [ almgre n , Öf,-erR. af K. \~et. Akad. Förh. 181ifi~
p. 104, Pl. XII, fig. 17.
l "65 Xephthys creca
~[ a l m g r e n, l. c. p. l UJ . P L X IT, fig. 18.
18t)8 .~.Yephthys C(eca
E hl ers, D ie Borstenwlirmer J, p . 588, Pl. XXIU)
:tig. 10- 34.
186B ..LYephthys c+rrosa
Ehlers, J. c·. p. 1124, I>l. X-~ III, fig. ti, 37, 38.
1868 .•.Vephthys ciliata
E h l e r s, l. c. p. o2~, P l. X:S:JII, :fig. 36.
187 4 Nephthys ema1·ginata .-L W. )I a lm, K . Y et. o. Yitt. Samlt. i Göte b. H and l.
XIY, p. 77, PI. l, fig. L
•
J879 Nephthys r-iliata
'l'heel, K. Nv. \ 'et. _-\kad. Handl. Yol. XYJ, N:o
:), p. 24.
1879 .Nephthys C(eca
T lu~ e l, l. c. p. 30.
1~81 Xephthys Zongisetosa R. H o r s t, Nierlerl. ~·\.rcL. f. Zoo l. ~uppl. I, 1881,.
p. 8, tig. 1.
Hab. 2, C, 7. Hi, 17, 20, 27, 2U, 32, !33, !37, :3$;1, 42, 45, 49, Hvitö.

Flere af de författare, h vil ka beskrifvit Nephtbys-fonn er .
hafva, synes det oss, varit a11t för benäg;na att öfyerd rifva be-

•
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tydeLe n af de karnkterer, so1n ben1tnts från fötternas bygnad. Det tonle isynnerhet vara vågadt att betrakta den
relativa storleken af någon ti1l foten hörande del , t. ex. lnmellernas storlek i förhållande till de bor stbärande partiernas,
som artkarakter, detsa.m ma gäller i ännu högre grad om mindre afvikelser i de olika delarnes form. Dylika karakterer äro
nän1lige n så föga konstanta, att n1an stundom hos ett och
amma individ har svårt n,tt finna tvänne fötter, mellan hvilka
icke någon märkbar olikhet i form och storlek kan påvisas.
Alla de här ofvan såsom synonyma upptagna Nephthys-arterna
ha åtskilts på grund af olikheter i fötterna s bygnac1. :.Man behöfver emellerti<l endast granska cle beskrifningar, som i ofvan
anförda arbeten lemnas, för att finna, att man här har fran1för
sig en fonnserie, h vilkens extremer förbindas med hvnrandra
genom tydliga öfvergångar.
Fäster man sig vid de bakre 1 lamellernas storlek, stå N.
ccec(t och cilialcb vid hvar sin ändpunkt af serien , tar man åter
hänsyn till de borstbärande fotparti erna, er b j u da }l. C(l'Ca och
lougisetosct de största olikheterna.
.
För att närmare visa detta n1ecldela vi här fö ljande utdrag ur de bästa oss tillgängliga beskrifningar af hithörande
former.

Beskrifningar på de bakre lamellerna.
N. cceca (Fabr.) .M almgren,
Ehler s, Th ee l.
Rame dorsale: Lame posterieure simple, grande et sen~i b lem ent plus longue que la
rame elle-n1~hne. Ran1e ventrale:
Lame posterieure sensiblement
plus grande q ne la ram e ellememe et un peu pl u s l ongue
fl ne la lame posterieure de la
Tame dorsale. ('f heel.)

N. emarginata .M a l m.
Lamella rami superioris medio cris, semicircularis, parte
1 De f1·ämre lamellerna äro bos

setigera a~que longa, lamella
aute1n rami inferioris maxima,
subrhomboiclea, parte setigera
altior et clnplo longior, n1argine inferi01·i extrorsum profuncle exciso. (Malm.)

•

N. longisetosa Örs t., flor st.
Die hintere Lippe des aber en Astes ragt wie ein rundes
Blatt t1 ber den medianen 'rheil
des Astes binaus.
Die hintere Lippe des unter en Astes ist yiel grässer
al di e de" oberen Astes und
ragt wie ein langes ovalesBlatt
dee~a

former u11tid rwlimentära.
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nach auswärts i.i.ber die Firste
hinaus. (Hor st).

N. c i l iata :M al m g r e n, E hl e r s , T h ee l m. fl.

N. cirrosa Ehlers.

Ram e dorsale: L a me pösterienre sirnple, presque au~ ·i
l ongue on un pen plus courte
que la rame elle-1neme. R ame
Yentrale: Lame posterietue
simple, aussi longue q ue la
rame elle-meme ou un peu

Oberer Ast n1itkurzer, nach
oben gegen die I~örp erwand
an Ausdehnung
._ abnehmender
hinterer Lippe.
U nterer As t mit bre i t hen~
förmiger, weiter als der obere
Ast bina usreichender hinterer
Lippe. (E h l ers.)

plus. (T h ee 1).

Beskrifningar p å fött ernas terminalpa rt ier.

o

N. cmca (Fabr.) :M almgren,
Ehlers, Tbeel.

Ast mit. ungetheiller Fir te.
(E h l e r s.)

Partie terminare di'Visee en
deux lobes par une echnncrure assez profonde. Pointe
rle l'acicule a la base de rechancrure. (TheeJ.)L

N. emarginata l\1alm.

N. ciliata lVIalwgren, Ehl ers, Theel rn. fl.
Partie terminale d1visee
par une profonde cchancrure
en deux lobes nrrondis. La
pointe de l'acicule • se trouve
a la base de l'echancrure.
(':Phee1.) 1

:M a l m nämner i sin beskrifning på denna art intet
0111. formen på fotgrenarnes
spetsar, 1nen hans figur \'isar,
att åtminstone den Yentrala
grenen är enkel, den dorsala
deremot torde ha en mindre
inskärning.
·~

N. longisetosa.

Die Firste des aberen Astes
ist leicht convex, ohne jeden
Einschnitt an der Stelle, wo
die Spitze der Acicula liegt.
Die Firste des unteren Astes
N. cirrosa Ehlers.
ist abgerundet rechteckig ohne
Oberer Ast 1nit scln,-ach jeden Einschnitt, gleich wie
zweilappiger Firste. Fnterer die des oberen. (I:-Iorst.)
Af dennajemförelse framgår\ att J.t. emcwg-inata, J.t. longisetosa
och N. cir,rosa, h\·ad de hakre lamellernas storlek beträffar, äro
öf\-ergångsformer 1nellan N. ciliato och 1{. cceca. de båda förstnämnda mera öfr·erensstämrnanc1e med ]{. crr:crr. N. cirrosa åter1

Rame 1lorsale = rame Yentralt-.

•
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igen mera närmande sig N. ciliatcc Följande tabellaris kt up]!·
stälda jämförelse mellan några Nephthys-individ från Sibirien s
kust torde äf\·en visa, att h varken ofvannäro.nda lamellers eller
de borstbärande fotpartiernas beskaffenhet här vid lag kan
a n vändas som artkarakterer. D e -vnTiera härför ofta allt för
Jnycket och på ett allt för o regel bundet sätt t. o. m. på olika
delar af ett och santrna indiYid. För att förtydliga meningen
med d e relativa uttrycken i tahelleu hänYisa vi till taflorna.
'_llafl. 30, fig. l visar 40:de foten af N CCl'Ca frå n st. 17, fig. 2
50:de foten n.f det i tabellen först angifna exemplaret från
llvitön , 6g. 3 30:de foten af exemplar från st. 45. TaA. 31 ,
6g. l visar 40:de foten af det andra i tabellen åsy·ftade exemplaret från Hvitön, fig. 2 san1ma fot af exemplar från st. 40,
tig. 3 samn1a fot af exemplar från st. 30. Alla de afbildade
fötterna jeruförås äfven i tabellen.
Nu åters tå inga andra skilnad e r mellan de 5 a f oss hop ..,lagna Nephthys-arterna än ringa olikheter .i hufvudloben s
form och antalet papiller på proboscis samt när- eller från Yaron af en oparig cirr 1 på öfre delen af prol10seis, allt olikheter, som i a llmänbet ej tilhnätas någon synnerlig betydel se,
och som ej h eJler vi anse berättiga uppställandet af flere arter.
Namnet cceca ä r det ä ldsta, som gif-rits åt någon hjthörande form, h varför Yi upptaga detta såsom betecknande h ela
.arten. Huruvida ej ännu Iiere än de ofyan ofta omtalade
forn1erna böra fö ras hit (t. ex. J{. picta E h l e r s) lemna vi tillsvidare osagdt, e1nellertid är detta naturligt-\'is förh ållandet me~1
lt. borealis Ör sted, jfaU denna art, såsom Ehl e r s förmodar,
befinnes vara cJ en sam1na :oJu N. ciz,:ata ~Iu e ll e r.
Alla under Y ega-cx poditionen inscunlad e exetnplar af denmt
art hnfva , förYarade i sprit, en hyjtaktig färg, 1ned undan tag
af ett ifrå n S:t La w-ren cc ba ,r, so111 är gråorunt med en1nörkbhl.
ranll midt pa undre sidan. D et stör sta exen1plaret ii.r ej mer
än 116 nun. l ångt eller föga mer än hä lften sa stort so1n exeJnplar från Spetsber gen, beskrifna af l\Inlmgr e n .

12.
1879

Nephthys Malmgreni r.rheel.

Ne1;ldhy~ JJlulmrp·eni

ThPe l, K. Sv. Y et. Akar1 . HandL Y ni. X\'J, N:o
3, p. ·>Ii, Pl. l , iig. 11.
1871 (?) N ephthys rdltmficrt H anse n , Nyt. :Mag. f. Katnn·. Yol. XXIY, Heft.
1, p. 4-, PL III, fig. 1--t-.
Hab. 1, -t , 5, lU, 11, 17, 18, 10, ~1, 23 ~0 , Hdt ö.

Denna cirr Ur, såsom )la lm anmärker, ea rlast en af de \'an lign papil ·
lerna , lt\·ilken blif,,it något Hingre ö.n de öfri ~a.
1
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Öfvers]gt öfver variationerna i fotdelarnes forrn
Insa.mU nllr e fotgrenen
Ö fl' e fotO'o r enen
lingsort
för rle genom en
genom en
med
en
otyd
·
jemförda tyd lig in·
u.lldeles n ta n tydlig in· med en otyd- a lldeles n tn-o
inskärni ng. skär ni og el p- lig inskär- inskärning.
indjvi- :>kärning de- Ii g oji nskärng.
u i ng.
lad i \l l ober.
lad i 2 l ober.
den.

Öf re fotbögre än f o·
ten s borstblirande
parti.

-

l

20 30 40

5o

bu:30 ±0 5o!~o ao -LO ;;o 120 ~o 40 :;ol~o :JOI4o : >obo30 40 .JO 20 !30 4:0 50
1

.. . .. . .. . ... .. . .. . . .. ... x x x x . .. .. . .. .. . . . .l ". ... .. . x x x x ... x
Hd tön .. . .. . . .. . .. .. . .. . .. .. . x x x x .. . . .. .. . .. . ... .. . ... .. . x x x x x x
Hvitön .. ' .. . .. . . .. x . .. .. .. . ... x x .. . x .. . .. . .. . .. . .. . ... . .. . .. x x .. . x x
't. -l ) x x x x ... . . . .. . . . . .. . . .. ... . .. x x .. . x . . . x . .. .. .. . .. . .. . ... .. . . ..
'F)
'J.. . . .. -.. ... x x x .. .. . ... .. x ... .. . x .. . x x ... .. . .. . .. .. . x ... x
')q .. . .. . .. . .. . x . . . .. . .. . .. . x
>
x x .. . .. . x . . x . . x• .. . .. . .. . . .. x ,x x
-·
,, ... (J .. . . .. .. . .. . .. . ... x . . . x x . .. x x x . . . .. ... .. . x x .. . . .. .. ' . .. x x
:37 x . .. .. . .. . .. . x .. . x . .. ... x .. .. . -.. . . .. . >< .. . . .. ... ... x x x x x
., 4:! . . ... ...
. .. . .. . x x x x . .. ... ... . .. .. . .. .. . . . . ... x x x x x x
20 x x . .. ... . .. ... .. . .. . ... ... x x x .. . .. . . .. .. . .. . . .. ... .. . x x x x x
:) ! ' x . .. .. . ... .. . x ... . . . . .. . ' . x x x .. ' .. . ... .. . x ... .. . ... .. . x x x ...
-l \l .. . x .. .. . . .. . . . x .. . x .. . .. . x . .. .. . ... .. . .. . x x .. . x ... .. ' x .. . x
~t. 17

'

l
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)
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Siffrorna i t1ennn ratl

ntmärk~

1le nnder::;ökta föttem ns nummer.
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x .. .
xx
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.. . x
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x
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x
x

x

x
x
.. .
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och relahn1 storlek hos N eplzthys caca (F a b r i e i u s).
l

..,<>-ren ens bakre lamell
icke högre
än fo~ens
borstbiir ll nel c parti.
~O

Umlre

•

längre tiO icke längre
betydlige
ii o fotens
fo~eus borst·
oorstbliran- l~l ng re än
bärande
fCltspetsen.
de parti.
parti .

..,o bo30 40

i

sen.

med CD stor
grnnd in- utan ioskli
skärning ni og i u otlre
knoten.
noclenill.

x x
x x

.. . . .. .. . .. . ... ... .. . .. . x
.. . ... x .. . x . .. . .. .. . ...
.. . ... . .. ... x x .. . .. . . .
.. . ... .. . . . . x ... . .. . .. ...
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WIREN, r'H..lETOPODER.

Denn<t art är utefter ::;törre r1elen af SiLiriens kust allmännare än föregående, men synes icke gå .·ä långt 1not öster
~om denna, den är nämligen ej anträffad i närheten af Vega.
Yinterläger, ej heller i Berings haf.
Herr Hansen har uneler namn af N. atlantica be ·krifvit
nagra, under Nm·ska Nordhafsexpeditionen 187G funna, fragTnentariska exemplar af en Nephthys-fonu, som enligt vår
åsigt icke är något annat än en fnllt typisk N. lJ!Ialrngreni.
H ätför talar åtminstone den uppgiften , att brancl1ien (cirre11 )
endast. finnes på 13-35 "egmenten. De afbildade fötterna synas äfven, så vidt man af en ej synnerligen omsorgsfullt utförd figur kan döma, ha liknat fötter Rf N. JYlalm.g?·eui) hvilken
nfta har branchien slakt nedhängande, blott med spetsen inåtböjd. Emellertid är Hansens beskrifning så ofullständig, att
frågan endaRt genom en granskning af originalexen1plar kan
rnecl full ,_issbet afgöras, vi hafya derför bibeh~UJjt namnet
Jiftlmgreni,. ehuru det. är yngre än rttlantica.

Från st. 2 finnas några. Nephthys-ungar af ungefär 1 Clll~
längrl, de ~1ro så outveckl<lcle, <ttt de ej 1ned säkerhet kunna
l>estännnas; snnnoljkt t.illhöru de dock N. Jlia.lmgreni.
Bada fotgrenarne äro, åtJninstone de på kroppens midt,
;-,pctsjga, lamellerna äro endast antydda, branchien är kort,
tJock och nästan rak, dock något konvex utåt och konkav
inåt och visar således e:lnlag ntt böja sjg i spiral inåt so1u hos
:!V. litalmgren i. ej utåt såsom hos nästan alla öfriga arter inom
shigtet.

IY. Fan1. Phyllodoceidre.
13.

Eteone flava (FabTiciu) Örsted ec. :Malmgren.

li80 Xereis ,t7a~·rt Fa.hricius, Fauna. Groenlandicn,, p. '>H9 (see. :\Ialm gren).
1843 Eteone jlam Örsted, Grönl. _-\.nn. dorsibr. p. 18G, tig. 41 (see. )I::tlm-

g ren).
18Q.:J Eteone .tlrwa )l almgren. (lfyers. af K. Y et. Aka(l. Förb. 18G6, p. 102,
P l. XY, :tig. :35.
18G7 Eteorze flaca .M alm gren, Ann. polycuoota, p. 29, PI. III, Jig. 21.
Hav. 19, 2.2. (F'pecimina 2).

Det största exemplaret (från st. H.l) mäter i längd 87 n111J.
och 4 m1n. i bredtl sa1nt räknar 01nkring 180 segment. Kroppen är på huksiaan nästan plan, på ryggsidan konvex, n1ot

båda ändar så småningoru af malnande, dock så att <..1en
bakre ändan ä r smalar e och Rpetsigare än den främ re. H ufvudluben är kort och trubbig, af bet?dligt större bredd än
längd. Ögon b ar ja.g icke kunnat se. Tentakularcirrerna ä r o
~ins emellan ungefär lika stora och nästan mer än dubbelt
så långa som tentaklerna. Fötternas öfre blaclformiga cjrrer
~i.ro vid kro ppens miclt och främre del triangulärt rundade af
något större bredJ än längd, mot elen ba_kre kroppsändan
11ifva de något :::;malare och 1nindre trubbjga i speken. De
äro med sin undre kant tryckta intjll fotens borstbärande
parti. Den Yentrala cirren är snedt äggrund, rundtrubbig
eller spetsig, märkbart längre än sjelfva foten. P roboscis är
beklädel med en stor 1nängd låga, oregelbundet kantiga, del-,,is i rader ordnade papiller, lJYilka mot l'rämre ändan tilltaga
i antal och storlek. Dessa papiller, h vilka ha ungefär sa1uma
färg som proboscis, äro vanligt-ris försedela med ett mindre
antal ljusare, upphöjda punkter - rugis :3-n punctatis M almgr e n . - Analcin·er fattas på de af oss undersökta e.xen1plaren.
Färgen på spritlagda exemplar är gul brunaktig tnecl något
ljusare gråaktig an ·trykning på. de öfrc fotlamellerna.
Så. om af ofvanstttende synes, afvika de uneler Vega-e.xpef1itionen insamlade exemplaren af denna art något från ~i al nlg rens beskrifning af Eteone jlava, isynnerhet h vad bufvudlobens fon11 och tentakn1arcirrernas längd beträffar, rnen äfven
med hänsvn
till dorsalcirrernas form. Dessa afvikelser kunna
•'
vi dock icke anse vara af . tor betydelse, isynnerhet son1
:NI a l Dl gr en s beskrifning och figurer ej fullt öfverens~tä1uma
Jned hvaranclra. H vad särskildt hufvudlobens form beträffaT,
ändras den bos Eteone- och Phyllodocearter såväl som hos
n1ånga. andra cb&topoder ej obetydligt, allt efter son.1 prol>osci.-· är utdragen eller ej. Sistnämnda organs karakteristiska
papillbetäckning öfvertygar oss tilhäckligt om , att de af oss
nu dersökta in di viden tillhöra sam1na art so111 Nia l••m gr en s
Eteone ' flava . huruvida denna åter är identisk med O r s t ed s
1ikbenämcla art och med F a b r i c i i lv~e1·eis jlava, våga vi ej afgöra.
•

14.

Eteone arctica ~1almgren.

J867 Eteone a·rctica 1\falmgren, Annolata polych;;eta, p. 27, PJ. 2, fig.
T.T

7.

nJfu.

l~.

<)
3-.

Kroppen är hos denna art n1era jemnbred än hos föregående, mot båda ändarue kort och likformigt afsmalnande,
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kon ve x både på öfre och undre sidan, ehul.'u något mera på
den öfre. I-Iufvudloben är på dC' indiYil1 \i under ·ökt Yid
Laseu nästan uredare än lång, åt.minstone när prohosc-is är utsträckt. Ögonen äro otydliga och tentakularcirrerna något
kortare ä u hos föregående. Proboscis är klubb- eller smalt
päronl i k, stunclonl något uppåtböjd, i alla händelser Le finner
sig d en af 14-15 j emnstora, runelad e papiller mngifna, -ricln,
cirkelTuncia mynningen nästan på öfr e sidan. H ela pro boscis är
svagt tvär ....;trimmig, den främre m est uppsvälda delen för öfrigt nästan glatt, h ela den smalare bakre och m ellersta delen
eller o ckså endast den senare är tätt eller glest
besatt rned
,_
runda<le ojemna o~h olikstora, vanligen i otydliga tvärrader
ordnade papiller, hYilka sakna d e bo s föregående art förekommande ljusa punkterna.
Fötternas dorsala cirr är 1nyc:ket liten, alltid långt afiäg ·nad från sj elfva foten och riktad sned t uppåt och något bakåt,
till form en mer eller mindre bred t äggrund. Det borstbärand e
fotpartiet är ick e såso m hos öfriga arter inon1 d e tta slägte
tvåklufvet. Den ensamma acikoln slutar i en s pets. Ventralcirren är n1ycket liten , jem n bred, trubbig, kortare än foten.
Borsten sitta nästan i ett knippe, deras sista led är kort.
De båda ana1cirrerna äro korta, ovala.
Färgen är hos exemplar, furvarade i alkohol. gråbrunnktig eller nästan b Y i t.
Eteone (Wt ticn är isy nnerhet genom proboscis' egendomliga
l>ygnad eu af d e n1est karakteris tiska arterna. inom sitt slägte.
E rån den anförda lokalen u p p togs ett temligen s tort antal
exemplar, m en då intet enda ä r helt, kunna Yi ej [lngifya
längd eller segme nt ens antal. det st ö r sta stycket ä r omkring
~ cm. lån gt.
'-

15.

Mysta barhata .M a 1m g r e 11.

1860 Mysta barbrdrt .Malmgr en, Ofvers. a f K. Vt:'t. Akafl.Förh .1865,p.l01.
Pl. XY, f. 34.
18f>7 Mystrt barbata Malm g1·en, Annnlata polyclueta, p. 26, 1"\l. TJI, f. 20.
H ab. l (specimina 2).
..

l ö.

Phyllodoce groenlandica Ör s t e el

1R-J..3 PhyUorlor·e g1 ·oentandica Örsted, Grön!. Ann. dorsibr. p. Hl2, fig. 19,
21. 22, 29. 32.
Hov. 4, i>, 11, 17. 1 . Hl, 2n, 2:), 32, !1~:1, 42. 46, 50, 01, Hvitö.
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Denna art, som vid Sibiriens kust är en af de allra all männaste cht-etopoder, förekom isynuerheL i stor mängd yid st.
42 och y·ar i allmänhet talrikare vid de östliga station ernn
än vid de vesthga.
Det största individet mäter i längd ungefär 200 m.m. och
Ar således betydligt mindre än exemplar från K.ariska hafYet,
hemförda uneler 1875- 76 års expeJitioner.
Från st. 17 finnes ett exemplar, som företer den egendonlligheten, att proboscis, som i främre delen är mörkt rödbrun, utom de Yanliga 12 raderna af papiller är såväl på den
främre son1 på den bakre delen försedd 1ned ett stort antal
oregelbundet spridda, låga, rundade, ljusa vårtor eller papiller.
:Måhända torde dessa Yara någon sjuklig bildning.

17.

Anaitis Wahlbergii :Malmgren.

18H5 Anadis n -altlbe1:r.;ii Malmgren , Öfvers. af K. Yet. Akall. Förh. p. 94,
Pl. XIV, f. 31.
Hab. 17 (specimen 1).

'{. F am. Hesionidre.
l t3.

Castalia aphroditoides (F a bric i u s).

17\:10 Ne1·e·is aphoditnides O. F a hr i c i u s, Fauna Groenl. ~:u 278, p. 2\16.
18fi7 Gastalia F abricii
Malmgren, Annulata Polycbreta p·. 32.
1867 Ca.stalia m·ctica
Malm gren, Annulata Polychr-eta, p. 32.
Hav. 1. 12, 20.

Y i förena de bådo. af l\1 alm gr en åtskilda arterna O. Faur·icii ocb arctica till en enda på grund af de öfvergångsformer
1nellan dem, som vi funnit bland de af Vega hemförda sarnlingarne. Enligt :Malmgren skola dessa båda arter åtskiljas
endast på olikheter i aciklarnes och segtuentens antal. O. Fabrici·i har nämligen 45 kroppsringar och i fotens dorsala gren
2, i den ventrala 3-4 acildar, C. arctica deremot har i dor::;ala grenen l och i den ventrala 2 sådana samt endast 35
segment. Med afseende på aciklarnes antal bafva vi på exemplar från stationerna l och 25 funnit följande modifikationer:
l ) i den dorsala fotgrenen endast en rudimentär, i den yentrala 2 tydliga aciklar, 2) i öfTe grenen l, i den undre 2 tydliga aciklnr 1 hvartill stundom komn1er i den ena eller andra
eller bflda fotgrenarne ett rudilnent till ännu en acike], 3) i
21)

WJT:i:S, r'I/.TC:TfJJ 11DEP..

b vardera grenen 2 tydliga aciklar, J) l acikeli elen <lorsala ocl1
3 lika sto ra i tlen ventrala grenen. Detta .-istnämnda förhållande är tomligen vanligt. Pt\ grund häraf lnllllUL \'i endast
betrakta ~I n l m g r e n s Oastal in aret ica så. om en 1ned hänsyn
till fötterna.- uthildning mera reclncerad form of C. Fab1·icii.
för hYilk "'ll vi upptagit det gnmla artnamnet aphroclitoicles, då
det oss '?etcTligcn ej förut tir gif,·et åt någon annan art in01n
r1etta slägte.
Exemplaren från Sibiriska i. hnfvet äro i allmänhet mindre än t1o ar l\f aJmgren uncler~oktn. från GrönlandochSpetsbergen, Llet största är nä1nligen endast 13 m.1n. långt och ungefär 3 m.m. breut med llOl'f'ten !=\amt räknar omkring 40 segment.

YL Fam.
Hl.

Sy llidre.

Syllis fasciata

~lalmgrcn.

Sylli~·fruwirdrt

31alm!!ren, .\nnu1at:t Polych<etn. p. 1!3, Pl. YII. ng. 47.
Bab. 47 (:-:pC'C'iwen l ntan•·mJl\.
1867

YTI.

Nereis zonata

20.
181)/ ....Ye1·ds znnrda
rr b.
L:Lll

:\lalrngren,

' l '"t-,1 1 -.,. 1 ~l,. 1 " l CJ

"'j )

t

.... "

Y1II.
21.

Fam. Nereidre.

:")
''
-~.J,

•J_.),

~Ialmgren.

~\nnnlata Polyrha~ta,

p.

·1•\ Pl.

\T,

n!!.

3-!.

1 1

-t "f".

F~1n1.

Lumbrinereidre.

Lumbrinere is fragilis (;\ln eller) Aucl. & l\f. Edv.

1776 Lumbrir·ul'ijmrJilis
n. F. )[ncller. Prodr. Zool. Dan. p. 210.
183~ Lu111brilll n i 'i j'myil i.<> A ud. & :\L E d,~ .. Hi:;:t. _:\a tu t• Ii hor. (le la France
n. p. 1111.

2~.

l

Lumbrinereis minuta

Thö o 1.

18i9 Lmn7J1'ii1P.J'eis miwda Tbeel, K. Nv. Yet. Akad. lhnHll., Yol. XVI N:o 3,
1 ·>
I) l . T\'' filz,.
O"
- ~
-q
p . .,_,
•'>l-·),.
Bab. 4, 5, 11, 47, lh-itri.

•

•
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IX. Fam. Onuphidre.
23.

Onuphis conchylega Sars.

1835 Oltu:]!his conchyle,yn Sars, Beskr. og IaktL, p. 61, PL X, fig. 28 a-e.
Hab. 3, 14, ln, 18.

Af denna art, som tir ganska al1n1än vid Grönland, Spetsbergen och Finmarken san1t i Kariska hafvet, hafva endast
från hvaTClera af de anförda Rtationerna ett fåtal individ jemte
några tonu11a rör insamlats. Det största exemplaret är ungefär 40 m.m. långt och har 36 segment.

24.

Hyalinoecia tubicola (Mueller) :M almgren.

1776 .~..ve~·e is tnbicola
l\Iueller, Prodr. Zool. Dan., p. 217, N:o 2,625.
1667 H yalin.oecia t?tbicola :nr tt lmgren, Annula.ta. })Olychreta, p. 67, Pl. VIII
.fig. 49.

Hab.

16 (specimen l mancmn).

Ehuru det e.xemplaT, vi bestämt till Hyalinoecia tubicola, är
mycket ofullständigt och dessutmn jlla konserverad t, äro vi dock
öfvertygade 0111 att det verkligen hör hit, de karakteristiska
borsten, dorsal- och anal cirrerna öfverensstämma nämligen
fu llkomligt med 1notsvarande organ bos denna art. fiufvudet
och hela främre kroppshalfva n samt rör saknas tyvärr.
rremligen al1 män vid Svetiges vestra samt Norges vestra
och södra kuster, vid Sbetlaudsöarne m. fl. trakter är denna
annelid aldrig förr funnen i arktiska Tegioner, h var för dess
förekomst så högt upp mot norden son1 vid 77 b r edelgraden
är egnadt att väcka så mycket större uppn1ärksamhet.

X.

Fam. Goniadidre.

25. Goniada Nordmanni (J\Ilahngren) Ehlers.
Tafl. 30, :fig. 4, 5. Tafl. 32., :fig. 1-2.
•

1865 Eone No1·clmawni

:M al mg ren, Öfvers. af K . Sv. Vet. Akad. Förb.

1865, p. 409.
1867 Eone No1·dmanni
J\Ialmgren, Annulata. Polycb oota, p. 69, Pl. XI,
fig. 64.
l8G8 Goniada Norrbnanni Ehlers, Die Borstenwurmer, p. 703.
Hab. 45 (specimina G).

Då :Ma l mgrens beskrifnjng på denna art, särskildthvad
fötternas bygnad beträffar, lider a.f några ofullständigheter,.
•
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och dä exernplaron från LU\\Tenceviken i åtskilliga detaljer
afYika från den bohuslän;-;ka formen, :--kola Y i söka 1.1 tförligare
....
Corpus suhlineare, utrin!tUll fere H:lqnulitet· uttennatum, ex dnnbus pnrtilm!'i diffonnihttR f'ompositum. Pars anticn. t'Oltve:dus.cula, ex flogmentis 41
sctigeris constan!5, pt!dihul:i nnirt-nlilJllS ]We:eclita. Paes po~t i en plaulnscuh1,
antica parte pauln la!ior, segJllenli:=; in speciminilms maximis cir·c·a 5.5 crmlvositu. Lobtts eepha1icus latior \lmun in fornm B<thusiense, cunirttl', ~x lll
annulls constan :'l, apice tentac-ul is 4 hredE>si m i~, acticnlatiR. O t> n l i duo in
annnlo primo sili. :Maxilh~ cir<'a. ;w, apicent pluu·~·ngidis cur<>nautes, 2 ruajor«:>s inferiore~ 1JlliU(1Ltedentat<t:, dentilms cm-va.ti~, valde imequ:dihus, cetern·
minorcs utrinque circa H, 2-4-!lt·ntatre. Maxilire angu1at~ lateralPs nulht>.
Pe1le:-s antici t'irris dorsuali bu::. et ventralihns instructi, pa1·s l'Ct ig0ra pedi~
duabus lamellis, anteriore et posteriure, haseR sctanun olJtegentihnt' pnedita.
Sehe capillares I'Otnpositre DJCdiuc-res, apice panltun carvato. Pt>clPs posteriuris partis curpor-is Llistiocte J)ircnlC's. RanttHl l'inperior cirro d ursuali perbrcvi, lato, fere triangulari inklruduR, l>ilohus, lul1ulis minuti!-; rotnndatis.
RallJUs inferior mmo superim·i lfHllto longior, !iimplex, acuminatm<, lamelli:;;
nt pecle._ unirentes ::m tici pr::ediln~. Lamella anterior late u\·at:l - rotun•
data, apice . u hi tu procturenle, lon1r€' attenuatu, lineari, ohtusaln. T.J3Ult>lla
posterior breviur, o\·ata, apiee hand attcnualn, obtusato - :-.nhatnminatu.
Cirrns 'rentralis Rat ln·cvis, Jat l1l", s u hac·umi natns. l"ct::c rami Sll!Wriorlf; pauc[e,
e cute Yix vel pc1·puulnm prominf'llll..•s, api('e infnt mucronem l~t't'Yl'Jll tubercuJo minuto ohlicplo pnerliio. bet w ram i infel'ioril'i n nmerosff:, sl'tiH anterioris
partis corporis simil<.•: seu jJJi~ •lnplo ,·el triplo longioreR. Cirri rlnP anale:sub ano. Color i n spi r i t n ful'ro-hrunneus.
Longitudo eorporis 30 ill.rn., lnlitudn emu p{' 11ilm;-; Rint> sf'lil-1 2 l!Llll.

Såsom uf ofvan8tt~enc1c framgår, !-1kiljer sig; elen ostasiatiska formen fråu den bo!Jn~·dänska rätt betydligt med af.·eende
på antalet segment i de bå(la olika kropp~llelaruc. Den senare bar nä m l igen end<:l~t i0-30, ueu förra ej mintlre än 40
segment 1ned rnkla fötte1·, en olikhet sotn är af så m~cket
större betyclelHc, tl!i man 1nasle taga i l1oLraktandc, aU kroppsringarrres antal i 8in belhet hos den bohuslänska formen är
nästan dubbelt så stor son1 hos den från LawrenccYiken. Den
bakre kropp~dP.lcu är ho · denna senare form bety<lligt längre
än den främre, oaktadt den i('ke inneb;tller många l101·c segment.
••
Ofverg~mgcn mellan de bada olikn kroppspartierna är
1nycket hastig, 42:clra fotparet afviker ej synnerhgen fr<tll de föregående, h v~arken ti11 borstens längd eller öfriga de la r, dci. ±3:dje
segn1entets fötter 1leremot ha temligrn tydliga c1o1·salgrenar
samt märkbart längre borst än de föregående, Jut 4-!:de segmentet öfvercns~Wmn1er fullkomligt lLlCd de följande, (se Taft.
32, fig. l.)
~Ialmgr c n nämner intet o1n d en ventrala fotgrenens
(hYilken är den enda, ::,oln återstår på <.le främre f;Cgmeuten)
•

•
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lameller, och på hans figurer äro några ~adana ej betecknad<'.
l>å vi icke haft tillfälle se originalexcmplar, veta Yi ej, om
tletUt hL-lror på ett furbiseencle, hvilkel liHt !:Her tänka sig i
betr<tkUtiHlc af ifra~aYarnnde delars ringa !-'torll'k. eller mn den
at' ~Ltl m g r e n bc:-.k r i f n n formen verkligen helt oclt llållcl ..:;aknar 1lt•ssa organ, i .enare fallet tonle elen a...,intisku. formen
rättn-;t. böra betrakta:-; :--ft:-.onl en ifrän d enna skilLl art, l'bu rn
i mnnga af:·ecn1len för\'H1nntl e lik densanuun.
De 01ntaladc lamellerna märkas reclnn på första Hegmenlcts i'Otter, tlc :.tro här likson1 på de närmtu·;t foljn.ndc ungentr jt•mnstorn, till formen äggruntl<1. IHL'<l knapp L utdragen
:;p ct8. På 20:dc Cntcn ungefär börjar d en friimrc blifva någoL
längre än tlen bakre och båda antaga :-;a :-;mån i n gom dc knrtdd ·risti ..,k a former. c;om Yi~a ~ af fig. -!-, 'l' n fl. HO (:30:de foten pa
högra i<lan ~ed<l bakil'ran >. Redan på :lO:<lc ~egmcntet äro
1l e fulH utbildc.ule, hHr ~ir den främre fran bred bas bredt
tiggrund cllet· runclncl med en hastigt ar·ntt, jemnhrctl, rnnutrul>big spets. Den lHtkre lamellen , :-;om iir både kortare
u(· h , malare än den ft>rr<l, är äggrund, vanligen något tillspctsac.l ehuru i --jelt\ a ..;;petsen truhl,ig o<:h med ~mal ha~
l'ii!st nära . pct'l'll nf ful n~ Lorstbärandc parti. Pa dc två~rcnac.le fötterna. H.r lien uakre lamellen kor l oc h bred, se Taft.
:Ju, llg. f>. ~50:de roten p<l högra sidan , ~etlc.l ktkifrån.)
Borsten öfvct·cns:-;tännna fullkomligt nl('d :Nia l m gren s
ll<'skl'il'ning, men <lo sammansatta horston pt't kroppens bakre
del iiro l1ct.yclligt liingt•o iln bans ögut' visnr (rnfl. :12, fig. 1.)
IIufVtHllouen iir nagot hrecl:.1re än :\falmgrcn uppger,
n<: h ögonen ··j lla ej mi d t l'å. uess siclor n ta n n~irmarc <len (ifre
ytan. Tentnkler11a iirn lcd.-ule ~Taft. B~, ng. :?).
Yi in:-Uimma uH·1l Ehlers, som nn ... er att Jj rJ14f' ..Yor<lnamni ~Ialmgrcn ~'.i af\'iker sa Yii'-t•Jultligt fran shigtct
Uonuula, ntt <len fUrtjcnnr att upp tällas "0Hl typ för ett nytt

·

1

genus.

XI.
26.

••

Scoloplos arrniger )Iue1ler) Or tet1.

l l71i l JIWibtir•!lli tll'llli!Jt'l.

!81:l . l1·h•ia . .J11wllel'i
18l:l S('olopla.'l rmni.tfC'I'
I.
fl(IU.

}

,

}}

,

F'mn. Ariciidoo.

M 11 c l ler, Zoo!. Dan I , p.

Pl. XXIII.
ltathke, Beitr. znr F'auwt Nonv., p. llli, Pl. VIIf,
Ii g-. V- H>.
Örst<••l, <Triinl. Ann. ll•>t•siht·., p. ~111, f. ll:J, 118.

•IJ
- , •)l
- ,

}'J
}•
-·
·l,

•

~~,

"If
•J·.

,.

J•) .

•

w1 111~ "' . c 11. r;; 'l' u P u 11 1:.: u.

•

De störsitt exemplaren nf denn n m·l nppnå en läagd al'
40-50 m.m , i alhuänhel iir llen <lock encl<lSt hälften eller
t rodjcdelen sil st nr. Yitl de flest e n f d c anförJa ~t :J t i orrerna
iir den :-;ynnt>rligen allmän .
•

A.ll.
~~.

F'am. Opheliidre.

Ammotrypane au logaster H a t h k e.

184:J .11umoh·.1Jpan<' rflllo,r,asfer 11.

] ~rdhke,

Br-Hr.

:~.nr

Fauna Nurw., p. 188.

Pl. X, fig. 1-!l.
Hab. ltl, 42, 4•3

(spc~cimina ti).

Ammotrypane cylindricaudatus H a n s e n.
Ammotryptlllt' t',lJ!inclrit·mttlflhts Hansen, Nyt. !\lag. f. Natur\'., 'To1.
XXIY. 1t. 3, p. 8, Pl. YJ f. 1-".

..\lla 3 exemplaren ii ro myekel sma. det ;-;tör~ ta end n~ l 1:3 m.m.
ltmgt. och knnppi, l m. m. LrelH, tlet. hur inulh•s 28 horsthärandt'
segment, ttf hvilkn Uet f'örsin saklltll' dn, :1-8 Ot'b 21-2-:1: segmenien ha n \ii l utvcc:klnd ::-[ulan, l n arcnwt t1ettn nre:an
sak•
n n-; eller ö r rudimentärt pil ~1-:?0 krnpp~ling<lnw. Fiir iifl·igt
öf,~erousstiimuw el e:-.::.; a ungar fullkomligt med lle <'~r H u n~ e n
bc:-~kri1'ua kil d re i n el i dtlon .

.2H.

Ophelia limacina ,H n t b k r l 'JI aln1g r o n.

181: • • lmmolr!JJI'llll' limw·ina H. Hutl1kc. B<'itr. zm F:mna ;\el!"·., p. H1(1,
•
PI. X. Ii g . ..t.-~.
HH:l Uphlifl hir·ol'lli~·
Orstt>d <1rönl. .\.nn. Dnrbihr., p. 201 fiu". 1U4 ,
lll:'i, 1}.i, 116. 1~1 .
•
1S6i nplleli11 {;11/,(l' illlt
~Ialtntrtl!ll . . \ltlllllata 1\'llyrll:t>t~. p. 7l.
llab. :r;. 19 (spet·imiua !1).

HO.

Travisia Forbesii

.John~lon.

l 8 1U Tm r i.~ i a Jt'orlJI ' <~ii .T o h n s l11 u, .\nu. X at. llbt. l Y. p. 31:~. PI. X T tig. 11 ·-1 q.
H l( l) • 1.,- · ...,... -. .

XIII. F' am Scalibregmidce .
l
;),
•l

llob, 1:!,

..

Eumenia crassa t> r~ t e d ' f'oro1rr rtrcticu n. ,·nr.

~-;- .

•

'

•

•
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Ourpn~

antie:t• crassiu~, ~-;cgmenta ch·ea 15 a.oteriorn e 11 natemis-q nini~:~
a.nnulis composita, tnbenmli:; seligeris pcrm inutis inFltructa, plenunquc yalrlc'
i:u.flata.. 8egmen ta. cirra. 211 se q uenti:.t f ere ~qunlia, dorso con vex u, ven tro S\ll ,_
plano, e quatemi~ nnnulis setnper eomposita, tuhcrcnlis sctigeris majol'ibns,
distichis gamlentia. Reliqna pars corporis postice sensim attenuata, ex segmentis 3-unnulal is circa l D t·on~:>tmm. Anus papillis ch·ca 1O rotunrlatis curonatus. Cirri anales 3 pal'\·i sub ano, quonnn duo ])ifurcati, metlins ilupar
simplex. Uetet·a ut in EtWlf'llia crassa forma typil.'rt.
Longitudo corporiH in spcchuinibus ma.xlmis 70 lll.ru., latitt.ldo mtt:s:ima
in anterim·e pm·te corporiR 15 m.m. et ultra, in metlia partc autem cin:a
6-8 m.m.

Yi Lafva ansett oss böra fästa uppu.tärksmnheten på <.lennn
fonn sås01n särdeles intressant deTför, att den i åtskilliga hänseenden närmar sig Sca.Zibreg·ma h~tlatum (R a t h k e), b vilken den
till habitus något liknar, för öfrigt torde elen utan grän~ öfyergå
i hufvnclformen. En sådan öfvergång är det enda från sta-

tionen 12 hemförda exem1)laret, det är nämligen i främre ändan betydligt n1indre uppblåst än de andra, har de främre
segmenten hi.ldacle endast af 4 ringar och mindre 1nen dock
märkbara anah:irrer.

Från st. 37 finnes ett. stort antal exemplar, de flesta stora
och fullt utbildade, ett par halfyuxna indiYid äro mindre uppsyälda iin dc öfriga.

32.

Eumenia longisetosa Theel.

1879- Eu.menia lo11y·isrtmm 'l' lt ee 1, K Sv. \.et. Ak::u1. Han1ll., Y ol. XYI, K:o
3, p. 4H, Pl. III, ·t ig. 45-.J 7. Pl. lY, fig. 46 48.
T.T b ., (
. .
'>)
.n.a
. - spec1mmn
...

XI\

83.

T.

Fan1. Telethuseoo.

Arenieola marina (L inne) l\Ialmgren.

1772 Lumbricws ·n wrinn:; Lin n e, '-· "S. ed. :XII 1:2 p. 1017.
18G7 Areuicola nwrillrt :Malrugre n, Annulatn PC!l.!cllreta p. 78.
Hav. :32 (specimen I).

X ..-\ r . Fam. Chlorremidre.
•)4

u '
18~:.:

Siphonostomum vaginiferum R a t hk e.

Siplwno!:lfmlln. l'O.iJiniferum ll. Rnthke, Beitr. zur Fauna Norw. p. 2U,
Pl. YJ, fig. 3-lfl.
H nb. 15, 17, u;, 27, 30.
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35.

Brada granulata Malm gren.

18t37 Brada gtanulata ~I almg1·en, Annulata Polycbreta, p. 85, P J. XII, :fig. 71.

Hab. 15 (specimina II).

36.

Brada inttabilis (Rathke) lVIaln1gr en.

184-3 Siphonostomn inhabile B. Rath k~, Beitr. zur Fauna Non\' . p. 2.18. PI.
XI, :fig. 13.
1869 Bralla inhauilis
~Ialmgren. AnnulatR Polychreta, p. 84.
Hab. 27 (specimina multa, magnaL

Denna art fa.ns i stort antal tillsammans med Ewnen'i a
crassa f. (t•rctica. Längd i medeltal 60 m.m., bredd 10-12 m.m.,
borstbärande segment 25-26. Färgen nästan alldeles svart.

•')7
.' ) .

Brada vi Il osa (R a t h k e) :M a lm g r en.
•

1843 Siplwnostoma

~·illosnm

H. Rathke, Beitr. zur Fauna Norw. p. 215, PI.
XI, fig. 11.
1 67 Brada 1'illosa
~Ialmgren, Aunulata Polychreta, p. 84.
Hab. l (S]Jecimina multa, parva).
·

Fans tillsammans med Bp1:o filicornis m. fl. mindre annelider 1nycket allmän. Alla exemplaren så väl af denna som
af föregående art ha tentakler och cirrer indragna och fullkomligt dolda af veck af den yttre hnden.

XYI.
38.

Fam. Spionidre.

Nerine vulgaris .J o h n ston.

•

Ne1·ine nnlg(wis .Johnston, ~!ag. Zool. & Bot. II, p. 70,Pl.II,:fig. 1-8.
1862? Ne1·ine ntlgaris Sars, Ohristiania Vid. Se1sk. Forh. 1861, p. 65.
1865 Ne1·ine 1.mlgaris J o h n s to n, Cat. B rit. l\Ius. p. :wo, Pl. XVII, :tig. 1- 8.
Hab. 2l 8, 11, l')_
1838

Af denna, förut ej i arktiska trakter anträffade annelid,
finnes från hvardera af de anförda lokalerna endast ett fåtal
ofullständiga exemplar, alla saknande den bakre kroppsdelen.
De öfverensstämrna med hänsyn till de dorsala bihangens
form och storlek fullkomligt med Johnstons figur er i Cat.
Brit. Mus. och hafva ofta tydliga ögon. Hakborsten börja

V E G A -E X P E D I T I O N E N S V E T E N S K A l' J, I G A A R B E T E N .

409

ungefär på 60:de segmentet och uppträda till en början endast i den ventrala fotgrenen, längre bakåt anträffas ett och
annat sådant äfven i den dorsala.

39.

Neri ne c i r rata Sar s.

1851 Nerine ci1Trda Sars, Nyt. :Mag. f. Natun•. Yl, p. 207.
1802 Nerine cirmta , 'ars, Forb. i Virlenskabs Selsk. i Ohdst. 1 ö l , p. 64.
Hab. 4, 5 (specimina pat1ca\.

40.

Spio filicornis (Fabric iu s) :Malmgren .

1780 Nm·eis filieorn'is FabriciuR, Fauna Groen1., p. 307.
1867 Spio filicornis l\! almgren, Aunulata Polychteta, p. 'Jl, Pl. I , ng. I.
H ab. l, 32.

Vid Låda stationerna insamlades ett mycket sto rt antal
exemplar af detta djur, cle flesta s1nå, 5-10 m.n1. långa. De
från st. 1 h a, förvaraJe i ~prit, en temligen n1örk gråbrun
färg, de andra äro lj usaro nästan h vitaktiga. Hos de minsta
individen äro tentakularcirrerna relativt mycket större än hos
de fullväxta, nästan af hela kroppens längcl.

41.

Prionospio (?) cirrifera n. s p.

Hab. 12 (specimina pauca, manca).
Pm·s aute1·ior cor·poris -

}Jars poste:ior speciminibus nostris deest elongata, linearis, paulum depressa. Lobus cephalicus brevis, pars frontalii::i
parum ele,·atn, subrectaugularis1 a,ntice pa.ulo latior, truucata. Antem1.:e nullru.
Tentaculum nullum. Oculi 4, fluo anteriores mo.jores mo.gis distante~ qum:n
pof;.'teriores. Cin·i <1uo tentaculares longissimi, segment01·um circa 20 anticarum longitudinem ceqt1antes, spiraliter contorti, a.picem \'ersus attenuati,
onus utrinqne in margine postico lobi cepbalici insi.dens. Segmentnm primum tubercnlis setigeris pinnreformibus parvis rotundatis, branchiis rarens.

Segmenta 5-6 sequentia branchiis prredita subsimilihuR. postice sen.'im longitmline tlel'!'escentibtts. Tubercula setigera in bis segmentismagna fo1iace:.t,
labiu superiare oblique O\a lo-lan ceolato, in dorsnm inc1inato, acumimtto. Lahium inferius in segmPnto secundo late ovat.um, subacuminatmn, apicc de01·sum tendente, in segmentis 3-7 late ovatnm, subrottmdatum, ohtusatnm.
Tuhercuh setigen1 in segmentu 8 et seqnentibus bra.nchiis carentibus similia
pinnis campressis parum r1iscretis, labi is miuntis. f:!etre h1 . egmcntis anticis
drea 15 modo capillares in utraque pinn;,t, -in segmentis 20-30 cnplllares et
undnatre in pinna Yentrali, mo<lu capillares in c!orsali. Setre capillares Yersns api cem cnrvatum attennatum augustissune limln1h"e in segmentis a.ntids,

•

•
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in posticis autem vix limbat.re. Uneini apice late li ru bn.ti, vex.tice hideutati.
Setre duo intim~-e rami .inferioris in segme t1to 10 et sequentibus falcis instar
cirvat<B, ceteris validioreR, apice parnm attenuatre.
Color in F;pil·itu al bns.
Longitudo Iragmenti 11 m.m.. la titndo 1 1 / ::, segmenta c. 30.

Denna lilla annelid liknar i många hänseenden mycket
Pn·oiJWStJ'iO SteenstT·~;~p,: ~1: a lrngren (Annnlata Polych mta p. 93,
Pl. L\:, fig. 55) 1neu är å andra sidan yäl skild från densam1na
isynnerhet genom branchiernas likformigh et. Ehuru dessa branchier, son1 ofyan nämnts, bakåt så småningon1 aftaga i storlek, äro de dock på det sista segmentet der de förekomma m ycket tydliga och helt och hållet skilda från c1orsallamellen. Så
Yäl i följd httraf so1n derigenom, att do r sallamellen hastigt
aftager i storlek, är detta segment betydligt olikt det närmast
föl jande, son1 saknar h varje spår till braucbie. Kroppen syn efi
sålunda t. o. m. för Llotta ögat delad i 2 tydligt begränsade
afdelningar.
Tentakularcirrerna hafra gått förlorade }Jå alla exemplaT
utom ett enda och iifven på detta återstår endast den ena.
Dessa organ synas således bos oenna art lika lätt bortfalla
so1n hos åtskilliga andra Spionider t. ex. Nen·ne-arter. }\f åhända eger ä f ven Pn'ouospio Stt:ensintpi l'vl a l m gr en sådan a
tent.akularcirrer, ehuru de på de individ, som af denne för-·
fattare undersökts, t'örsYunnit. I Rådant fall äro likheterna
mellan yår art och den sistnämnda så stora, att de utan t\·ifvel böra föras till stunrua slägte.

XYli.
42.

Fmn. Oirratulidoo.

Cirratulus cirratus (l\I u el l e r)

~1 al m g r

e n.

l

1776 Lnm7.wicus cirr((fu.s .Mueller. Zool. Dan. Proth. N:o 2,1308 1 p. 214.
1867 Oirmtulns cirrnf~ts :MaJ m gren, .Annnlata Polychreta, p. 95.
Hab. l:), 25. Hvitö (speeimina pauca).

.,

4t> • Chretozone setosa :Malmgren.
•

186 7 Olu~;tozone setosa 1\I a lm gr e n. Annulat a Polychreta, J>. ~lo, P l. XI\" f. 8-!.
Hab. 30, 45 (specimina 3).

XYIII. Fam. Maldanidoo.
44.

Niomache lumbricalis (Fabricius)

1780 Subella
•

l~llb1·icnlis

~1almgren.

O. Fabri(:ins, Fauna Gruenl. p. 374.
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1865 .N·iomache lwnbl'ical'is Malmgren, Öfvers. af K. Yet. Akad. Förh. 1865,
p. 1911.
1867 Niomaelie lwnb1·icalis Mal mg r en, ~\.nnuhlta Pulyehreta, p. 99, P1. X,
fig. fil.

H a u. 4, 10, n, Hi1 n, 1s.

45.

Mal~ane

Sarsi 1\Ialmgren.

186:1 .Mnldane Sarsi Malmgren, Öf,·ers. af K. Yet. _-\knd. Förh. 1Rt35, p.l8
lBf:lT 1lf aldrwe 8a1·s·i .MaJmgren, Aunu1a.ta Polycbmia, p. ~10, Pl. X, tig. ;:,7_
•) ~ 4-1, H VlO.
. t ..
H a.<>.
b " 11 ,~h
1

Från h\·ar och en af de auförda stationerna haf\·a endasl
ett fåtal exemplar hemförts. Ett ifrån HYitön företer ett högst
egendomligt utseende, de 10 första segmenten äro nonnala, ungefär 4 m.m. breda, hela den ufrign delen af kroppen är dere1not
regeneracl, trådsn1al men dock ej Inindre än 32 111.1n.lång.

46.

Axiothea catenata :Malmgren.

1865 rlxiothea c·atenrtta, Malrugren, Öfvers. af K. Yet. Akacl. Förh. 18f55,
p. 190.
18G7 A.riotllea Nitena ta l\1 ahugre n 1 Annnlata Polrchreta, p. H\J. PI. X. fig. 59.
Hab. 34, 3J.

Denna art är förut. fnnnen i K. attegat, ~id Grönland
Spetsbergen, förekommer deremot icke i bafyen omkring
Yajå 8ernlja och uppträder i Sibiriska isbafyet fötst i dess
ligaste del i närheten af Berings haf.

47.

ocb
Noöst•

Praxilla preetermissa ~i\lalmgren.

1SG6 Pm.cilla prmtennissa Malmgren, Öf,·ers. af K. Yet. Ak:v1. Förb. p 101.
186 i FraJ.·illa zn·a:te1·m issa 1\f u l m gr e n, Annula ta Polrchreta, !J- 100, Pl. XI.
fi g. 6"-·
Hab. 1, 101 45, HYitö.

Af denna art funnas endast några få exemplar, alla mycket ofullständiga. Till huf\rudets och borstens beskaffenl1et
öfy·erensstämma de med ~I almgrens beskrifning och figurer
1nen af\ika 1necl afseende på de främre segmentens form. De
tre främre segmenten äro nämligen på de af oss undersökta
exemplaren ungefär lika H'lnga som breda. byaremot de på
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elen typiska formen enligt ~I a lm g r e n äro du bbelt l ä ngre,
härigenom när ma sig d essa exempla r till elen fö r öfrig t m ycket nä r. t åcnd e P raxilla gr(tcilis (,'nr s).

XIX. F am. Ammocharidre.
-±x.

Ammochares assirriilis Sa r s.

1851 .dmmoclirtrt:s fissimilis Ba1·s, Nyt. :\ fa~. f. ~atnr. VI, p. 201.
1867 ..dmmuuhm·eg fl.'~.<; i 111 il is ) 1 al m g- r e n, Annulata P olychreta, p . l 01, P l. XI.

ng. r;.e;.
Bab. 11. (spl'cinwn mricnro).

XX. Fam. Amphictenidre.
-!U. Pectinaria granulata (L inne).
L i n n e, :-:. ~. ed. 'XII l, p. 12G8, N·o 09 (see.
) f al mg-re n.
Pecti,utria yrornlrtnrlica G r n be, Fnutilien
der Annelir len, p. 82, et. 138.
..
1865 Cisteuirlt's ynnwlata
)[alm gren, Uf,·ers. afR. Yet. .\kacl., Förh.l8ti5,
P . :'o~ct....
H a b. ?5
- · ' •)_,'" (tnhuR) 34 (tuhi) 43.
1172

1

'abella yt<lllldrtfa

~

Från llvar<lera af stationerna 2ö och 43 linnes ett ex emplar, frt'tn (l B öfriga entla st lomma r ör . Antalet nu t: k bor st
ii. r på exemplaret från tlen t'Orr a ~tntionen
pn elen ena· och
n på den andra sidan, p~t. del från st. 43 enda t ö på en a.
sidan oc:h ~ på tlen <:lndru. Det senare är ~() m.m. långt och
ti 1 2 m. m. bred t i främre kroppsän1lan, det fötTft HJ m. m. långt
och 5 m.m. Lredt.

öO.

Pectinaria hyperborea \1I almgren) TheeJ.

1Sti5 Cistenirlc~< lt.lJJitrborett )InliugrC'n, Ofvers. af K. \et. .\.kacl. Fiirb., p. 3ii0,
PL XYITL ng. -111.
l 19 l'ectiMtria J,ype,·borf'a Theel, K. Sr. Yet..-\..ka<l. Hand!., Yol. X.YI, X:o
•() .
~'3 "' Jl. n,
Rttb. 17 au 18'? (spveiruina 2 et tnbi pcrmulti).

Det ena exemplaret har p~1 ll\·nrder a siclan 11, det andr a
pa ena si<lan 1':?, l'a ancln1 1-! IH1tk borst . Denna o l' h före-

-

gående a.rt stå hvarandra utan tvifvel mycket nära, habituelt
likna de hYarandra nästan fullko1nligt och skiljas endast på
nackborstens antal och form samt tubens färg ; allt karakterer,
som kunna synas vara af mindre betydelse, isynnerhet som
rätt stora variationer åtmin~tone beträffande nackborstens antal kunna förekomma hos båda formerna. Anmärkningsvärdt
är likväl, att de, så Yidt kändt är, i det hela h afva en olika
geografisk utbredning, de äro endast vid Grönland funna tillsmn1llans, der de dock båda äro allmänna. För öfrigt är Feet-inaria hyperbo1·ect allmän äfven Yid Spetsbergen och Fininarkan (enligt JVIalmgren), den tir funnen på åtskilliga ställen vester om No-vaja Semlja och är åter allmän i Kariska
l1afvet (en ligt Theel) och förekommer till 116° O. Pectina1·ia
grranulata deremot saknas såväl vid Spetsbergen som vid
Norges, Ryssland s ocb vestra. Sibiriens kuster. Först vid
170° O är den anträffad n1en synes vid Asiens norra kust aldrig
blifva allmän. Under den britiska n ordpolsexpeditionen 1873
anträffades den i Discovery bay norr o1n Baffin bay ungefär
vid 70° W , vid I sland är den enligt :M:'Intosh och :M al mg r e n alhuän och vid Grönland är den funnen på flere ställen
än föregående.
En del af skörden från stationeTna 17 och 18 hade r åkat.
sammanblandas, så att Yi veta ej om P ectinrtria hype1·boTea fans
vid båda dessa stationer eller endast vid den ena.
Vid stationen l funnos 2 srnå ungefär 12 m.m. långa rör
af en P ect1'nrl'ria7 sannolikt P. ltyperbo·rea.

:Magen på en vid Naitschkoj öster om Yegas vinterläger
fångad Gottus quaclricornis innehull leronjngar af Pect.Zna,ria g·ranulaf.a.

XXI. F am. Ampharetidre.
51.

Amphicteis Grubei (M.a lmgr en) The el.

1865 Amplwrete G'rubei Malmgren, ÖfYers. afK. S\. Yet. Akad. Förh.l 65,
p. 363, Pl. XlX, s. 44.
1879 Amphicteis G1·ubei Tbeel, K .•~v. \,..et. Akad. H anen., Yol. X.V1, N:o 3,
p. !}9.
Ha b. J, 40, 4G, H vi tö.
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Från bvardera. af stationerna 40 och 46 finnes endast l
exmnplar, det från den förra är 56 m.n1. långt och i främre
iinc1an 8 m.m. bredt utom fotknölarne, med tlessa nH.'n utom
borsten 10 rn.1n. Det bar på h vardera sidan omkring 30 från
bvarandra något utstående naekborst. Exemplaret från st. 46
har yarit af ungefär smnma storlek som det förra, det har
nackborsten alldeles samstående. Båda ha på andra segm entets undre sida en antydan till ett sådant mörkt tvärband,
son1 enligt 1\1almgren är utmärkande för Amplticteis m·ctica
(Maltngren).
Från st. l och från H vitön insamlades ett stort antal
små, högst 14 m.m. 1åuga, individ, af hvilka de flesta äro honor! fulla med mogna ägg, alla äro de utrustade med 2 tydliga ögon , belägna ett på hvardera sidan vid 'bakre (öfre) kanten af hufvudlobens panndel. De variera betydligt till nackborstens stäl1ning och riktning, dessa äro nämligen än ut;.;piirrade från hvarancha än alldeles samstående och i senare
fallet riktade framåt, uppåt, åt sidan eller snedt inåt, så att
den ena sidans nackborst framför pannan stöta ihop med den
nnclra sidans. Utan tvifvel kunna djuren sjelfva förändra
deras ställning, bvarför det torde vara tvifvel underkastadtt
lnuuvida denna kan användas som artkarakter. En liten cirr·
vid de bakre, hakborstförande fotknölarue finnes hos några
indiyid men saknas hos de fieste. En sådan liten cirr är ej
ovanlig bos ungar af fleTe arter jnom denna famDj och förekommer regelbundet äfven hos fullväxta individ af Sabellides·
borealis och octocirrata.
Ett indjvid från I-I vitön har på den ena sidan 14 men på
tlen andra 15 fotknölar med hårlika borst. Af större intresse
än denna abnormitet är, att vi fuunit de bakre segmentens·
antal hos 1nycket små 1nen dock stundom äggförande exemplar från st. 1 Yara långt ifrån konstant 12 utan ofta färre, i
ett fal1 endast 8. Ett individ från Hvitön, endast 14 m.m. långt,
har deremot ej mjndre än 14 segment uteslutande föTande
hakborstl m en då det föröfTigt fullkomligt öfverensstän1mer
med typiska exemplar af .dmphicteis Gr,ubei (.Malmgren ) hafva
vi ej tvekat att hänföra clet till denna art. De anförda variationerna i segmentens antal Yisa e1nellertid, att n1an ej bärvid
får fästa allt för uteslutande vigt vid elen för öfrigt ganska
svåra art.begränsningen inom detta slägte.
H vad förekomsten af ögon heträffa1\ anse vi denna vara
af mycket ringa betydelse för artbegränsningen inom denna
gn1pp, emedan individuella eller möjligen på lokala och andra
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förhclllaDden betoendo olikheter i detta hänseende äro synnerligen vanliga bland såt1ana annelidslägten och familjer,
•ler en del arter haivc:~ mer eller 1nindre tydliga, andra normalt
sakna. ögon, man jemföre i c1etla afseende till exempel de olika
beskrifningarne på flere Eteone-arter.

52.

Amphicteis Goesi (J\Ialmgr en) Theel.

1865 .dmpharete Ouesi 1\I::tlmgren, Ofvers. af K. Vet. Akad. Förh., p. R64,
Pl. XIX, fig. 45.
187~1 Amphicteis Goesi Tlte el, K. Sv. Vet. A.kad. Haudl., Yol. XYI, N:o 3,
p. GO.
Hctb. 50 (specimen unicnm).

Det enda tHHler Vega-expeditionen uppdraggade exen1plar
af denna art är fullt utvecklalit (50 m.m. långt) och alldeles
typiskt
.. .
Afven denna art har på andra segmentets undersida en
antydan till ett mörkt tvärband.

53.

Amphicteis arctica (M:almgren) Tbeel.

1865 Ampharete an:tica Malmgren, Öfvers. af K. R\·. Vet. Aka~l. Förh., p.
36+, PL XXVI, f. i 7.
l:-:179 .dmphicteis arcticct The el, K. 8\'. Yet. Akad. llandl., Vol. :S:VI, N:o 3,
p. 111.
Hab. 45 (specimina puuca).

5±.

Amphicteis Vega n. sp.
Taft. 32, :fig. 3-4.

Rab. frequenter 8} 20, ~8, 32.
Lobus c('phalicns suhJ:>entangularis. Purs frontalis snlcis profuncUs sepo~it.a, com'exa, snlco medio nullo, posti.ce latior 1·otumlata, antice in prominenti.am sulJactnninatam producta. Oculi duo minuti, cute obtecti, unus utrin
que prope mnrginem posticnm frontis. Segmentmn buccale simplex, supr::t
hrevissimum subtus longior, Jabium inferium fi.ng~nf:, a segmeuto secundo
hrenssimo simplici incis1Ha haucl profundn et in lateribus cm·poris indistincta,
sepositnm. Tcntacula numerosissima, ciliis bevibu.· obsita. Segmentum tertinm simplex, super Begrucntum secnndum promiuens. Palmul~e in cim'so
::;egmentl tertii insidentes, min ut~, plus ruinusYe expansm, paleartim circa
10-13 ~etis ca.pillaribus peflum perpaulo longiorum et validim·um. Braut:hire compressm, lteves, atte:nua.t[e. l::ttituclinem ::mterioris partis c01·poris fere
bis a?cluante~, utrinqne duo in ~egmento tertio, una in segmenta rruarto, una
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segment i bakre kroppsdelen är konstant 19. Färgen är ljust
rödaktig, något glänsande, mörka1~e rödbruna partier förekomma isynnerhet på ryggsidan af de fr ämre kroppsrin garue
och på brancbierna. Borstens struktur öfverensstämmer ej
fullt med Mal·m grens beskr ifning och afbildniug. Enligt
denne författare skola nän1ligen de hårlika borsten endast på
den utbredda delen (lim bus) vara försedda med sned t tvärgående,
fina och otydliga strimmor. Alla de borst, vi undersökt, äro
deremot öfver hela sin yta 1nen isynnerhet på 1nidten försedda
med talrika snedt långsgående, fina strimmor, hvilka förläna
borsten utseende af att bafva en tråd]g konsistens.
Ögon saknas icke heller hos detta djur, men de äro små
och otydliga samt ofta .flere närsittande på hvardera sidan.
Den 1nycket nätstående .Antphicteis Gnnnm·i (Sars), hvilken
är allmän vid Skandinaviens vestl·a och norra kuster och som
är funnen på flere ställen vid Spetsbergen, Grönland och i
Kariska bafvet, antr-äffades icke under Vega-expeditionen.

•

56.

Sabellides borealis Sar s.

1856 Sabellicles brn·ealis Sar s, Fauna lit. N orvegire, p. ~2.
1865 Sabellide.s boreal·is 1\Ia.lmgren, Öf,·ers. af K. Y et. Akad. Förh.1865, p.
368, P l. ::L.'\.:, fig. 47.
Bab . 15 (specimina II).

Till förut befintliga beskrifningar af denna art kunna vi
tillägga, att på andra segmentets buksida här, liksom hos flere
andra .A.mplim·etider, fi1u1es ett s1nalt mörkt tvi:irband.
57.

Sabellides sibirica n. sp.

Hab. 34, 47 (specimina 5).

•

Lobus cephalicus rotundatus ve1 suhquarlrangnlal'is, pars frontalis snlcis scposita, trapezoidea, antice paulum dilatata, margine antico arcnato,
sulco medio nullo. Tentacula numerosa filifom1ia apicem versus in c1·assata,
ciliis longioribus filiformibus o bsita. Pa.lmnl::e nullre. BTanchire utrinque 4in clorso segmenti teTtii insidentes. filifo1·mes, ohtusat::-e, imequa1es, latitudinem
corpm·is vix vel fere bis requantes. Tubercu1a setigera in segmentis 14 obvia
a segmenta tertio incipientia, primum et secundum fere a:qualia, ceteris minora. Pinnulre uneinigene a segmenta quinto, h. e. tertio setigero incipientes
nsque ad segmentum anteanale obvire ahsque ch·ris dorsua1ihus. Segmenta
posteTioris partis corp01-is pinm1lis uncinigeris soltUll pr.:eclita c. 20. Setre capillarej:1 apice recto acuminato lrevi. Uneini pectiniformes quadrirlentati. Oini
duo anales hrevissimi.
Color in spil'itu gl·iseo-1:\J·unneus.
Longituclo corp01·is 37 mm., latitud.o 3 mm.
Tu1Jus e limo et fragmentis algarum confectus.
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Denna art, . Olll till hch1. sin babitu~ iir gunska lik Sabellides borf'rdis ·n. r s, torde likväl genom de anförda kar aktererna
vara viil skild saviil från cl enna son1 frun den närstående Sa/,ellult s octocirraln H ur!=;. De lJakre fotknölarne-; clorsalcirrcr förcträtlus pil. en del ~e~tnl•nt af en mycket liten, rundad ansvHllning ofvanför elen hakborstbärande fotknölen. Den bakre

kroppsdelen_

~i

se~ment

tn.

äro mycket korta.
I>et mö r ka t vii rstre<:ket på andra se~mcntels hnksicln ii. r Hfven
hos denna art antydl, ehuru 111indre tydligt än hos föregåen.cle.

XXII. Fmn. Terebellidoo.
fJ~.

177fi

? Amphitrite cirrata

~r

u c l 1<'r.

.lolpltit~·itc

tu·mbt l\Iucller, Prn<lr. Zool. ll:tn. ):,o :!Gli.
l~t::; Ålllphitrift• f'irmfu -'Lllmgr~n 1 Öt\·ers. af K. Yct .\.kad. Fiirh. 1'· :liti,

Pl. XXI, fig ..)3.

Il11b 4a (specimina :!).

Det ena exemplaret är mycket ol'ullslil.tH1igt, men öfveren8-;Uimmer till hufYn<llo1Jens och gälarncs fonn me<l .. 1. cirralft. l>et anclra, :-,om ii r fullständigt. liknar oek. a 1nest denna.
art i afsemule p;1 tle nämnda clelarnes form, men har endaRt omkring ()() segment oc:h snknar_papiller UlHlCl' 1lc l1orstbärandc: fotknölt\1'110 på 3-~J ~-~egmcnten. H akborstenita u[tde rostrum Ol'h
mu.nnhrium mindre tl.n h vad förbållu.ntlet. iLr hos A. cir·n tla. Vi
iLro dorl'Or något tvuksnmma 0111, h vart vi bura för a cl.otta individ.

Amphitrite afftnis

~[al

m gren.

UH).) .liiiJihif,·ilt· affinis 'lnlnl!!'l'en, (jf,·er<>. nf K. \·l't. Akatl. Fijrh. p . 3i-i ,

PI xxn ±hr..j.).
2.) S}'l'l'illlill<t }1~1\lttl ) .
~

}[rt!J

1J

},j,

Hmä runuad<' papiller uneler do bor . . . trnrande folknuhun
pa
främre scglllCntcn tlnnas någon gång äfyen hos dcnnn
art, isynnerhet pa :!-4 segmenten. Ha.\'til hos denna som
lloc; fö r egående nrl finnes på anclrn segmentets buksida ett
'-tLclnnt r-;walt. mörkt t\·arstreck, som furc~ kommcr ho~ flere arter
inom fi>regående familj.

ue

Frii.n stationen l K linnes ett fragmentariskt exemplar nr
en A mphilrile, so1n har enelast 14 segment I'Orscdda med borsLbärande ö fr o foigronar, 1ncn dere1not en d nl1bel ra<.l hak lJOrst
på 7-16 borstlJHran<le cgmenten. ~ltthHnda är detta en ny

•

•
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art, men, då exemplarets dåliga skiok ej 1nedgifver en fullständig beskrifning (gälarne är o bortslitna och främre kroppsändan trasig, den bakre fattas helt och hållet), hafva vi endast i korthet velat omnämna detsamma.

60.

Nicolea arctica Mal1ngren.

1865 Nicolea arctica Malm gren, Öfvers. af K. Vet. Akad. Förh. 1865, p.
381, PL XXIV, fig. 66 et 67.
H ab. frequenter 25, 30, 47.
'

..

Denna art är sannolikt endast en större, arktisk form af den
vid Skanclinaviens kuster förekommm1de Nicolea zostericola Orsted. Medelstora exemplar från Sibiriska Ishafvet h afva vanligen de bakre gälarue märkbart mindre än de främre och 12
a 13 ventralplåtar.
De största exemplaren af denna art nå en längd af omkring 70 mm. och räkna 46 segment.
61.

Pista cristata (Mue ller) Mallngren.

1876 Amphit1·ite C'i·istata l\lueller, Proclr. Zool. Dain. p. 216.
1865 Pista c·ristata
Malmgren, Öf\'el'S. af K. Vet. Akad. F örh. l865, p.
382, PL xxrr: fig. 59.
R ab. l (specimina pauca, parva) .
•

62.

Scione lobata :Mal m gren.

1865 Scione lobata .M:n.lmgTen, Öf\·ers. af K. Yet. Akad. Förb. p. 383, Pl.
XXIII, fig. 62.
Hab. 3, 13, 14, 15. 16, 25.

Vid vestra delen af Sibiriens kust är denna art ej så sällsynt, isynnerhet på djupare vatten. Vid. stationen 3 samlades
en stor mängd exemplar 1ned rör af ända till 300 mm. längd .
Färgen är J>å spritlagda exemplar gulhvit, u1ed nästan alldeles
svarta gälar, ett förhållande, hvarigenom denna art äfven vid
hastigt påseende lätt igenkännes.
63.

Telephus circinnatus (Fabricius) Maltngren.

1780 Amphii'rite ci1·cinnata F a bric i u s, Fauna G1·oenlandica, p. 286.
1865 Teleplms circinwtta 1IalmgTen , Öfvers. af K. Vet. Akad. F örh. p.
38i, J>l. XXII, fig. 58.
Hab. 17, 18, Hl (specimina 3).
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G4.

Artacama proboscidea Ma l m g r en.

1865 A·l"tacama probosciclea Malmg1·en, Öfvers. af K. Vet. Akad. Förb. p.
394, Pl. XXIII, :fig. 60.
Hab. 19, 45 (specimi11a pauca).

..
vO.

{).

Terebellides Strömi Sars.

1835 Te1·ebellides St?·oemi Sars, Beskr. o. I aktt. J). 43, PI. XIII. fig. 31, a-d.
1865 Tuebellides 8troenz·i Malmgren, Öfvers. af K. Vet. Akad. Förb. p. 396,

Pl.

XL~,

f. 48.

H ab. l, 2, 5. 10, 11, 16,. 17, 18, 20, 29, 34, 45, 46, bl.

Denna art har 1nycket stor utbredning, elen förkommer
nä1nligen i Adriatiska hafvet, j norra delen af Atlantiska hafyet, i N01·dsjön och Östersjön, i I shafvet frän Grönland till
Berings h af, om den äfven är funnen utanför A1nerikas norra
kust, hafva. vi oss icke bekant. Öfver allt synes den höra till
de mest allmänna annelider. Den förekommer så väl på lersom på sand- och stenbotten och är ej heller nogräknad på
vattnets djup. Vid stationen l fans den i mängd på 5 famnars djup. Vid st. 2 erhöllos tvänne individ på 116 famnars
djup, enligt Maln1gren är den vid Spetsbergen och Grönland
alln1än pa ett djup af 200- 250 famnar.

XXIII. Fam. Sabellidre.
66.

•

Sabel la crassicornis.

f'ars , Nyt. Ua.g. for Naturv. VI, p. 202.
Malmgren, ÖfYers. af K. Vet. Akad. Förb. p.
:)99, PI. XX \ 1 Ili, .fig. 83.
•
1865 Sabella spetsbergensis l\Ialmgren, l. c. p. 3H9, PI. XXIX, fig. 93.
1879 Sabella. CTWJsicornis Theel, K. f)v. Vet. Akad. Handl. Vol. XVI, N:o
3, p. G5.
Bab. 25, 47.

18-51 Sa bella crassicornis
1865 8abella crassic01·nis

67.

Dasychone infarcata (Kr ö y er) Malmgren.

1856 8abella infa'rccda

Kröyer, 0\·ers. af K. Danske Vid. SelskabsFörh.
p. 21.
. 1865 Dasyschone infcwcata Malmgren, Öfvers. uf K. Yet. Akad. Förh. p.
4.03, PI. XXVIII, .fig. 86.
Hab. 3, 5, 10, 17, 18, 231 25.
•

Denna vackra annelid är ·del Sibiriens kust den allmännaste representanten af sin familj, men når bär ej på långt
när samma storlek som vid Spetsbergen.

TY IR E S, CTUETOPOJJER.

I diagnosen öfver slägtet Dasydwne anför l\1 a l m g r e n,
att halssegmentets ventralfhkar hos detsamma skulle vara
böjda nedåt tnot buksidan, detta är endast förhållandet, då
djuret delvis har krupit fram ur tuben, så att frä1nre kroppsändan är fri , i annat fall i.iro ventralflikarne raka och uppräta. Samma anmärkning gäller äfven föregående och nästföljande art, sannolikt flere.

Potamilla neglecta (Sars) Malmgr en.

GS.

•
Sars, Nyt. Mag-. for Natun,.. Yol. YI, p. 203 .

18151 Sabella neglef't(l
••
1865 Patamilla ucglecta )l alm gren, Qfyers. af K. Y et. Aka.ll. Förh. p. 401 , Pl.
XX\IJ, fig. 84.
Hab. 52. (.::pccimen 1).

Af denna art erhölls enelast ett skadadt och abnormt
exemplar, det har på frä1nre kroppselelen på enn siclan 9 och
på den andra det normala an Lalet ~ borstbärande knölar.
GD.

•

Chone infundibuliformis Kr öyer.
~

1856 ChtJile iufu/llltbulifm·mis KröyPr. On:•rs. af K. Dan~kc Yifl. kel ·k. F orh.
l'· :33.
18tl5 Chmte infunrlibuliformis ~Ialwg-ten, Öfvers. af K. Ycl. ~'lkarl. Förh. p.
40-J.. Pl. XXYTII, :fig. c T.
.
Bab. 18, 15, 2fj, 20.

Exemplaren från station 2G bebo synnerligen hårda, grofya
och tjoc·ka brunröda rör af he1 L annat utseende än denna arts
hus i allmänhet.

70.

Chone Duneri Aialmgren.
'-'

1861 Chom' Dunh-i ·i\Ialmgren, .\nnnlata Polyclireta, p. llfi, Pl. XIII, fig. 75.
H ctb. sat frcrJneuter a<.l H vitö.

Till :.M allngr en s kortrattade beskrifning ph detta djur
kunna vi ii.llägga. följande:
I~roppen itr nästan cylindrisk, mot den 1Jakre spetsiga
ändan ha~iigt afsmalnaude, ofla S\agt 8-formigt böjd. Hals·
kragen är icke såsom ho " förC'gaencle art tryckt intill gälarnos
bas utan, isynnerhet vid sidorna, något utböjd. Brancl1ierna
äro på hyarclera sidan 12, till en tredjedel eller nära hälften
af sin längd förenade mod h varandra geno1n en ytterst fin
och tunn hjnna, hvilken lätt sönderrifves, så att brancl1ierna
ofta S)~na" vara fria. Tentakularcirrerna äro på hnudera sidan

•
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ungefär 10 till antalet, korta och fina. De spadlika borsten
på de 8 främre segmenten ha m.ycket längre spetsar än hos
föregående art, vanligen märkbart längre än den utplattad e
delen af borstet. Kroppsringarnes antal är på exempla1•en
från H vitön omkring 55, men dessa exemplar äro mindre än
de af JVI alm g r e n under sökta från Spetsbergen och \\' balerspoint, eller på sin höjd 16 mm. långa.

71.

Euchone analis (Kröy er) 1\Iahngren.

1856 Savella analis Kröy er, Overs. af K. Danske Yirl. Selsk. Forh. p. 17.
1865 Euchone m~alis M almg ren , Öf\·ers. af K. Yet. Akad. Förb. p. 406, Pl.
XXVIII, fig. 88.
H ab. 24 (specimen 1).

72.

Euchone papillosa (Sa rs) Malmgren.

1861 Sabella J)(tpillosa Sars, Nyt. Mag. f. NatUlT. p. 203.
1865 Euchone papillosa i\l alm gr en, Öfvers. af K. \.,..et. Akad. Förh. 1865, p.
401, Pl. XXIX, fig. 94, excl. fi.g. 4J4 G.
H ab. 15, 17 (specimina pauca).

XXI\r. F am. Serpulidre.
•

73.

Apornatus globifer Th e e l.

1819 Apomatus globi{e1· Theel , K. Av. Yet. Akad. Han<ll. Yol. XYI, N:o 3.
p . 61j, Pl. IY, :fig. 63- 65.
H ab. 14, 15.

Från stationen 53 finnas fragment af en Serpulid, som
s'\~årligen kan bestän1n1as, d:\ locket gått förlorade.
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Förteckning öfver de af Vega-expeditionen i Sibiriska Ishafvet
och Berings haf utförda draggningar, under hvilka
chretopoder erhöllos. 1
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Under expeditionen insaml ades äfven a nnelider från H vitön eller BeliOstrow, belägen i Kariska hafvet strax N . om J alma!, men, då den under
resan förda journalen ej innebåller några uppgifter om de der utförda draggningarna, hafva dessa ej upptagits i ofvanstående tabel1. I det föregäende
har särskillit angifvits, hvilka arter som funnos ,-id nämnda ö.
2 Vega-exp. Yetensk. arbeten, del. I, sid. 682.
1
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Explicatio t a bularum.
Tab. 27: fig.
fig.
fig.
fig.
fig.

l,
l,
2,
4,

5,

fig. 3,
Tab. 28:fig. l,

fig. 2,

ng. 3,
fig. 4,

Tab. 29:fig. l ,

fig. 2,

fig. 3,
fig. 4,

Tab. 30: fig. l,
•

fi bo· ' 3,

2, 4, 5, Spinther arcticus Sars e, st. 43:
anjmal supra visum. 2/1.
anima1 infra visum. 2/1.
setre rami pedis inferioris. 7 0/ 1 •
setffi capillares, a setre apice furcato, b seta apice
trnncato. 70/t.
Spinther arcticus Sars e. st. 44:
animal snpra visurn. 2 / 1 .
Polynoe scabra (Ö rsted) Theel e. st. 35:
elytron 7 8/1, p marg o posterio r.
Polynoe scabra (Ö rsted).Theel e. st. 18:
elytron e media parte corporis 8/t, p margo posterior, t tubercnlum maximum.
Melrenis Loveni Mal1ngren v. gigantea vViren
e. st. 46: animal supra visum 1 ,1.
Melrenis Loveni 1\llahngren e . st. 30:
anin1al supra visum. 1, 1.
Polynoe scabra (Örsted) Theel e. st. 14:
elytron l O 8 1 , p mm·go p osterior, t tuberculum
•
maximum.
Eupolynoe anticostiensis NI' In t o s h e. st. 45:
pes 10 3011 , d rarnus clorsualis, v rau1us ventralis.
Melrenis Loveni Mallugren e. st. 30: pes 16
14/ , d rarnus dorsualis, v ran1us ventralis.
1
Melrenis Loveni :M~a lmgren v. gigantea \?\Tir en:
pes e media parte corporis 6/ 1 , c7 rarnus dorsualis, v ran1us Yentrabs.
Nephthys creca (F a b r i c i u s) e. st. 17: pes 40
sinister. 1 ft·
Nephthys creca (Fabricius) e. 1-IYitö: pes 50
dexte1·. 18 l·
Nephthys creca (Fabricius) e. st. 45: pes 30
sinister. 1 8 1 •

•
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Tab. 30: fig. 4-5, Goniada Nordmanni (Ma l mgren) Ehlers
e. st. 45: fig. 4 pes 30 dexter 70/ 1 , ccl cir rus
dorsnalis, ev cirrns ventralis; fig. 5 pes 50
dexter 70/ 1 , el rarnus dorsualis, cd cirrus dorsnalis, v rarnus ventralis, ev cirrus ventralis.
Tab. 31: fig. l , Nephthys creca (Fa bri cius) e. Hvitö, pes 40
dexter. 18/ 1.
fig. 2, Nephthys creca (Fabricius) e. st. 49: pes 40
sinister. 14/t.
fig. 3, Nephthys creca (Fabricius) e. st. 39: pes 40
dexter. 1R 1 •
Tab. 3:2: fig. 1-2, Goniada Nordmanni (M~ almgren) e. st. 45:
fig. l animal supra visum, c 3 /J; fig. 2 lobus
cephalicus sup ra vi sus 70/ 1 , t tentacula.
fig. 3-4, Amphicteis Vega "\Vin:3 n e. st. 28; fig. 3 animal
supra visunr 2 / 1 kk tubercula jn dorso segmentorum 18 et 19, i insicura inter segrnentum
20 et 21; fig. 4 lobus cephalicus a fronte visus
1 n 1 f frons, c lo bus cephalicus s 1, 2 segmentum primunr et secundum.
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