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Onsdagen den 13 Mars 1867.

Hr NORDENSKIÖLD redogjorde för den af Docenten C. V\T.
P A YKULL inlemnade och vid Akademiens förra sammanträde till
införande i handlingarne antagna afhandlingen: "Bidrag till kännedomen

0111

Islands bergsbyggnad."

Hr A.NGELIN förelade Akademien några af de märkligare
lemningar af fossila djur, som Riksmuseum för närvarande eger,
deribland den underkäk af en Balrenoptera rostrata, som funnits
vid Sannarp i Halland och genom Hr VON MÖLLER blifvit af
ställets egare, Hr SPENDERUP, till Akademien förärad, äfvensom ett
fragment af en ll1amml1thbete, funnet i Skåne och skänkt af Riks-,
dagsfullmägtigen PEH. NILSSON i Espö, samt ur de äldre samlingarne en vacker svit af mamml1thbetar, cranium af Rhinoceros
trlchorhinus .och af Bos bison priscus, hvilka alla, såsom det af
äldre anteckningar vill synas, torde vara från Sibirien hemförda

i medlet af förra århundradet ut at' Bergsrådet' PSILANDERHJELM~
Sekreteraren meddelad~ en uppsats af Professor J'. G. I,I.
KINBEH,G: "Om amphiilomernas

systematik."'~

Akademien beslöt, att det LINDBOMSKA priset skulle med
ena hälften utgå till Bergskonduktören L.

r.

IGELSTRÖM för hans

märkliga upptäckt af bituminös gneiss och glimmerskiffer i Nullaberget i vestra Wermland, hvarom Akademien uti en inlemnad
uppsats erhållit meddelande, och med andra hälften till Amanuensen E.

vV.

FERNLUNDH för hans inlemnade afhandling: "Bi-

drag till kännedomen af ÖfveJjodsyrans mättnings-kapacitet."
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Utaf sitt anslag för vetenskapliga resor inom landet för innevarande år beslöt Akademien att tilldela Hr BOHEMA~ 300 Rdr
för entomologiska forskningar och insa.mlingar på Gottland, Kon ....
servatorn vid det Naturhistoriska Riksmuseum 'W. MEVES 300
Rdr l'ör företagande af en resa förnämligast i ornithologiskt ändamål till södra Sverige och särskilt till Öland, Docenten ,:,id Lunds
Universitet S. L. TÖRNQVIST 400 Rdr för geologiska och paIreontologiska forskningar i Dalarne, 09h Filosofie Doktorn J. G, O.
LINNARSSON 300 Rdr för Palffiontologiska undersökningar och io:...
samlingar i Westergöthland.
På Inspektionens förslag beslöt Akademien, att de medel,
som stå till hennes förfogande för instrumentmakeriernas uppmuntran, skulle detta år lika fördelas mellan meteorologiske instrumentmaka,ren C. O. ÅDERMAN och fysikaliske instrumentmakaren GUSTAP SÖRENSEN.
Till Entomqlogire Intendent vid det Naturhistoriska Riksmuseum i ledigheten, S0111 uppkommit genom Hr BOI-IEMANS afskedstagande, kallade Akademien genom enhälligt val Filosofie
Doktorn CARL STÅL.
Följande skänker anmältes :

Till Vetenskaps-Akademiens Bibliotek.
Från Ii. Universitetet i Lund.
Årsskrift 1864, 1865.

Från IL Um've1'sitetet i Cl11'2'stiam'a,
Meteorologiske Iakttngrlser fl'aa Christianin Observatorium, 1866.
F1'ån Geological Society i London.

Journål, N:o 89.

Från J1fäeo7>ological Society i London.
Proceedings, N:o 23-27,

Från Royal Society i Eclinbzl7'q".
Tl'ansactions, Vol. 24: 2.
Proceedings, N:o 68-70,
(Forts. 3. sid, 92,)
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N:o. 3.

OlU AmphinOlnernaS systeluatik.

Af J. G. IL

KINBERG.

[).\Ior.1deladt, den 13 l\fars lSGi.]

Slägtet Amphinome uppställdes af BnuGUI:E1-tE uti EncycI. Meth.
Hist. Nat. du Vers, p. 44. Han räknade' dit:
Aphrodita jlava, PALL. Amph. capa/ata BRUG.
))
carunc~tlata PALL.
))
complanata P AJJL.
))
Tostr'ata PALT,.; Amph. tetTaeclra RRUG.
Sålunda borde förstnämnde art anses såsom typ för detta slägte.
Emellertid delade SAYIGNY detsamma och uppförde A ..!lava PALL.
under OhZoeia och de öfriga artel'l1a under namn af Pleione, hvilket
dock förut blifvit begagnadt uti botaniken.
BLAINVILLE och del'efter ANDOUIN och EDWARDS bibehöllo namnet Chloeia SAV., men återskänkte BRUGUIERES namn åt de öfriga 6
. då kända arterna, och togo likas om SAVIGNY A. ?'ostrata PALL. till
typ för detta genus, dock under namn af tetraedra efter BnuGuIERE.
(j-RUBE uppställde såsom vi sednare skola visa med skäl slägtet
Notopygos.
PETER S omtalade i VerhandI. d. Akad. BerI. 1854 l) Amphillomer från Mossambique, deribland en ny art A. incm'unculata, hvilken
GRUBE sedan fn' 1860 närmare hal' beskrif'vit jemt~. en annan art
A. styl~fe1·a. Dessutom beskref GRUBE uti AnnnIata Orstediana 2) 2
nya .r1mpldnomer och en ny Notol}ygoS. :1)
Ar 1857 beskrefvo vi större delen af de Amphinomer, vi hemförde vid Eugenies expedition, nemI.: en ny Ch lo eia, lYotop. crinita
GRUBE, hvilken vi återfunnit vid St. Helena, tvenne nya slägten
Lirione med 2 arter och Eurytlwe med 7 arter, samt skilde från
det gamla slägtet Arnplzinorne med 3 arter, slägtet Ilermodice med!
2 arter. . Dessutom ansågo vi oss hafva återfunnit AmpMnome va,gans SAV.
SCJIlIURDA skilde uti sitt år 1861 utgifna stora arbete öfvn
Annulata m. fl., såsom det synes, utan att känna sistnämnde arbete,.
Denna afhandling, icke särskildt citerad af
uppmärksamhet.
2) Vidensk. Medel. Kj0benh. 1856-7, p. 52.
3) Om denna se under Lirialle.
1)

lrAGES

GRUBE,

hal' undgått

QUA'l'RE-
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släg·tet Did/J1nobranchus med 2, arter, och beskref under slägtet Am,phinome 8 nya arter samt en uy Chloeia.
Utaf dessa erfordra artertUl af Dicl/J'ltwb'ranchus ell förnyad Ulldersökning, men synas emellertid tillhöra en ny fam.ilj.
Af tfe under lULlUn af A171phinome uppförda arterna tillhöra A. S?lUt1'gdin et och A. sanguinect vårt g;enus 1le1'lnodice och de öfriga EU1',ytlwe.
En art tillhörande sistnUlUnde genus beskrefs af SARS i Vidensk.
Förhandl. 1861.
.
A. ]J!~ QUA'l'll.EFAGJnS beskref uti sitt nyligen utkomna arbete
Hist. Nat. des Anneles under (,'hloeia, 6 nya arter och lika många
llrider llalUll af Amphinome, till 11 vilket slägte han äfven förde NotOp/Jgos GRUBE, tydligen utan att hafva sett eller igenkänt någon art
deraf.
Äfvell alla sedan längre tid tillbaka. bekanta arter och alla
SCHl\!IAl{.l)AS hitföras.
Amphinome l~nCa1'WlClllata P8'rE H s uppföres del'emot under ett
nytt genus.
Våra. slägten och arter äro icke uti den förteckning, han lemllar,
upptagne, då afhandlingen i detta ämne var honom okänd.
'--,-

Af alla. de under det sist f'örtlutntl decenniet aJ dessa för·
fattare lemnade bidrag- till kännedomen af denna djurgrupp, jemföl'da
med de undersökningar, vi sjelfva hafva anställt, finna vi, att Ampb.inomerna böra, såsom vi föreslagit, delas minst uti tvenne familjer,
nemlig'en Amphinomer och Euphrosynel'; ett särskiljande, hvaremot
SARS uttalat sig.
Vi hoppas, att de ökade materialiel'ua mit lemna
tillfälle till frågans närmare utredniug, till h vilkell VI senat'e skola
återkörnrna.
För att lätta öfversigtcn af de anmärkItingar, vi öllska fnnuställa, ordna vi dem p[L salllma sätt, S.0111 vi tro, att dessa djur böra
grupperas.

1.

Chloeia-gruppen.
CHLOEIA

SAV.

Chloeia jlava PALT.,. - Flera stora, hvarandra ganska närstå,ende arter förekomma, men utaf PAI,:LAS' beskrifning kan ej bestiimmas
hvilken af dessa arter, som han undersökt.
Hans specimen var
från Bengalen, del'ifr[m äfvcn antagligen de specimina, som nnnas
fl Stockholms Riksmuseum förskrifva sig. Vi hafva derJ'öre uti Eugenies resn afbildat och beskrifvit dem -under detta namn. Ett skäf .
dertill funno vi der1!ti, att M. EDvVAltDS uti CUVIERS Regne Animal Illustr'. 3:clje editionen, len1llade en afbildning, som i det närmaste öf'verensstämde med våra specimina.
Af Gl\!mLINS beskrifning' uti LINKES Syst. Nat. Ed. XIII, der
ALLAS' djur uppföres uncle r namn af Te1'ebella jiava, synes som om
. ,,:\

'. "' ..p

~~S.~ ,l\
,.,~

'}

KINBERG,
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GMELI:-:: sett "flera exemplar och tl~oligen flera arter aerar.
stone uppger han segmenternas antal till 33-40.
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SAVIGNY beskref, såsom det vill synas,' samma art under BIWUGUI:ims namn capillata, med Aphl'odita .!lava PALL. såsom .~ynoIlym.
Han antog tydligen, att hans och P.ULAS specimina tillhörde samma
art, och det kan icke afgöras, om han icke sett flera arter, hvilka
han ansett identiska.
Han erhöll sina specimina af LAMAIWK, som
s~gel': "Habite la mer de l'Inde. Mus." ... "42 segment", en uppgift, som M. EDWARDS älVen i 2:dl'a editionen af L.U!(AIWKS Hist.
Nat. d. Anneles s. vert. bibehållit, och som äfven återfinnes uti 3:dje
editionen (Brux.) af samma arbete.
l-Iäl'af är tydligt, att ett eller'
flera specimina uti Parisel'-museet, som J.JAMARCK begagnat, jemväl
legat till grund för SAVIGNYS beskrifning. LAMARCKS och SAVIGNYS
arter böra del'föl'e anses synonyma.
Då nu äfven M. EDWARDS bör hafva begagnat LAlIl[ARCKS och
SAVIGNY'S specimina i Pal'iser-museet, och lemnat afbildningar å en
Chloeia under samma artnamn, som dessa båda författare, mtLste, sedan det icke numera kan utredas hvilken art, som låg till grund
föl" PALLAS' beskrifning, SAVIGNYS och M. EDVARDS arbeten läggas
till grund föl' så väl arten, som föl' sHi,gtet Chloez'a; för det senare,
emedan det, om ock från bÖl:jan origtigt, dock nu mera är allmänt
antaget.
QUATRE1!'AGES, som vid Pariser-lUuseet bör hafva haft att tillgå
de original-exemplar, hvilka de nämnde författarne hafva begagnat,
uppför nästan hela synonymien under Chloeia flava och tagel' såsom
typ' för denna art ett specimen från Chinesiska sjön, en lokal, som
hvarken P.ULAS eller någon annan författare omniimnel' såsom vistelseort tör denna art. QUA'fItE1!'AGES uppför deremot Chl. capillata EDW.
under ett nytt namn CM. 'ince1'ta, med 40 segmentel'; och anmärker,
att 11,Ul under detta namn förenat flera specimina, hemförda från
Indien; China och Celebes, och hvilka enligt samma författare förete
olikheter, mell dessa förklaras som variationer, hos denna art.
LAMARCK citeras icke af QUA'l'ltEFAGES under någon af de till
Chloeia räknade arterna, oaktadt han och SAYIGNY beg"ugnnt åtminstone ett specimen, som böl' :nnnas uti Pariser-museet, och sålunda
synonymien lätt kunde hafva blifvit utredd. ~Men ·vl harva. ii:f'ven vid
andra arter funnit denna författare fästa nog" liten vigt vid granskning-en at' just typ-exemplaren för de franska författarn.es beskrifningar, hvartill dock möjligen orsaken bör sökas deruti, att dessa icke
blifvit särskildt betecknade.
Del'emot citeras ofta· "VALENCIENNES
ColI. du Mus.", hvaraf vi dock icke hemtat någon upplysning.
Vid jemföl'else emellan de lel1lllade beskrifningarna och våra
arter hafva vi funnit, att Chloeia flava PALL. må hänföras till den
af oss under samma namn beskrifna art; till hvilken äfven en
del af de under Olll. incertct omnamllc1e böra räknas; men att alla
af QUATREFAGES under detta namll uppförda må underkastas förnyad
undersökning, då derundel' sannolikt dölja sig· flera art el;.
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. rEill samma slägte böra räknas:
Chloeia vh'iclis SCUl\iARDA. - .Tamaica.
Chloeia bengalensis n. - Bengaliska vi.ken.
Chloeia malaica n. ~ Malaccasundet.
De seIia.re liksom öfrig'a hii.r nedan uppräknade nya arter äro
beskrifna uti ett snart utkonnnalldc häftc af Eugenies resa .

. THESlVIIA n.
SettC infm apices inflatru, apicibus setarUlU dorsualium Sillgulis,
' .
.vcntl'alium binis et tcmis.
Thesmia .flctvct (QUATlL). - Vi hafva måst uppställa detta genus
till följe af en mycket afvikancle form hos artens borst. m. m.
Chloez'a .fictva QU_-\.Tlt. L. C. I, ;386, med uteslutande af hela
den anförda synonymien såsom hög'st tvifvelaktig-.
Ohina.

CHIJOENEA n.
Autennre et palpi a segmento buccali, setre dor'suales serratrc et
bifidm, ventra]es biJi.dm.
,
Undel' detta släg-te u ppföl'es eu ny art samt en förut af oss
beskrifven.

Chloenea oancli-la il. - ST. THOl\fAS.
Chloeia candicla KINB. Annu1. Nov. 1857, p. Il.
Cldoenea pallida H. - J3razilien.

CHLOOCHAETA n.
Sekc dorsualcs filifonnes,' vcntralcs illa s i;cqll<111tes L vix biclentatrc. Habitus Chlot!im.
Chlooc!wtta ine'rm,is (Qu.HR.). - N. Zelanu.

Chloeia inSC1'mis QUATR. 1. e. 379.
Ohlooclweta 1wcla, QUATlt. - Amboina.
Chloeja Huda QUATlL 1. e. 390.
Ohlooclweta vcnusta (QUATlt.). - Palermo.
Chloeia vem~8la QUATR. 391Chloochaeta egena (GIWBE). - Mus. Petl'0p.
Chloe e,r;ena GIWB E. Beschl'. n. o. w. b. Ann. p. 91.
STRAT1DGIS n.
Sctm dOl'suales sClTat::e, velltl'ales filifonnes alimque bifiure. Habitus Ohloei<:c.
St7'ate[Ji8 fucata (QUATR.) - Masrat.

Chloeia fucatct

QUATR.

1. c. 390.

Den af QUATREFAGES kortEgen beshifna Chloeia fU1'Giger'a tillhör, såsom det synes, .Notopyge-gl'uppcn, men om den tillhör slägtet
J.Votop,yge eller Li7'ione kall. ieke nu bestämma.s ..

I<;IKBBIW, OM AlIIPHI:\vll:IERNAS
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II. N otopyge-gruppen •.
Hit räkna. vi GRUBES slägte J.Votopype och vårt L'i7>'iorte, båda
siirdeles märkvärdiga, emedan anus öppningen hos äldre individer
ligger långt :fl'am på ryggen och på långt arstånd från tel'minalsegmenterna.
NOTOPYGE GRUBE.
Detta slägte uppställdes af GIWBE redan uti lutl1s bekanta ar-bete: Fam'ilien de?' Annelicl6Jl, för en här nedan omtalad art.· Han
hänförde uti Annulata U7>stediancG li.fven hit en annan art, hvilken vi
dock funnit böra skiljas derifrån.
J.Votopype 01'1wta GRUBE, funnen vid St. Helena. GIWBE beskref
utt äldre specimen.
Vi återfunno den vid sall11ua ställe, men en·dast yngre individer, hvilka vi beskl'efvo uti den citerade monografien
.af år 1857. Hos dessa var anus terminal pch de bakre segmentel'ua
hade ännu ej utvuxit, så att' man på detta kä.nnetecken ensamt ej
kunue bestämma, att de tillhörde detta slägte; men vi funno andra
goda kännetecken, hvarpit äfven unga individer kunde med lätthet
bestämmas. Emellertid hänför QUATREFAGES i sitt omnämnda arbete GIWBES arter till Ampldnome, ,oaktadt hallS Chloeia fU1'ci,qe1"ct, af
hvilken han dock endast sett ett dåligt specimen, högst sannolikt är,
såsom vi förut antydt, att räkna hit. 'Han uttalar det tvifvel han
hyste om belägenheten hos anus, och säger, att en tillftillig ruptur
på djurets l'yg'g kunde Hi utseende af anus.
Då vi varit så lyckliga, att kitel'finna GRUB ES typ för detta geuus, oph dessutom ett nytt slägte med anus långt fram på ryggcn,
l.unna vi konstatera dCll af denne författ,ue gjorua vackra upptäckt.
LIlUONE n.

I enlighet med. d.e beskrifningar, vi lellmat fL detta. och det nyssnämnda slägtet, fLro ue lätta, att [ltskilja både sitlsemellan och ifrån
,andra näl'stäende. .Temf. Ann. Nov. 1865, p. 12, Eug. resa, p. 32
Dch de dertill lemnade afbildningal'na.
Lir'ione splenclens n. - Tal~iti.
Lirione 11wculcttct n. - Panam.a.
Lirione OT'natct (GRum:).
J.Votopygos 01'llctta GRUBE.

Ann. Örst. Puntas arenas. Denna
art återfunno vi vid Panama, och lemutl deröfver, likas011l öfver ue
förra arterna., uti Eugenies Hesa utförliga beskrifllingar.

III. Amphinorue-gruppen.
Hit räkna vi alla öfriga slägten tillhörande Amphinomernas familj, sålunda med uteslutande af s~lväl E~phrosynerna, som n[lgra
egna former, hvilka vi framdeles skola beröra.
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AMPHINOME (BRUn.).
Vi hafva omnämnt, att slägtet först uppstä.lldes af BRUGUlElI.E
uti Encyclop. J11eth., och att han först bland dertill hörande beskrifmt
arter upptag~r Aphrodita flava PALL., men att denna sedan fått, Sflsom vi veta, ett annat slägtnamn.
Senare författare hafva i stället uppfört Aphr'odita 1'ost1'ata PALT,.
säsom typ för detta slägte.
Men med denna typ har det gått ptL
samma sätt, som med Aphrodita flava, eller typen för slägten Chloeia.
Det har nemIigen befunnits, att flera närstående arter finnas deruti
inbegripna, så att man numera icke kan bestämma, hvilken af dessa
arter, som PALLAS verkligen beskl'ifvit.
Af både PALLAS' och SAVIGNYS beskrifningar vill det till och med synas, som om bådadera,
som egt hvardera två specimina till undersökning, inbegripit tvenne
arter under samma namn.
Vid den tid vår lilla monografi öfver Amphjnomerna utgafOs" ,.
hade man ännu ej observerat, att olika. arter kunde hänföras till
PAJ.-ToAS' beskrifning, och de olika nanmen 'l'ost7'ata PALL. och tetl',aedl'a BRUGUIE'RE ansågos allmänt synonyma.
Vi använde del'före det. förra äldre nam net för vår typ till det i inskränktare me~
ning betecknade släg"te Amphinorne, och vår diagnos på arten skrefs,
så omfattande, att den kunde ega tillämpning på individer både från
södra Asien och östra Amerika.
Arnphinome 1'osi7'ata (PALL.). QUATltEFAGES har först tLtskiljt
en art ifrån China och Amboina under detta lHUUll , och c1erundel'
anfört hela synonymien, ifrån '
Amphinome tetraeclra EDW.
Denna benämnes af salUme författare A. Palla~ii och tillhör Asorerna och Antillerna.
Vi frukta, att undor bfLda dessa namn kunna flera arter inbegripas, och an~e, att man bör begagna M. EDWARDS namn föl' dell
af honom uti Cuv. Regne An. Ed. III, pI. 8, l afbildade art i stä.llet
föl' det af QUATRL~'AGES fÖl~eslagna, isynllerhet clerföre att, såsom vj
velat antyda, under det sistnämnda flera arter kunna inbegripas.
Till detta slägte hör äfven:
Amphinome vagans SAV., en art, som enligt uppgift blif'vit funnen vid Brittaniens kust, och ansetts ditförd med tång genom hafsströmmen från sydligare b af. Under senare tid har den icke blifvit
o bserverad, och alla författare hafva endast anfört SAY!GNYS ord angående densamma.
En svensk resande erhöll; såsom vi uti vår monografi anfört,.
vid 5 o sydlig lat. och 50 o ostlig ,long. ett specimen, hvilket öfverensstämde med SAVlG>1YS beskrifning.
Oaktadt det stora af'ståndet
emellan de olika lokalerna, hafva vi derföre ansett dem identiska,
hvilket dock ej med full visshet kan afgöras.

I

Ampldnome Luzoniw n. En svensk sjökapten: WERi\GREN, som
under sina vidsträckta resor samlat och hemfört en mängd värdefnlla
djur, deribland flera allnulater, upptäckte denna art vid stränderna
af Luzon . .

"
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Vid granskning af de uti Riksmuseum befintlig'a hithörande specimina hafva vi funnit följande arter,. som till habitus ganska mycket
likna Amphinome rost1'ata P.U.TJ' eller A. tetraeclra Enw., och hvilka
troligen finnas uti många museer uppställda under dessa namn.
Amphinonfe natans n. - Spanska sj ön.
Amphinome Quat7'efagesi n. - Bahia.
Ampldnome Pallasi QUATR.? - Brasilien.
Hit böra äfven räknas:
Amphinome carnea GRUBE. - St. Croix.
Amphinome inca?'unculata PETERS. - Mosambique.
Amphinome pallicla QUATH.. - Okänd lokaL

ASLOEGIA n.
CUl'lll1cnIus sulcatus; antennre a segmento bruccali et ex pade a
lo bo cephalico orientes; setre dorsuales aciculrefol'mes, lreves.
Aslrogia cap'illata n. - Bahia.

COLONIANELLA n.
CaruncuIus circulul'is; setre dorsuales obsolete serrulatre, nlire quadruplicitel' serl'atre, ventrales leviter nrcuatre.
Samma habitus, som sistnämnda arter, eger äfven en art till'
hörande detta nya slägte, nemIigen:
Uolonianella 1'ostrata n. från Colonia vid La Plata.

HERMODICE n.
Såsom tillhörande detta af oss år 1857 uppställda slägte känna
vi numera följande arter:
fle1'1nodice earuneulata (PALL.)
Barthelemy, Domingo.
Jie1'1noclice pieta n. - Meclelhafvet. (P)
Ifm'moclice st7'iata n. - Eimeo, Stilla Oceanen.
lIe1'nwdice formosa QUA'l'R. - Havaiska öarna.
Hermoclice S'lIla1'a.,qcUnct (SCHMA.RD}.).
A:mpldnome smar'agdinct SCHMARDA.. - Jamaica.
Hel'moclice sctnguinect (SCHMAltDA).
Amphinome sanguinect SCIIMARDA. - .Jamaica.
? Bruguieri QUA'J.'R. - Seechellel'l1a.
P Savignyi BRULLE (Amphinome) Exp. de MOl'ee. Zool. ANDOUIN
oell EDWARDS säg-a, att del1lia a1't har mycken analogi med Ampbinome ca1'l1l1cnlata och QU.<\.:r·REFAGES' beskl'ifning häntyder äfven clerpå, men enligt BIWLLES fig-ur hal' kanmkeln en helt annan form.
Borsten äro ej nog bnda.
ÖFel·S. af K. Vet.-Alcad. PÖl·h.

Jr·g. 24. N:o 3.

2

90

Öl~VERSIGT AF K. VETENSK."AKAD. FÖRHANDLINGAH, l S 6 7.

AMPHIBRANCHUS n.
Carunculus lamellosus ; branchire pedum dOl'sualium bime.
Af detta slägte, utmärkt genom tvenne gälar på hvarje ryggfot, känna vi tvenne arter:
Ampldb1'anchus occidentalis n. - Bal'thelemy, och

Amphib1'anchus didytnobranchiatus (RURD). Amphinom,e d.

BAIR.D.

'Trans. Linn. Soc. V. L1:IV. III 1864, p. L149. - Ascension.
BAIRD omtalar på. samma ställe, att -en närstående art finnes vid
Morea.
BLENDA n.
Rami branchiarum sessiles ; setre darsuales lreves, al'cnatm, 01tusre, venb'ales bifidm.
Blenda aJ"mata n. - Panama.
L YCARE'TUS n.

Lgcaretus nwcephalicus n. -

Barthelemy.

KIND. 1867, p. 53.

Till detta sliigte bör möjligtvis äJven räknas:
Amphinome Abho1'toni QUA'rR. - Mallritius.
EUl~Y'IHOE 11.

Detta slägte synes hafva under senare tid vunnit den största
tillväxt. Följande arter anse vi föl' närvarande böra räknas hit:
EW'ytlwe Hedenbo1'gi n. - Medelhafvct. CP)
Il
sY1'iaca 11. ...:...- Syrien,
))
chilensis n. - Valparaiso.
l)
capensls n. - Cap.
II
paclficct n. - Boua. Stilla Oce<men.
))
c01'allina IL - Honolulu.
))
J(wnehameha n. - Honolulu.
))
havaica n. - Honolula.
aloosetosa n. - Eimco, Stilla Oceanen.
))
indica n. - Bengaliska viken.
Ehle1'si n. - Tahiti..
)J

]'öljande af andra författare beskrifna arter synas äfven höra hit:
Alnphinome ceolides SAV. - Antillerna.
l)
demldata QUA'rR. - Nya Citledonia.
))
Gaudiclzaudi QUA'l':I{" - Paeta.
))
alcyonia SAV. - Röda haJvet.
))
JJCUtpe1'a G-RuBm. - Valpal'aiso.
EU1'ytlzoe oM'ealis SARS. - N arg·e.
Am:phinQme latissima SCHMAR DA. - Ceylon.
))
encopochceta SCHMADA. - Ceylon.
))
77WCT'othricha SCHIVLUWA. - Jamaica.
l)
longici1'1'a SCHMARDA. - Ceylo11.
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Jamaica.
stylife7'a GRUBE. - Okänd lokal.
))
indica SCHMARlJA. - Ceylon.
))
complanatcG PALL. - America.
Sålunda äro omkring 24 arter af detta släg'te numera kiinda:
Slutligen torde vi få hemställa, huruvida icke Euph7'osyne, cin'ata
SARS ratteligen bör räknas till Amphinomerna, och om icke de af
nämnde författare såsom cirrer benämnda klufna bihang äro verkliga
gälar, och om icke detta djur sålunda i verkligheten endast har
enkla cirrer; och att sålunda det skäl, SARS anfört mot afskiljandet
af Euphrosynerna ifråu Amphi'nomerna, på gl'Und, af ifrågavarande
art, må förfalla.
Utom de skäl, vi ansett tala' för åtskiljandet af dessa familjer,
och hvilka vi fortfarande anse af vigt, torde vi få påpeka den stora
olikhet, som ligger uti första segmentets beskaffenhet, i det att detta
hos Amphinomerna enclast bär palper och ofta clerjemte tentakler,
då det hos Euphrosyntl'ua bär föttel' med borst.
Vi anse emellertid Am phinomerna i viclsträcktare mening for en
eg'en ordning, omfattande jemväl EuphrosYllel'na.
GltuBE har haft goclhetel~. att i bref påpeka ett fel, som förekommer i v~lr afhancllillg uti Ofvers. af K. Vet.-AkacL FÖl'h. 1857,
p. 14, rad. 12 nedifrån, del" det bör heta: settB biJi,dre: peclum dorsualium ramis intus serratis et lmves, ventralium lmves, ett förhållancle, som vi vid förnyad undersökning både af den omtalade arten
och flera andra funnit bekräftudt.
ÖRSTED skrifver uti Cll not i Grönl. Ann. dors. p. 18 "Cm'unculus", en benamning, som han förkastar.
Vi bibehålla detta skri±'sätt i stället föl' dct vanliga.: Carullcula, reserverandc detta åt bildningar, hufvudsakligen beståencle af muskelväfnad.
))
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