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P antopodernas grupp hur på senare tid gjorts till fÖl:emdl för 
grundliga undersökningar . af utmärkte forskal'e, bland hvilka 
isynnerhet Prof.. ANTON DOHRN i sin bekanta monografi 1) äfver 
de i lVledelhafvet funna formel'na stält denna grupp i en ny 
belysning, som framdeles torde gifva uppslag till en vida 
säkrare uppfattning af dess frändskapsförhållanden än den för 
närvarande rådande. Såsom ett allmänt l'esultat af hans under
sökningar fi-amgår obestridligt, att Palltopoderna visa en från 
öfriga Arthropoders s~'\. afvikande struktUl', att man med fog 
kan betrakta dem såsom en klass föl' sig, af samma rang, hvad ' 
isoleringen från öfriga former beträffar, som de öfriga Arthro-

o 

podklasserna. A andra sidan framhå.ller DOHRN 2) med full 
rätt, att strukturförhållandenit inom denna grupp äl'O så en
formiga och de enskilda arterna så nära befryndade med l'lYar
andra, att i detta afseende hela gruppen är jemförlig med t. ex. 
en Crustace-familj, För Pantopodgruppen sammanfalla derför 
de systematiska begreppen: familj, o1'clniug och klass. En 
sådan nära slägtskap formel'na emellan plägar anses känne
teckna en jemförelsevis ny, i lifiig artbildning stadd grupp, 
och derför torde den af de flesta zoologer omfattade meningen, 
att Pantopodenul skulle utgöra de föga förändrade efterlefvande 
af en urgammal, utdöende grupp, kunna betraktas såsom mindrc 
grundad. 

Vid de undersökningar af Pantopoder till hvilka jag haft 
tillfälle dels å Riksmusei rikhaltiga samling af nordiska formel', 
dels Yid Vetenskapsakademiens zoologiska station, Kristineberg, 
har J' a~ kunnat konstatera cn stOl' del af DOHUNS, HOEK'S och , b 

SEMPEIlS uppgiftel' beträffande utveckling och strukturförhål-

') Die Pantopoden des Golfos von Neapel mu], a'TIU1'cnzenden jWCB1'BS' 

A1Jlwh7~ittc. EiDe MODogl'apbie yon D:r ANTON DORRN, Herausgegeben 
von der Zoologiscben Station zu Neapel. Leip;r.ig 1881. 

2) 1. c. pag, 94. 
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landen hos do vid Bohuslänska kusten förekomlllallde fOI'merna. 
J~mellertid tror jag mig i vissa dctaljel' böra framställa en från 
de nämnde författarnas Iller eller mindre afvikande meninO'. 
H ufvudsyftet med donna mi11 första uppsats i Hmnct är a~t 
söka utreda några för Pantopodgruppc11s uppfattning vigtiga 
Ol'ganisationsförhållandcl1, hvilka, enligt mlU tanke, hittills 
bl:ifvit misstydda. 

Bör deu tillmötesgående vii.lvilju, 1llcd hvilkcl1 Herr Pro
fessor S. IJOYEN stålt till mitt förfogande Hikslnusei Pantopod
samling, fru' jag hiLnned till honOln uttala n1.itt vördsamma 
'tack. På samma gång begagnar jag tillfället fltt erkänna den 
tn,cksamhetsskuld, i hvilken jag still' till E:.Vete11Skapsakadc
mien, som tilldelat mig lUIslag för att vid Kristiuebel'g fort
sätta de studier, af hvilkas hittills ernådda l'csnltnt fÖl'eliggande 
uppsats lemnar Cll förberedande framställning. 
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Snabeln och de främre kroppsbihangen. 

Bnligt de älche författarnes terminologi (bibehållen äf'ven 
af HOElc) 1) uTskiljer man på Pantopodernas kropp följande huf
vnddehtl': (Jephaloth01'(W:, 3 fria tlwTacalsegment samt abdonun. 
DOUllN ogillar:!) denna terminologi, 11å grund af den förvirring, 
den enligt hans mening anstiftat i fråga om uP1Jfattningen af 
Arthropoclklassernas mOl·fologi. Desstt termer torde likviii hafva 
sitt berättigande, om lllltn blott icke genonl. deras användande 
;>gör våld på resultaten nf de .morfogenetiska l.11l.deTsökllingarne". 
Onl. man oeksr., SåSOlll DOIntN ii'amhåller, hos Pantopoc1erna ej 
kan tala onl. något egentligt hufvucl, så hör dock å itudrit 
sidan erinras, n,tt de ej äTO till elen grad vanlottitcle, att de 
skulle sakna hVitrje fysiologisk eller ens morfologisk motsvarig
het till öfriga Arthropoders hufvud. l\!{en liksom. hos en del 
ttndl'a .Al·thropoder har dot segmentkomplex, som uppbäl' mun
nen och om. sInter öfra svulggangliet, smnmanvuxit med ett 
följitnc1e, lued ett par gångben utrustitelt segment, och on såditn 
förening torde viiI, u.fven utan att man »anst1iller sina betrak
telser lued den f(JI-l.ltfattade meningen ittt amn dervidlag har 
att gÖTa lued en gren af Crustace- eller Arachnidstammen», 
kunna betecknits lllCd tonuen cephalotho1'ttilJ. Såvic1t jag kan 
finna, behöfvit i clonna terms itnviil1dning alls oj ingå några 
phylogenetiska spekulationer utfl,n blott det enkla sakföl'häl
litnde, som ofvitu nämnts. I-lvacl anVändningen af termen tlw?'a.~: 
beträffar, så afser den vill blott de med gal1gben lltrustitcle 
segmenten hos de Arthropodol', hvi1kas balne segment antingen 
sakna extroluiteter eller ha rudimentära sådl.1na och sålunda 
bilda hvad lYHl.Xl kalll.1r abdomen. Onekligen äl' elen stm'kare 
utbildning, S0111. dessa benb äranele , kroppens tyngdpunkt upp-

') Report 07~ the Pl/c1!ogonirla ['l'he Zoology of the Voy&.ge of H. M. 
S. CHALJ,ENGER. Vol. JII. PaTt. X. 1881J. 

2) 1. c. sid. 2. 
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bärande segment ernått iUOJn dc olika grupperna, resultat af 
samma, fysiologiska lag, och si'tsom fysiologiska termer, utan 
aU n, phylogenetiska bia.fsigtor, torde s~Hnt.liga de ofvannämnda 
termel'na kOlnma att bestå, enär de svårligen kunna umbäras, 
l~öga plausibel tyekes mig den af Dmnm föreslagna termino
logien, enligt hvilken han kallar Palltopodel'l1as heht kropp 
helt enkelt bål l) i motsats till extrmuitetcrnft. Denna term 
skulle kunna finna ttnVälldlling hos såd~LlUt luthl'opoder, hvilkas 
segmentm'ing ännu befinnm' sig på ett ursprungligt homonomt 
stadhlln. Del' åter en stt utpräglad heteronomi gör sig gäl
bnde som hos Pantopodel'lla skall denna tenn af bl'ist på an
vändning ha fögn ntsigt ntt vinua burskap. Här hal' man 
behof Hf al1c1nt termor föl' att beteeklUt de för olilen ändamål 
ombildade eller salumansmälta segmenten. Oriktig tycks mig 
vidal'e DonuNs med stort cftOJ.'tryek upprepade gånger fi'am
hållntt mening, att Iwabeln är att bctrn.ktl1 såsom kroppens 
fÖl'stn, sogn:lOnt. I spetsen af snabeln befinner sig munöpp
ningell, oeh då DonuN betrakhtr snabelns framåtriktade läge 
hos någl' f t fonuer smnt don vanligt förekommande valsformen 
hos kroppssegrnC1ltcll såsom det primära förhållandet, sil har 
han donucd tillskl.1pltt en vn.lsformig Al'thropod med apical 
såväl muu- S0111 analöppning. Sjelf tycks mig DOHRN deri
genom ha bichagit ittt ök~t don, enligt lums egna ord, »myckna 
förvirxing, SOln inom. Arthropodgruppen blifvit anstiftad uf 
termerU[L lll~fvud, aw'ra/v, eephalothm'a,'1?, och hvurs lösning är 
desccndel1steorien f'örbehällcll»,:!) Vorc verkligen snabeln krop
pons :forsta segmen.t och ll"l1möppningens läge apicalt i friimre 
kroppsiiud all , så iiI' vål fnrn vårdt, att det nldrig skall lyckas 
återföra Pantopoderna till "det gemensalnma luodersskötet för 
alla Arthropodm', till Al111eliderllu», hvartill dock DonRN seder
mera 3) visar stark tendens. Såsom en ovedersäglig konseqvens 
af ofvanuiimnda åsigt, torde väl bland annat frmngå, att hos alla 
Arthropodel' munöppnillgen ursprungligen haft ett apicalt läge. 

1\IIon Oln ej snabeln kan betraktas såsom ett fÖl'sta segment, 
hvad är deu då? Besvarandet nf denna frågn torde möt n, åt

skilliga svårigheter, och, .inua:n. jag inlåter mig dm'pll, vill jag 
först angifna, hvad som enligt luiu tanke är att betrakta såsom 
kl'ovpens första segment. 

1) l. c, sid. 3. 
2) 1. c. sid, 2, 
3) 1. c. sid, 8S och il. 
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En bliek pfl, tig. l Samt i DonRNs arbete på Taf. XIII, 
ng. 2, som föreställer ett vel,tikalt längdsnitt genom PllO.vi
IJI~iliäi1l1n l~:lgic~lle,. torde tydligare än en lång beskrifning 
gtfva en forcstaUnlng om denna sak. Såsom kroppens förstu. 
segment hal' man att betl'akta den del af främl'e k l'Oppsälldan, 
som uppbär extremitetparet I ooh som omsluter öfre svalg
gangliet. 1) Nämnda extremhetpm' innerveras, såsom synes af 
fig. 1, från öfrc svalggangliet och måste betraktas sasom praeo
ralt, iifvcn utan all jemförelse med Crllstaceernas första antenu
par eller Anl.chnidernus »käkantennel'». Läget af ext.remitet
paret I i förhållande till munöppningen framgår med tydlighet, 
om man tn.ger i betraktaude beskaffenheten af snabelns in
sertion, Vid basen af snabeln ses å öfre och undre sidan en 
instjclpning, så beskaifad, u,tt snabeln tydligen visar sig Val'u. 
inskjuten något litet i en insertionshåla. I sjelfva verket kan 
hos de Host!~ former snabeln medels en särskild muskelapparat 
dra,gas in i denl111, insertionshåla och visar dermed en påfallande 
olikhet lued de mod hvaral1dra rÖl'ligt förenade luoppssegmen
ten, af hvilkn, liksom hos Arthl'Opoder i allmänhet, hVl1lje 
efterföljande segment med sin främre ände är inserel'adt i det 
föregåendes hålighet, i hvilkcn det kan indragas medels de 
ll1usklCl:, 8011.1 frlm dess främre kant sträcka sig in i det före
gåendo segmentet, nära hvars bakre kant de ha sitt fäste. De 
muskler, som åstn,clkoll1111a snabelns rörelser, äro fästa vid kan
terIla af snabelns bas samt sträcka sig derefter uppåt och inåt 
i det följande segmentet, pä hvars sidoväggar de inserera sig; 
men några u,f dessa muskelknippen, som åtfölja matstrupen, 
träda först igenom 81xtlg1'ingen och inserera sig bakom öfra 
svalggangliet på segmentets ryggsida. Dessa senare muskel
knippen kan mtl,ll, såsom i1fvcn DonRN medgifver 2), omöjligen 
betrakta såsom dela,r af en ursprunglig hudmuskelsäck, hvilket 
deremot torde Vl1l'a berlttt,igadt beträffande kroppssegmentens 
muskulatur. Om tydningen af dessa snabelns rÖl'elsemuskler 
torde jan' sedermera fft tillfälle att uttala mig. 

Sås~m af ng. l synes, fOl'tsätter sig snabelns lumen såso~ 
oesoI)hagus O'eUOlU svalgl'ino'en för att der bakom förena SIg 

b b • • 

med t~tl'mens. Nilgot nfvikande llige af munöppulllgen l 

I) Dermed vill jag icke hafva sagt, att detta för~.ta segment skulle 
vara homologt med de öfrign kroppssegmenten. Jemforelsen med Anne
lldlnrvens utveckling hindl'at' ett sådant antagande. 

2) 1. c. sid. 23. 
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jemföl'clsc med förhållandet hos andra Arthl'opodc1' tir mig, i 
betl'akt.unde af de påpekade förhållandena, omöjligt att nnna. 
YtterligaTc till k o:mm.el' en omständighet, som i hög grad 130-
st,Yl'ker n11n lllening om snabelns insertian p~l ventralsidan 
lncllan första och andl'a segnlenten, sålunda på en plats mot
sVM'Rnda m.unöppningcns hos alla öfriga r'\rthropocler. Denna 
omständigh.et är snabelns innervation från såväl öfre som undre 
svalggangliet. Såsonl. DonnN påvisat, utgöres snabelns vägg 
af 3 »antimerel'}), en öfra- och två undre. Den öfre af dessa 
motta.ger sin 11.el·V från öfre svalggangliet, de undre förses 
lUed hvar sin nerv från undre svalggangliet. Om man också, 
isynnerhet efteT o:ttentliggöTandet af KLEINENllERG-S llndersök
ningal' 1) öfver nel'vsystemets anläggning hos Annelid-larven, 
måst uppgifva tanken på öfrc svalggangliets hOluologi med 
buk ganglierna, så Inåste man väl ändå tillskrifva det ett apicalt 
läge i främre kroppsändan i förhållande till de nästföljande 
gangliel'na. l alla händelsel' är det praeOl'alt, och de kropps
bihang hos Al'thropoderna, som derifrån nlottaga sinn nerver, 
måste vara pl'aeorala, förutsatt att Inan, såsom väl torde kunna 
anses berättigadt, lägger Annelidliknande fOl'mcr till gl'und 
för Artlll'opode~·na.s organisation. Lika tydligt är, att de f!'ån 
undre svalggangliet innerverade delarne måste betTaktas såsom 
pastorala,. Snabelns öfre »a.nti1l1.eT») visar sig sålunda vara 
pl'moral, hvaremot de undTe »antiInerel'na» äTo postorala. De 
delar' sonl. omsluta luunöppningen tillhöl'a således skilda seg
ment, och Inunnen måste derför förläggas mellan dessa båda 
segUlent. 

Det ofvan antydda f Öl'h åll and et lued snabelnervernas ur
sprnng torde, SåSOlll jag tror, i väsendtlig lnån kunna bidraga 
till tolkningen af detta egendomliga organ, 

De äldre fÖTfattal'ne, såso111__ SAYIGNY, JOHNSTON, J\IrLNE 

EDWARDS, betraktade i· alhnänhet PantopodeTnas snabel såsom 
It w • 

hufvud. Afven LATnEILLE uttalade i bÖljan salnma menIng, lilen 
framstäide sedermera 2) den åsigten, att. snabeln var bildad genom 
sammanVäxningen af lnandibleJ: och öfverläpp. KnÖYER 3) anser 
snabeln t.illsamInans Ined »ögonringen» bilda Pantopoderna-s 
hufvud, hvarvid snabeln VOl'e att betrakta såsom första kl'OPPS-

')Die Entstehung des ADnelids aus del' Larve yon Lopadt}1'7tY1101ms 
[Zeitschr, f. wiss. Zool. Bd. XLIV 1886]. 

2) Gom's il'Entom.ologie 1831. 
2) .iVatm'Jtisto1'isk Tid.~k7'ift 1845, 2 ser, l. p. 90-139. 
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segmentet. LATllJnr-U';'S tolkning ansur han obevisad men antyder 
ft andra sidan att, om 111.an ansftge l>antopodernu, för Crustac<!Cl', 
mabeln möjligen skulle tolkas såsom sammansatt af en öfver
läpp och en klufven underläpp. LJmKAltT låter 1) snabeln 
uppstå af öfriga Arthropodcrs öfvm-läpp, som hlifvit genom
bonad. DUJARDIN jemför snabeln lned XClnatoder1.1as sva1o-

l::l 

samt tillbakavisar den af LATUEIJ.LE framstiilda meningen. 2) 
HUXLEY anser Pantopodernus snabel ha kOUlUlit till stånd på 
sanuna slttt son, Amninernus 3), d. v. s. genom sammansu1Ultning 
af ehelicCl'er och peclipalper. HOEK uttalar sig vid behmlfl
lin gen af nervsystemet om snttbelns hildning ptl, ett sätt 4), som 
tydligt. lägger i dagen, att han låtit förvirra sig ~tf den af 
honom. sjelf (och KRÖYEU) använda terminologien. Efter att 
ha påvisat hvi1ka delar som innerveras från undre svaluaanu-

bo e-
liet, konuner han till det resultat, )that the palpi O1'iginally 
belongecl to a pai?' of appendages whiclt coalesced to fo'rm the tlC(l 

undermost of the th1'ee paris oj wldeh the p1'oboBClS -is tJomposed'i). 
l\Ied »palpi) förstår Hma.:: (i likhet med KRÖYJm) extr. II, och 
dit han, såsom af ofvanciterade yttrande framgår, i denna be
teckning vill lägga en djupare betydelse och tillskrifva extre
mitetparet II rollen af blotta palplikande bihang, sa förbiser 
han, att kontinuiteten mellan larvernas andra beupar och extl'. 
II hos elen utbilelacle Pantopoden redan blifvit ådagalagd af 
DOHRN 5) samt sedermera ufven af SEilIPBlL 6) Nämnda benpar 
hos larverna visar en i detalj gående likhet med larveTnus 
tTedjc benpar men företer deremot intet, som skulle heTuttiga 
nntagandet, att det skulle utgöru. blotta »palpi» till ett extre
mitetpar, som skulle smnlllansmält till bildande af den redan 
på detta stadiUln förefintliga snabeln. 

Om jag här skulle våga att gentemot Doum! häfda elen 
elen gamla LA'rREILLI~'S1CAuppfa.ttningeu af snabeln såsom upp
kommen genom samUlansmältningen af en öfverläpp samt ett 
första pastoralt par kroppsl)iI1ang, så. skulle jag hllfvndsakligeu 

') Uebm' die J!,lol'plwlogie 1uul (lie VerwamltscluLftsl'Cl'hältnisse der 
zl:irbellosen :J'hic1'O 1848. s. 99. 

2) Oomptes 1'(J1Ul1t8 XXIX p. 28 och 29, 1849. 
3) Gr1tndz"'g8 der Anatomio del' u'!rbellosen 'l'ltierl' , deutsche Ausg. 

yon Spenge!. 1878. s. BH. 
4) 1. c. sid, 113. 
~) Ueoer EntwiekllHlf/ 1lnd Ba11 dm' pyc/logonirle1L [Jenaische Zeitschr. 

f. Medic, und Naturwissensch. V. 1869J. 
6) Ueoer Pyonogoniden 111Ul ilLl'ti in Hyd1'~i(l()n.:~ckmll1'ot=eJ:.den La -'1,'en

formen [Arbeiten aus {lem Zool.-zoot. lnst. In 'Vllrzburg, 18, 4. Heft. 4]. 
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grunda denna uppfattning på innerva.tionsföl'hflllandenn, sådana 
de ä.fven val'it käncht af DOHRN och HOE1C Den sistnåmde 
hal' redan l) gjort ett försök i denna riktning. Att det ej ut
fallit fullt lyckligt, beror hnfvudsaldigcn på hans missupp
fattning af l.lndl'c svalggangliets sanlluansättning samt naturen 
af extl'. II. 

Undre svalggangliet (se ng. 2) afger i l'egeln if nervpar: 
1) till snabelns undTe »antiJnerer», 2) till extl". II SaInt 3) till 
extr. III. 2) [<T ag bOl'tser häl'vid från ni'tgra fnll, cH, genom 
sekundär anslutning af följande ganglier äfven första pitTet 
gångbon mottnger sina nm'ver från den sllboesophageala gung
liemassan J. SåsolTI nlan skulle kunnfL vänta, och SåSOJll äfyen 
DOHIlN påvisat "ara förhållandet, visar detta ganglion trenne 
centra af })fibl'illären Pnnktrnasse», mot-svarande de l'espektin~ 
nervpareu. Ivren tillvaron nf flCl'e dylika centra i ett gnnglion 
plågar anses, och det lned rätta" såsom. ett afgörnnde bevis för 
detta ganglions sammansättning af flere l.nspl'ungliga, enkla 
ganglier. Ännu under det tidiga.re larvstadiet lULl' man till
fälle att se det nervpal', som innerverar extr. III, utgå från 
ett särskildt, med det framför liggande genom kommissurer 
förbundet gu,ngliepar. Så vidt jag binner, har man dock ännu 
ej sett något stadium, dfL de tviLnne friilllsta ganglierna i denna 
gangliekomplex varit skilda. Härvid ål' dock att märka, att 
snabelns anHiggning i sin snart sagclt definitiva form fÖl'siggår 
på ett s~t tidigt embryoualstadinm, och att den nykläckta larven 
visar sig äfven i andnt afseeudell vnra en så »sekundäl'» larv
fm'm, att man ej kan vänta att här anträffa alla gnnglier i sitt 
uTsp1'llngliga isolerade lUge. Det tycks 111.ig som om hOlllO

logien n1ella.n de undre sl1abelnervel'na och extremiteternas 
nervpar i betrnktande af ofvannämnda förhållande skulle vara 
otvifvela,ktig, då de iiro h1.lfvudnerver från homologa gangliepar. 
:fIärtill kommer en iakttngelse af HOEK, som kan anföTlLs som 
stöd för samma uppfattning, HOEK påvisar nemligen S), att 
hos Colo8sendeis rnegalonlFI? de för extrelniteterna bestämd!!' 
nervparen strax eftel' sitt inträde i extremiteterna dela. sig i 
tvänne grenar, ett f Ö l'håll a,n d e som lifven gällm extl'. II och 

I) l. c. sid. ] 13 och 115. 
"') Här, liksom i det :föregående, hill' jag upptagit DOHRNS beteck

ningssätt, i det jag med ex &1'. I, II och III afser de af KRÖYER mell 
respektive 7uantlilJ1tla8, palpi och petles m,-if8?'i betecknade trenne främsta 
paren kroppsbihang. 

3) 1. c. sid. 112. 
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III, Hos extr, II fö:rsiggår denna delning nära ncrvstammcns 
ursprung ur den subocsophagealn. ganglicmassan. Strax invid 
m:sprunget för de stora nervel''Im till snahelns undre antimm'er 
ha:r han funnit ett mindre nGl:vpnr utgå, likaledes till snabelns 
undre antinlerer. Dvlika nerver, ehuru svaO'are har han ii.fven 

~ o , 

funnit hos iVymplwn. Rvad det sistl1ämnda slägtct beträHar, 
så tror jag, att HOEK misstagit sig, cnär jag, oaktadt mycket 
sökande, ej kunnat nnna mer än ett nm'vpar, som fl'ån undre 
Bvalggangliet innerverar snabelns undre antimcrer. Ej heller 
har jag hos detta sHig-te kunnat återfinna den af HOEK af
bildade och beskrifna gaffeldelningen af extremiteternas nerver. 
Åtminstone förekommer inge-n sådan delning i cxtremiteternas 
öfre leder, de enda der nervstam11lcn kan med säkerhet följas. 
Så mycket betydelsefullm'e förefaller mig den af IIoEK upp
täckta gaffeldelningen af extremitetnerverna hos Colossendeis i 
samband med förekomsten af det nämnda sekundära nCl'vparet 
för snabelns nnche antimercl'. Det tycks mig ej knnna råda 
nå.got tvifvel Oln, att detta senare nervpar, 80m leder sitt ur
sprung från samma punkt (tf gangliemassan som snabelanti
merernas hufvudnerver, är att betrakta som dc senares främre 
grenar, och att sålunda nerverna för snabelns undre »antimcrel'» 
äro tvågrenade, i likhet med extremiteternas, ehuru delningen 
hitr fortskridit omedelba-rt intill sjelfva ursprungsstället, sft att 
grenarne nUlnera synas utgå såsom skilda nerver. -

HOEK tolkaT dessa förhållanden pi't ett afvikande sätt, Då 
han ej kUllnat uppda,ga mer än tvänne cel1tra i den undre 
gangliemassan och dm'för flnsel' denna sammansatt nfblotttvänne 
ganglier, antager han, utt snahelnerverna och llel'vparet för 
»palperna» (extr. II) utgå från samma uTsprllngliga ganglion. 
Efter upptäckten af det mindre och främre l)aret sllabelncr-vcr 
tillägger han l): »1llobody woulcl conclude, lwweve,,, from t.hei'l" 
p,'psence that the ,fi'l'st ganglion was origillally t'omposed of f olt?: 
gemglia ; but the supposition of ilS being fO'l'med of th'l'ee nudel. 
loses at the sarne time mu oh of its value, and the '1..'entral pa1·t 
of the p'I'obosois must be aonsiderecl as being inne'l'vated by the 
same 09·iginal ganglion as thai 'whiclt gives o.tf ilie 1Ie1'1..'88 l01' 

the palpi». 
Antagandet att cxtr. II i'jkulle utgöra blotta »pnlpi» till 

ett annnt extl'eHlitetpal' har rednn hilrofvan, genom hänvisning 

I) 1. c, sid. 113. 
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till utvecklingshistorien, visats vara ohållbart.' }l]tt yttm-ligarc 
bevis i summa riktning lemna de i !3åviil extr. II som III i , 
respektive tredje o~h fjOl'de ledermt, förefintliga exeretiolls
organen. Dessa organ, i hvilka man fö1'öfrigt med DonuN väl 
skulle kunna. se homologa till de i de öfriga extremiteterna i 
motsvarande läge befintliga och pit samma sått ID vnllande 
gCllel"ationsorgunell, visa i bådade ni.iumdu bellpn,re-d en lik
~trtad struktur och torde viiI kunna jClllföl'as lned AlllleliderllftS 
segmentalorgan, en jelllförelse som DOHRN endast antydningsvis 
uttahu'. Tillvaron a,f dylika ol"gan i en »palpus:? skulle väl 
hlifv11 svårförklarlig. 

De väscndtligaste svarigheteTlla i tolkningen }tf snabelns 
mOl'fogeui lnöta, då lnftn tagel' i beh'aktande det vidare för
loppet af dess nerver 'med deras ganglionänt ansvälningar och 
kom.nlissu:rcr. Emellertid tror jag, att lllan n"lecl BOE1\. kan i 
hela denna komplicel'adc nervapP~l.rat se en sekundär bildning, 
till sin uppkomst smntidig med elen säregna lTluskulatur, med 
hvilken snabelns inre sil- och tuggappa'l'at iir så l'ildigt fÖTsedd. 
I~IOJm: framställer en lnycket antaglig gissning om dess ur
sprung från de t,alrika ganglier och nervtrådar, hvilka såväl 
på benen S 011:1 på hela kroppen inncl'vcl'a PantopOdCl'llaS in
tegument, Ett visst erk~tnnande af snabelns sekundäHl, natur 
lige:cr i DonnNs yttrande i fråga 011.1 dennas byggmtrl l): »Statt 
dnes bila,teralsynllllct.rischen haben wir cs also hier mit einem 
dreistrahligen Ban zu thun». I'huu kan en sådan byggnad sM. 
tillsttmmans med snabelns påstådda homologi llled kl'oppsseg
lnenten? Antagandet af snabelns sekundära uppkomst rubbas 
1. Ingen mån genonl påvisandet af snabelns tillval'O hos dc 
tidiga,ste lfil'vfol'lnerna, Detta förhållande ål' blott ett bevis 
för dessa lal'vfol'luer8' »sekundål'a» natur. 

Al val'samma svårighet81' beredd c mig i bÖlj an' den 2-1edadc 
snabeln hos EW'yeyde ltispida (Zetes hispidus Kr.) Att snabeln 
hos denna intl'essanta Pantoporl, i enlighet U1.cd KHÖYJ~nS af 
DOHm, bctviflade uppgift., 1t1' 2-ledad, har jng haft tillf"ålle 
konstaterlt il, do i Riksmusei samling befintliga. exemplaren. 
Knonms uppgift bekräftas äfven af HANSEN 1), som haft till
fälle att undersöka ett ganska rikt luateriaI. Skulle veTkligen 
smtbeln ursprungligen val·it 2-ledad, så hade fÖl'klal'ingen om 

') ]. c, sid. 16. 
2) Ka7'tL-HtLl'ets P!/[Jn(J{jollidBl', s. 174c [Dijmphlla-Togtets Zoologisk 

botaniske Udbytte, Kjöbenh. 1887]. 
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dess uppkomst genom sammansmältning uf en öfverliipp och 
ett par postorala kTOppsbihang stött p[t oöfvervinliga S,-ihig
heter, isynnerhet SOln den rörformigu basalIeden hos Em',ljcyde 
alls ej visar någon antydan till sammansätt.nino' af trenne 

- o 
liuntimeTcn. Emellerticl påvisar HANSEN 1), nU denna suftbclns 
delning i tvånne ledeT ej framträder förr tin djuret iir niira 
fullt utbildadt, hvaremot larverna ha en Jlled äfriga Puntopoders 
öfverensstämll1_ande snabel. Utan t-dfvel är si"tledes denna i 
sig sjelf föröfrigt svårförklarliga. byggnad !tf snabeln att bo
h'akta SåSOlU en sekundär ombildning. Si'ISOlll i yiss llllln 
bildande en äfvergångsform torde man kUl1n[t betrakt[t l\Icdel
hafsslägt.et Ba1'ana, hvilket, enligt DOHRN, ej har tVllledad 
snabel men visar mycken likhet Uled EU1',llcyJe såy[ll i snahelns 
form föröfTigt som i dess under kroppen tillhak:a;vikta läge. 

Om jag också tror, att den t01kning af Pantopodsnabelns 
In orfo geni , som hill.' ofyan framstälts, lir den enklaste oeh lued 
Arthropodtypcn mest öfverensstämmande, sä vill jag dermed 
ej förneka, att a-ndra tolkningar tonIc kunna. framställas, som 
kunna stöda sig på gallska talande skäl. Blott det vill jag 
härmed hafva isynnerhet ådugalagt, att snabeln ingnlunda kan 
sägas vara en med kroppssegmenten hos Pantopoc}crna homolog 
bildning utan måst.e hetraktas såsom uppkoml11ell yare sig på 
det ofvan antydda sättet eller genom en pel'sisterande fram
stjelpning af framtarmen, hvilket senare dock, i betTaktande uf 
innervationförhållandena, förcf!l.ller osannolikt. I båda fallcn 
kOlli emellertid munöppningen att fil sitt seknndäTa läge på 
spetsen af den uppkomna förlängningen. 

Betrn;ffande funktionen af de 2 friil11re cxtrclnitetparen, 
så äT det väl sannolikt, att de på ett eller anllat sätt hu trädt 
i närinO'sföråUnino'arnes tienst-. Dettu är isynnerhet tvdlhrt o o -..J .J"- '-I 

med extl'. I, hvm's tångbiirande änclled i allmiinhct intltger ett 
läge i förhållande till l11unöppningen, som afser att ,tillföra. 
den senare de m_ed tången fasthållna nlil'ingsiimncna-, Synner
ligen utprägladt visar sig detta fÖThilllande hos .l\lymplwn och 
Pallene eller i allmänhet hos de slågten, som ha en kort och 
föga Törlig snubel. Hos de tllUgten dercmot, hvilka i fullt 
utbildudt tillstånd förlOl'at denna tång, finner mun såsom en 
ersättning snuhein förlängd och utrnstud med en vidu större 
rörelseförmåga, Tillvaron. uf en sådan tång i spetsen af extr. 

') 1. o. sid. 174. 
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I iiI' emellel'tid otvifve1aktigt det prirnärn fÖl'hållandet, ty alla 
kända Pantopodarters larver äl'O utrustade med en dylik, som 
:först temligcn sent går förlorad eller blir rudimcntär såsom 
hos .A mm othea och Eu/ryeyde. Hos den senare bibehålles tån
gen, enligt HANSEN l), till dess djuret är nära fullvuxet, lIas 
AmmotTzea har tångens bibehållande till ett temligen fl'Ull1skri
det stadium gifvit anledning till l1ppst.ällandet af en mänO'd 
slägtnamn, smn alla Clnellel·ti1. ha af.'3ccndc på Amll10theidm:" i 
olika grader af' utyeclding. Afven hos sådana former hvilka '-. , , 
i likhet med Pycnogonum., i utbildad t stadium sakna saväl hela 
extr, I som II, ha båda dessa cxtremjtetpar rorefunnits hos 
larven och först under utvecklingens lopp gått förlorade, Till
varon af den nii,nlnda tången å extl', I tyckes antyda, att Panta
paderna i allmänhet skulle nål'fl, sig af' fasta födoämnen, som 
kunna gripas och sönderdelas. Egendomligt nog hal' det dock 
aldrig lyckats att påvisa, hvac1 Pantopodern9. använda till 
näring, Tillvaron af spongieniilar och foraminiferskal i sna
belns silapp al'at skulle l:nöjligen kunna gifva någon antydan. 
En af de lokaliteter il Yår vestra kust, del' lV!pnpfton och 
PycnofJonum. anträffhs i något stöl'l'e antal, Loplwltelia-refvet 
vid Väc1eröarne, utmi~l'ker sig genom sin rikedom på spougier. 
I fångenskapen uppehöll sig Pycnogonuln med fÖl'kärlek på i 
aqval'iet inlagda spongiebitar, hvarvid jag dock måste med
gifva, att jag aldl:ig såg något, som antydde, att han från dem 
hemtade någon näring. Emellertid tycks luLlls långa och smala 
snabel siLl'skildt VartL cgnad fÖl' att införas i spongiernas P0l'O-
8itote1', så att det förcfalleJ: ingalunda orimligt, att dessa Panto
poder skul~e au'vända födoämnen af dct antydd u, slaget. 

Extl', III, som hos hanen tjenstgör såsom, fäste föl' ägg
klllmp al'llC , hvilka hun tagit på sin lott att bära, hal' en egen
domlig, från de öfl'iga benparens afvikande ställning (se ng, 1). 
Dess insertion egor ]'lun på kroppeus undl'e sida, enär de fort
sättningar af kröppsväggen, som uppbäl'a detta benpal', Ura 
nedåtrik:tade och stå närmare' den ventrala midtlinien än de 
laterala utskotten för gångbenen. Från sin inSe2"tionspunkt iiI' 

ifi.'ågavaranc1e ben par riktadt bakåt utmed buksiclan men visar 
ofta. mella.n några af de långa öfre lederna ett knä, från hvilket 
följande leder äro framåtl'iktade. Hos Nymphon bennner sig 
detta knä. mellan tredje och fjcrde lederna, så att den först-

l) 1. c. sid. 174. 
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nämnda är bakåtriktad, den sonare deremot riktad framåt. I 
de alha flesta fall äro de korta ändlederna försedda med plat
tade, eklöfformign eller i kanten sågade tornar, N åOTa slägtcn 

_I o' 
SltSOlll Plw.7JichilidiltlJl, Pho.7Jichilu8, T1'ygaeus, l~ljcnogollum; lut 
i stället enkla, vanligen bakåtriktade borst. Hos de flesta 
slägten, som ha detta extremitetJ)fu' kraftiO't ntveckladt visa 

'l...-' t""'< , 

de nitm.nda äncllederna tcndens till den spiralrullning, som når 
sitt maximum hos sliigtct f\lympholl, der spiralen bildar i det 
närmaste 2 slag. DOUHN antitger J), n.tt den egendomEgn. torn
heväpningen å iinc1lederna kan speln. någon roll för att hil1dnt 
äggmn.ssornas afglidnnde hos hanen samt föl' att luingvira åggCll 
kittkärtiarnes sekret, men finner det alldeles oförkln.rligt, a.tt 
sanllnn bildning återfinncs hos honorna, som dock nldrig bänt 

~ 

äggen. N ågra fä honor saknn dock alldeles detta benpal', 
nemligen af slägtena Plwil'ichilu8, Plw.?Jichilidill1n och P;ljcno
gOllwn, Hos de öfriga honorna torde dCl'för kanhända detta 
benpar Val',l. alldeles funktionslöst. och, enligt DOHRxs antydan, 
skulle man i närvaron af liknande egendomliga tOl'nbildningar 
il. dess ändleder ha att se ett fall, då. en uteslutande af hanen 
förvärfvad karaktiil' genom arf äfv0l'flyttats på 11Onall. Emeller
tid visar slägtet Phordchilidillm, hos hvilket det föl' Pantopo
dernft ursprungliga lcclantalet, la-Il, hos extr. III är redu
ceradt till 4-6, att den betydliga längd, som detta benpaT 
uppnår hos de fles~a Pantopoder, alls ej är nödvändig för dess 
funktion som äggbärare, lika litet sonI eklöfsfOl'mcn hos tor
narne är oumbärlig för salnma syfte, enur, såsom ofvan nämnts, 
hos Plw,vichilidium, P!Jcnog01wm m. fL sliigten enkla taggar 
göra samma tjenst. I betraktande af dessa förhällanden drager 
DOHRN den slutsatsen, att ursprungligen en annan funktion 
tillkommit extr. III, hvilken skulle betingat siiväl dess stönc 
längd och ledantal som dess egendomliga läge. Rvilken denna 
funktion varit, lemnRr han dock tillsvidare dCl'hän. 

J ao' känner mig så mycket mera böjd för att instämma i 
;:o • h 

DOHHNs ofvan citerade resonncmang som jag åtm11.1stonc os 
slägtet lVymplwn haft tillfälle att öfvertyga mig om hvilkcn 
dCIma af DOHRN supponerade ursprungliga funktion iiI'. Dc 

Nymjdwnartcr, som jag förliden sommar inspäl'1'ade i vnttcn
fylda glasskålar, använde tydligen dctta benpal's tOl'nbeväpnadc 
ändleder såsom ett pntsllingsredskap, till sin funktion liknande 
den kamfol:miga sporren och fÖl'sta tal'slcden hos IIYJ,nenoptel'a 

I) l. c. sid. 100 och :fl'. 
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aculeata. De of Vflnn iilll ud a sågtandade tOl'unrnc (se fig. 3) äro 
stiilda i en sammanhängande rad på de fYrn sista lederna och 
på den sida af dem, 80m nnder dossn. leders i hvila s):'hal
l'nllnde tillstånd bildlll' spiralens inro (konkava,) kant. Afven 
klon å sfl.1n lU EL cxtr. är på samma sida besatt mod 'en kam lik 
l'ad af enkla tände!'. DenmL sida motsvarar sannolikt den 
nedåtvända tram paid an på gångbenens yttl'o leder, hvilka p:l 
samma ställe äro utrustade med tahika enkla borst. ~Jao' har 

/:) 

i fig. 3 afbildat on sågtandad tOl'nc af iVympllOn St1'örnii, Hvmjo 
tOl'ne 1:i.r försedd mod en upptill afsmalnande hålighet, som ilr 
fylc1 af en kornig mussa. Denna hålighet ÖPPlHU' sig medels 
ett fint I'Öl' i spetsen af tornen, likasom don äfven genom en 
smal gång genom tornens ba,s står i förbindelse med en hvurjc 
torne motsvarande hudkörtcl innanför extremitetIedens integu
ment, Vid anviindnillgen af detta putsningsredskap rullas 
sph-alen upp, dc tOl'nbeväpllnde ändleclel'na uppliceras ofvanpå 
basalIeden af någon af samma sidas extremiteter, omslingra 
densamma så att tOl'narne vändas inut, hVRl'efter Pantopoden 
drager denna ringfol'miga kam långsamt utefter bonet, som på 
detta sätt befHas fråu föroreningar. Extl'. III besitter hos 
detta slägtc en hög grad nf rörlighet, och samtliga de äfriga 

. extremitetparen äTO åtkomliga för dess ändleder. Hos de stora 
individer af Nymplwn St'J'ömii, h'vilka jag lyckats erhålla, var 
detta förfm'ingsBätt isynnerhet lätt att iakttaga. Und el' det 
Pantopoden för öfrigt stod alldeles ol'örlig, slingrade sig det 
ifrågavarande extremjtetparet nästa,n sUilldigt med största smi
diglwt mellan gångbellen. Både huuaT och honor sågos på 
detttl. sätt sysselsatta, och en hane, hvars extr, III uppbar flere 
iiggklumpar, lät sig ej af dessa hindras i sina toalettbestyr, 

På. grund af det ofvan anförda kan jag ej annat än be
tl'akta den egendOlnliga form på tornUTne, son1 väckt DOIIRNS 

förvåning. såsom nfsedd att underlätta putsningen, l\fed iigg
klumpal'nes fästande hM' den nlls int.et utt skuffa, ty dessa ål'O 

placCl'ade längre upp på iiggbärarnc och lemna alltid ånd
lederna fria. Så mycket sannolikare blir detta antagande, som 
de sliigtell, hvilkas honor sakna detta extremitetpar, och hos 
hvilka sålunda itggbäl'm'ne sakna all betydelse för putsningen, 
ha del'as ö'ndledel' allsidigt besatta med enkla tornu!' i stället 
för den vanliga J'aden af sagtandade, 

I samband härmed vill jltg påpeka en egendomlig stiill
ning. som jag funnit Nymphon-arternfL intaga, då de blifvit 
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. skriimda.. De böja dervid ncmligen tillsammfLUs gi'mgbencn 
öfver ryggsidan fi'ån och med de långa. fjorde lederna, hvilkas 
dist.ala iind al' stå tätt tillsarnmans öfver ryggen. De likaledes 
långa femte ledernu, äro från denna mötcspulJkt riktade uppilt, 
tmtingen par!:tllelt med hvanu~dra eller något divergerande. 
li'råll och med de sjette lederna intao'a benens vttre leder en 

b ~ 

bägnrforrnigt från hval'andl'a divergenmde ställning. I denna 
ställning stannH,r Pantopoden orörlig, till dess luLU anser faran 
öfverstånden. Det kan, tycks mig, icke lidtt något tvifvcl om, 
att elen intagna »skriickställningen» afsel' att bibringa Panto
podon en »skyddande likhet» med något till följd af sin egen 
beskaffenhet skyddadt föremål. Den ifi'ågavnrnndc ställningen 
e1'inl'!1.1: flyktigt 0111 en Actinia med utsträckta armar. Någl'a 
exemplar af Nymplwn. StJ'ömii, som vid inlägo'nino' i sprit in-

, b b 

toga elen ofvnn beskrifna ställningen och deri fixerades, troddes 
af nägm personCl' (icke-zoologer), föl' hvilka jag visade dem, 
vara någrn, hafsviixter. JVlöjligen skulle häri ligga en antydnn, 
som kan bi(h~Lg!t att förklant uppkomsten ~lf den vidunderliga 
Pantopodtypcn m,ed dess så ofantHgt färherslmnde extrcmitet-

. utveckling. 
Hos Pallene b1'evir08t1'is äro extremiteterna ofh1 ljust och 

mörkt ringlade, liknande i dettft afseende ganska slående några 
pä snmma sittt cringlnde, :fina algträdar, mellan hvilka jag of tf t 
träfrat denna art. Hii,r »härmar» Pantopoclen sålundn möjligen 
ii.fven i fä.rgen ett skyddadt föremål. 

Den postembryonala utveoklingen af Phoxiohilidium. 

Den egendOlnlign. utvecklingen af Plwtcichilidium-lfJ.l'ven har 
blifvit fullstH.ndigast besluifven af SEMPI<:R 1), som äfven kriti
serRr föregående författare, som behandlat detta ämne. SElIJPER 

tvekar, till hvilken art de af honom studerade individcl'l1u böra 
hänföras. Flere samstämmande omständigheter göra det dock 
sannolikt ntt de äro identiska med P. femo1'atll1lt Rathke 
[= coccinoum. JOIINSTON]. Då jag förliden sommar haft ~ill
fälle att följ a sauuna arts utveckling i det allm näl'maste full
stä.ndigt, har jag kunnftt konstatera åtskilliga af SElIII'ERS upp
gifter, hvaremot jag i någrft fall kan beriktiga dem. 

J) L c. sid. 264. 



18 ADLERZ, l'AN'l'OPODERNAS :r.Wln'OLOGl OCH U'l'VECf{LINGStllSTOltIA. 

I ng. 6 lemnar jag af den nykläckta larven en afbildning, 
som riktio'are till KRÖYEllS och SEMPERS återaifver dess natur-a ~ 

ligt~ fonn. Jag ha,r funnit detta ~tadi1l.m endast pu. hanens 
ii.ggbärare, men hvarken f Titt kringsimll1ande eller inuti polyper. 
SRMPER uppgifver sig deremot ha funnit 3 liknande inuti 
EIyclraetinia-polyper. Det är sv~ht il.tt tänka sig, för hvilket 
lindamål klon fl. extr. II och III blifvit utdrngen till en så 
lång och -fin tråd. För simningen kan dennn. tråd väl ej an
ti1gas V~\.Ta [tf nägon nytta; snara.re kanske för att omslingra 
föremål, vid hvilka lal'ven vill fästa sig. Emellertid förekOlu-

-mer; enligt SEMPERS uppgift, lm'ven redan på detta stadium i 
Hydractinierna. SEMPERS hg. l frmnställer en dy lik, som dock 
hal' vida kortare tråchl,T i .rpetsen n.f extremiteterna än de af 
mIg fl.'åu äggbåral'ne tagna individerna. Någon annan reduk
tion af extrcmitet01'na tycks der'ernot ej ha inträdt;, Emellel'tirl 
hal' SEMl'ER framstält extl'cmiteternas bu,salc1elar såsom med 
leder afsatt~l, från kroppen. Detta. äl.' oriktigt, ty dessa basl1l
c101ar t1;rO blott utskott från kroppsväg'gen, i likhet med de 
definitiva extremitcterna.s sidoutskott. Vidare tOl'de tången fl. 
oxtr. 1 vara för stort tilltagen samt slutbelu för framträdande. 
Siittet för larvernas ÖfvOl'föral1de till de polypcl', i h-vilka de 
parasitcl'a, är alldeles obekant. Säkert iiI' emellel'tid, att de ej 
ditkomma såsom iigg utiLIl genomgå sin embryonalutveckling 
och kliiekas på hanarnas iiggbärm'e. HODG:m antager l) invan
(lringen tillgå på det sätt, att PlwLvichilidium-lal'ven af polypen 
indmges i dess hålighet ())gefresse1l. wire!»). Nyligen hal' v. 
LENDENFEI,D bcskrifvit 2) utvecklingen af den australiensiska 
Plw.vich. plwnulat'iae, hvilken i åtskilligiL afsecnden tyoks afvika 
ganska viLscndtligt från våra arter. Den i bÖljan fritt kriug
simmande larven gl'iper med den stftrka t.ången ii. extr. I fast 
kJ'ing grenarnc af Plwnulm'ia och saknar, enligt förfrtttarens 
uppgift, extl'. II och III, som först sedormcrft lltvii.xa. Dessa 
senftre extl'emitetpar äro ej synnerligen afvikande fl'ån de 
typiska lUl'vextremitetel.'na hos andnt Pantopodlal'vcr, enär de 
ha normala klor i stället föl' de öfriga PhomiohiUdiwn-l.trvernas 
längt utdragna, trådfOl·migft. I-iiuligt Y. LENDENJmI,DS uppgift 
bOrnLl.' larven sin. snabel i11 genom polypens bas och hemtal' 

1) ObservRtions on a species of PycnogoD um etc. [Ann. Nat. IIist. 
Yol. lX, il sel', 1862, p, Sfl.] 

~) Zeitschr. f, wiss, Zoo1. Bel XXXVIII, s. :12:\. 
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på detta sätt sin näring från dess gastrovaseulanum, oaktadt 
han genomgår hela sin utveckling utanför polypen. 

Dc af Ulig iakttagna tidiga.re utvecklingsstadierna af PlI. 
f em.07'atll1n anträffades, med undantag af den ofvam.1.ämnda ny
kläckta larvfol'men, samtliga i .HJjd7'actinia echinata, som i 
trakten kring Kristineberg iir ganska vanlig på skul af Littm,·illa 
och Bucuiu'I.lTn. Redan utvändiO't ka.n man iO'enkänna de po-

b o 
lyper, hvilkas gastrovasc111aul1Ill innehåller de mera avancerade 
1,~tTvstadierl1a., på de ansvällningar, dessa bilda å 1)01yprörct. 
Al' utvecklingen långt framskriden, och finnas många lurveI' i 
sumnm polyp, su. blir denna oformligt tjock och klubblik. Dc 
polyper, som blifvit hen1.sökta med en sådnn inqvartering, förlora 
sin tentakelkl'ans eller åtminstone förmågan att utsträcka don, 
hvaremot lnoppens kontraktilitet för äfrigt är bibehållen. SE1\!

l'ER har funnit ända till 7 larver i samma polyp. Det högstu 
nf mig antr1i:ffade antalet iiI' sex. Härvid är att märka, att 
va.nligen. dessa inom samlnfi polyp anträffade larver representer~t 
vidt skilda utvecklingsstadier, hvaraf man torde kunna sluta, 
H,t.t flere efter hvarandra följande invandringar egt rum. 

Det tidigaste af mig i polyper anträffade larvstadiet 
(fig. 7) motsvarar i det närmaste SEMl'ERS fig. 2. Extr. II 
och III ha här reducerats till föga afsatta knölar, som i spetsen 
bära hvar sitt borst, det sista spåret af deu första larvformens 
långa trådlika klor. Extl'. I har blifvit betydligt mindre, 
isynnerhet dess tång, och redan nu bärjar detta extremitet
p al' antaga den framåtriktltde ställning, som under utveck
lingens lopp framträder tydligare och är utmiiI'kande för den 
utbildade Plw.'Cichiu'dium. '.rurmsäcken visar ännu ingn nt
stjelpningar, och i basalleden af extr. I sel' man, liksom 
föl.' äfrigt iLfvcn hos den första larvformen, några stora körtol
celler, motsvarande sannolikt den egendomliga hudkärtel, SOlU 

hos Nymphon-Iarvernfl, och de flesta andnt Pnntopodlarver hiil' 
har sitt läge och som mynnar i spetsen af det dcr befintliga, 
stora borstet på ledens yttre hörn. Detta borst sH,klUts hos 
Plwa:ichiNdium-larven, och någon utfäringsgftng luU' jag ej funnit 
fö]~ körteln, som för äfrigt torde kunna anses SåSOlU l'udimenUil', 
entir den aldrig antager den skaTpt bcgriinsade, hjertlika for
men, som utmärkcl' den hos de former, S01n åro försedda med 
det nämnd [t borstet.. Detta öfvorensstämmer med den funktion, 
som HOEK, enligt min tanke med full rätt, tillskrifver c1cmm 
körtel hos dc foriller, der den upptl'åder fullt uthilclad och i 
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sall~band med det näl11l1da utmynningsborstet. lIoEK omniim
nol' 1), att han ur spetsen af dussa borst sett fina trådar utgå, 
SalU höllo larverna fästade y-jd äggbärnren, hvadn.l1 han anser 
nämnde körtel för en »spinnkärteh. .Jag har knnnat konstatent 
detta förhållande hos alla J\7ympholl-hanar, på hvilkas iigg
bärm'e jag tl'åffat tidiga larvfol'll1cl'. Jll,g vill erinra om, ntt 
här larvel'na genomgå hela sin utveckling Jnedan de iinnu sitta 
qval' på äggbäral'l1e. 2) För den unga larven är det dm'för uf 
vigt [tU genOln någon särskild inrättning få ett säkert fäste 
vid äggbärftl'Cn, enär IUl-lls extremiteter dervidlag kunna göra 
fäga tjenst. Sed!Ll1 de första pal'en gångben utvecklata, kunna 
dessas hakformiga klOT gönl, samllla nytta. och »spinnupparuten» 
reducCl'as. Föl' PlwaJichilidi'um-la1'ven, SOlll strax efter kläck
ningen lemnar åggbäral'en, äl' dereJnot en sådan »splnnappal'at» 
ej af någon nytta under hans paTusitiska Ef, hvarför elen ej heller 
komm.er till utveckling, 

Nervsystemet hos dessa båda fÖl'St.f!. larvstadier· af Plwivi
chilidium har det ej lyckats m.ig att få se. Larverna äro så 
yt.terligt små, enligt SE1UPERS mätning 0'07 m.ln. i diam.eter, 
och den med nädl1gsgula fylda tarmsäcken låter ej bibringa 
sig tillräcklig gmd ~Lf genomskinlighet. Hos de NIJrnphon
huver, jag undersökt på motsvarande stadium, finnas 2 par 
bukganglier, af hvilka det stöne bortre paret motsvarar extl'. 
III och utgörcs af tviinne ännu ej i midten sammansmälta 
ganglieinassar. Det min.dl.'{~ fl'älU1'e paret, som innervera,r extl'. 
11 samt snabelns undre del, visar c1eren1ot en median samman
smältning af de båda sidohälfterna, som emellertid för öfrigt 
genom en djup insnöTning i bakre kanten åra tydligt begrän
sade från hvarandra. De kommissurel', SOlU förenfL dessa ganglie
par äro ytterligt kOl'ta och, såsom det tycks, fullstäncligt om
gifna af ganglieceller. 

Snabeln iiT på dett,a stadium mycket kort och räcker ej 
fl'amför det integulllentveck, som på ryggsidan förenar basnJ.
delal'TIc af extr. J. Fö~jande stadium (fig. 8), hvilket ej iakt
tagits af S:EMPEJt, utllläd::eT sig genolll en lungre framskriden 
reduktion af cxtr. I eller kanske riktjgnre genolll en stal'km'c 
tillväxt af kJ:oppen j förhållande till extl'. I, som deremot föga 
fÖl'ändrats. Den vigtigaste fÖl'ändringen iiI' emellert.id den, att 

') 1. c. sid. 140 och ff, 
") Hos Nymplwn r·olnl$tt(1}!. statlnn de till och Illed till dess ae nppnåt.t 

omkring 1/3 af den fuJlbi1da(les storlek. 
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tu.l'lllsäcken bÖljar visa utstjclpningar till extrcIl1itctel'na. Föga 
mäTkLara äro dc af dessa, som motsv!.na de på detta stadium 
ytterligt reducerade extl'. 11 och III, hvillm fOl·tfl1rande lira 
försedda med ett kort borst. Starkt framträda dcremot de för 
extl'. lafsedda blil1dsäckarne, hvmjcmte vid tal'll1säekens bakre' 
ända ett, par utstjc1p111ngar bÖlja visa sig sitsom cn första an
tydan 611 extr. IV eller första pa,ret gångben. Af nervsyste
met har jag, af samma Ql'sak som hos föregående stadier, ej 
kunnH,t urskilja något. 

Hos nästföljande stn,dium (fig. 9) hal' en ofantlig tillväxt 
egt Tum af det bakom extl'. III befintliga kroppspartiet, och 
på detta, parti ser man anlagen till do 3 första paren gångben 
genom svaga inbugtningar på sidorna samt genom fåror på 
bu ksidan afsatta från hvarandra. I hV9.r}e benanlag sel' man 
eu hlindsäck från tarmen inträda. Äfven de motsvfU'~ndc gang
licparen kan Jnan pä detta stadimn UTskilja, hvuTemot den 
snboesol)hageala gangliemu,sslln fortfarande är dold till följd af 
tarminnehållets ogenomskinlighet. Extl'. II och III ål'O mycket 
Teducerade och hoptTängda nära basen af extl'. I, men de åro 
[innll tydligt igenkänliga på sit.t karaktäristiska b01'8t. 

Vid J' emföl'elsell. mellan detta staclillIn och SEl\Il'ImS Iiu. 3, , ~ 

hvilken väl skulle vara den närmast motsvurande, fulla genast 
mycket betydliga olikheter i ögonen. SE~fPEn har utrust[lt sin 
figlu lUed ofantligt lång extr. l. Samma extremitet har han 
afbildat SåSOUl 3-ledad Salut låtit 2:dl'a leden böja sig utåt och 
något bakåt i forUl af en hake. Beträffande lcduntttlct, sil. iiI' 
uppgiften felaktig. HVH.rkcn på något larvstadium eller såsom 
fullbildad har Phoxichilidium Uler än 2 leder i extl'. L BOER 

uppgifvel' visserligen 1), egendomligt nog, 3-ledad extl', I vara 
km.'aktäristisk för detta sliigte i fullt utbildadt st!tc1inm. Här
med kan han ej ha afsctt den rörliga yttTC tångleden, som, 
ehu1'u otvifveIaktigt en 3:dje och yttersta led, ej pliigur tagas 
med i räkningen. Att ej heller Homc i dettn fall gjOl't, det, 
framgåT deraf, att han i smnbund med nämnda lJast,lel1de frnm
hållor att EOläo·tena. Jv'ymphon och Pallene lw, blott 2-ledn.d , b . 

extT. I. Dessa slägten lm dock summn. lodantal som. slägtL't 
Plwa:ichilidiurn, d. v. s. 2, den J'öl'ligu. tångleden oberiiknad. 

Hvad åter a.no-äl' den vidundC):lio-a fonn, SE:\ll'Elt velat ge . o o 
åt extl'. I l?å såväl detttt sorn på närmast följande utvccklings-

l) J. c. s1el. 15. 
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stadium, så kan ju,g ej annat än betrakta den såsom 0n »k011st
produkt». Till längden såväl som till formen afviker, såsom 
af min figur synes, detta extremitotpar föga från de föregående 
stadio1'lHI.. Ernellcl·tid har diyergensen Ininskats, så ~ttt extr. I 
hår är riktltd nästan rakt framåt. 

I ilen till !ig. 3 hörande bes]n'ifningcn frmnhåller SEMI'Elt, 

att afbildningen framställer en larv, som står i begrepp ntt 
ömsa hud, och att man på den nya undre huden ser insnör
ningnr, som begränsa en extr, II motsval'anc1e upphöjning. 
At.t denna upphöjning verkligen motsvarar extr. II skulle be
bevisas af dess ånnu vid den lossnade ytterhuden midt, för 
nitIDnda upphöjning fastsittande, lätt igenkänliga borst. Det 
bOl'st, som tillhört extr. III befinner sig på afbildningen ett 
stycke derbakom och miclt för det parti, som skulle utgöra 
anlaget till första paret gångben, och del'lned skulle, enligt 
SEr.fPERS mening och till stöd för hans te01·i om Pantopodernas 
Arachnidnatur, kontinuiteten mellan larvens extr. III och l:sttt 
definitiva benparet vant bevisael. 

Förhållandet ii.r emellertid, såsom af min figur synes, helt 
H.nnorlunda, Äfven denna figur framställer en lal'v, som är i 

~ 

begrepp att ömsa hud, i det den älche huden på vissa ställen 
lossnat. Här ser man H.tt extl'. III unnu representeras, förutom 
af bOI'stet,' af en lit.en upphöjning, som är tydligt skild från 
det derbakom befintliga, stora anlaget till första definitiva bcn~ 
paret. Redan denna omständighet omintetgör den af 8ElHPER 

påstådda identiteten af extl'. III med första definitiva benparet 
och på Bftmma gå'ng bola det l'esonnemaJ1g, l~va.rmed han åsyftar 
att göra Pantopoden1a till ATaehnider. Aunu tydligal'e blir 
detta, då man tager i betraktande, att anlaget till första paret 
gångben IUotsVftnts H.f ett nyanlagdt gangliepar, under det, 
såsom jag ofvan p~lpeka,t beträ,ffande Nyrnplwn-Iarvcn, extr. III 
inllerVel'as från det bortl'e af de redaIl ptt det tidigaste larv~ 
stadiet föreHntliga tvänne paren bl1kg~1llglier. Ehuru ö.fvcn 
h08 NHmphon under utvecklingens lopp exil'. III till det ytt:re 
i det nu'1'lIlH.ste fullständigt försvinner, så qvaTstår dock dess 
nervpar i smnband lued det obetydliga knölformiga rudiment., 
UI' hvilket scdcrme:pt. extl'. III ånyo utvecklus till iiggbiil'are. 
Dess gangliepar har srunmnl1smält med det framför liggande 
till bildande af elen fullbildade Pantopodens snbof'lsophageala 
gangliemassu, hvilkeIl, såsom i det föregående nämnts, ut~ 

sändeT ö:ne nervIJH.l'. Hänned iiI' kontinuiteten mellan la.r-
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vens oxtr. III och äggbäraren hos den utbildnde Pantopoden 
ådagalagd. 

I den ifvel', med hvilken SEMPER söker u.tt åt Pal1topo
derna fÖTvärfva medborgarrätt inom Arachnidcrn!ts klass, nödgas 
han, på det ej deras stöne antal cxtremitetpu.r 111.å ståmplu. 
dem såsom dertill ovärdiga, förklu.ra iiggbäral'ne föl' »nybild
ningar», palper till extr. II, i stället för ett extremitetpaT, som 
efter nästau fullständig reduktion och en läugre tids latells 
ånyo utvecklas ur det qvarstående anlaget. 

Fig. 10 framstii.ller ett något längl'e fl'amskridet stadium. 
Här hal' hvalje spår af de extr. III representerande knölal'l1o 
utjemnats, liku.som äfven deTas borst vid sista hlldömsuingeu 
för alltid försvunnit. Af extr. II ser man ännu ett par obe
tydliga upphöjningar qvarstå, men äfven dessas borst saknas. 
De redan pa. föregående stadium existeTlmde nnl[tgcn till dc tre 
första paren gångben te sig häl' såsom säckformiga hudutstj clp
ningar, hvilka äro vikta inåt öfver buksidan. Det sista ganglie
paret börjar baktill afsnöra ett nytt, motsvarande det ännu ej 
aulagda sista paTet gångben. Extr. I är något mindre än 110s 
föregående stadium. .-

SElVIPERS figg. 4 och 5 öfverensståmma med mina i fråga 
mu försvinnandet af larvcxtrmuiteternas borst samt i fråga om 
aulagen till de 3 första definitiva extTemitetpal'eu; men viha 
figurer afvika vida från hvarandra i framställningen af extr. r. 
SE:iHPER hal' här framställt denna extremitet iinnu längre !in 
hos föregående stadium salllt äf'ven hål' 3-ledad, hvarvid han, i 
stället för den förutnämnda krökningen af 2:dra leden på Hg. 
3, låtit denna leel utgå från spetsen af l:sta leden, i spetsig 
vinkel utåt. och bakåt. 

Det sista htrvstadiet inuti polypen kiinnetccknas af en 
stark utveckling af de 3 första reda,n förut anlagda gfmgbenen, 
på hvilkn. 111.an redan kan urskilja en begynnande segmclltm·ing. 
Benens intill kroppens bUl\:sida tryckta ställning ger åt detta 
stadium ett pupplikt utseende. Såsom af {igg. 11 och 12 
synes, är isynnerhet l:sta definitiva henparet starkt utbilda.dt, 
och dess konvergerande spetsal' möta hvarandra strax framför 
den på detta stadium starkt framträdande snabelns fi-iimre 
ända. Af sista definitiva benparet ser man en antychm i tviinne 
små utstjelpningar vid kroppens bakre ända, mellan hvi1ka en 
oparig median utstjelpning l'epresenterar tmlaget till u.bdornen. 
Extr, I l'utr fått sin kOl·ttt tfmgled krökt nedåt oeh ut [tt, och 
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äfvcn detta extremitetpal's basalleder divergera. lUenl. från hvar
andxa iiu ho~ föregående stadium. Extr. Il synes ii-ån rygg
sidan ii ng. 11 repTesentcrad af en temligcn markerad upp
höjning strfLxoakom extr. J. 

SElIIPERS {iD'. 6 framställer det motsvarrmde shtdiet, nch 
b 

hans teckning öfvel'enssUimmer i hufvuddrag med min. SEUl'EIt 

framställer å detta stftdium äfven tarlUsäckal'nes utveckling till 
i det närmaste det definitiva tillståndet. Alltt de individex i 
dettH. stadiuXII, med hvilka jag haft att sk a-tf'a , hn visat sig 
totalt oemottagliga för invCl:kan af de reagens, som pliiga an
vi1ndas för att gÖl'!. väfnadermt genomskinliga. Som de dess
utom visade sig vara Jnycket ogyusammu. objekt för snittskitr
ning, så hal' jag ej kunnat lemna någon på egen iakttagelse 
grundad framställning af tarmkanalens utstjelpningar; men då 
endast en hud9lUsning skiljer detta stadium från det nästttu 
fnllt utbildadci fria larvstadiet, 111' det mycket snnnolikt., att 
utstjelpningarne fortskridit till det af SEMPEH fl'mnstälda stadiet. 

Huru många hudömsningar larven haft att geJlomgå, innan 
han nätt det sistbesln-ifuH. st.u.diet, kan jag lika litet SOJll SEMPER 

afgö:ra. Sii.kerligen äro de ganska talrika. Sannolikt ur också, 
att vid dessa hudömsningar åtskilliga smärre modifikationer 
framträda, hvilka ej blifvit oilln11mnda i föreliggande utveck
lingsserie, der dock, SåSOlU jag tror, de vigtigaste stadiermt 
bJifvit upptagna. 

Larven al'betar SIg nu genom polypens munöppning ut i 
det frill, ömsnr hnd och framstå!' nu i det i fig. 4 ftfbildade 
stadiet, som utmärkes af anlag till sista pitret gångben i fO!'Jll 
af tvänne säckformiga, bakåtriktade, temlig<m långa utskott, 
hvilka sedennm'u efter en eller flere hudörnsningar antaga sin 
definitiva form. SEUPER afbildar de nälllllda bakfttl'iktade ex
tremitetrudilUenten på dettit stadium säsorn segmenterade. Jftg 
hal' aldrig funnit spår till någon segment01'jng, hvarken å 
sjelfva ex~remitetanlaget eller il. den i detsamma inträngande 
tarmsiicken, förr än redan några hudömsningttr försiggått. 
Nervsystelll och tarmclivertildar fÖl'hålln sig i det lliirmaste 
som hos· den fullbildade. Klorna äro, såsom Hg. 5 utvisar, 
_ lnot· sisttt ·ledell infällbara kliittCJ~ldor, liknande den fullt ut

- bild::t(iePan~opodells. 
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Figurförklaring: 

De romerska siffrorna I-VII beteokna pä. samtliga figurerna de 
respektive extremitetparen. 

Fig. 1: Nymplwn St?'ömii, vertikallängdgenomskärning för att 
visa snabelns förhållande till segmenteringen. Alla gångbenen äro 
aflägsnade. Af VII SOl' man blott tviiI'utskottet frfm kroppsväggen. 
ÄndJodernas spiral å extr. III är till större delen upprullad. 

s: snaboln; 6g: öfre svalgganglion; ug: undre d:o; o: ögonkon; 
oe: matstrupe; m: tarmkanalen, i hvilken de mörka fläckarna 
beteckna divertiklarnes mynningar j d: divel'tikel för extl'. I; 
abcl: abdOluen j a: anus; n.' nerv utgående från ufre svalggangliet 
till extr. J. 

Fig. 2: Nymphon Ström ii [ej fetlIt utbildad extr. II]. Främre 
kroppsändan från undre sidan för att visa undre svalggangliets inner
vationsområde. 

ug: undre svalggangliet ; a, b och c.' derifl'ån utgående llervpar 
till respektive snabelns undre »anthnerer», extr. II och III; mm: 
snabelns rörelseJ.uusklBr; m: andra d:o som gå genom svalgringen 
och fästa sig på ryggsidan strax bakom Bfra svalggangHet; g: 
ganglion föl' extr. IV. 

Fig. 3: Sågtandad torne från ytterIederna af extr. III (»ägg
bärarem) af Nymphon Stl'ömii. 

Fig. 4: Photvichilidimn femoratum: outbildad individ, som nyss 
kommit ut ur polypens gastrovascularhålighet. Extr. VII ännu rudi
mentär; dess tarmdivertikel tycks sjelf iuuti extremitetaniaget vara 
omgiL-ven af en säck, som blott är don från extrernitetanlagets vägg 
lossnade hypoderrnis. Extr. IV-VI borttagna, och blott sidoutskotten 
qvarstå. 

ug: undre svalgganglioTI; äg: Bire d:o; d: tarmdivertiklar. 

Fig. 5: Ytterlederna af extr. IV af fig. 4. 

Fig. 6-12: Utvecklingsstadier af Plw:cichilidiu'lft-larver [P. femo

ratumJ. 
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