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Om den niiiagtige Bestemmelse

af

Hovedets Störreise og Form,

Simesen,
Rector.

Vidensk. Selsk. Skr., 5. Række, naturv. og math. Aid. 1 Bind.





kjaasnarl en Undersøgelse gaaer ud paa at bestemme og sammenligne Gjenstandes Störreise 
og Form, da kommer den ind paa Mathematikens Gebeet og maa, for at kunne kaldes vi
denskabelig, udfores med alle de Hjælpemidler, som Mathematiken frembyder til nöiagtigt 
at kunne bestemme og med Lethed og Sikkerhed at kunne sammenligne de omhandlede 
Gjenstandes Störreise og Form, iblandt de Gjenstande af samme Art, hvis Störreise og 
Form varierer indenfor visse Grændser og udentvivl ogsaa efter visse Love, er Craniet 
vistnok en af de interressanteste og vigtigste; men uagtet Forskelligheden af Cranierne er 
iöinefaldende, uagtet baade Videnskabsmænds og Kunstneres Opmærksomhed til de forskjel- 
ligste Tider have været henvendt derpaa, saa har man dog endnu ikke ad nogen videnska
belig Undersögelsesvei funden hverken Loven for Craniets Formforandring hos et og samme 
Individ, eller Sammenhængen mellem de forskjellige Individers og Menneskeracers forskjel- 
lige Hovedformer og deres övrige physiske eller psychiske Forskjelligheder. Skal man 
kunne vente engang at finde tilforladelige Grundformer eller Typer for de forskjellige Racer, 
Kjön og Aldre, og endnu mere, skal man kunne gjöre sig Haab om at komme til nogen 
Afgjörelse af det vigtige Spörgsmaal, om Hovedets Form og Störreise enten som Aarsag 
eller Virkning staaer i nogetsomhelst Afhængighedsforhold til Sjæleevnernes Kraft og Virke- 
maade, da maa man ikke som hidindtil nöies med en løselig Beskuen af Cranier og Gibs- 
afstöbningcr, eller i det hoieste med at sammenholde enkelte med en Krumpasser eller et 
Baand bestemte Maal, da maa man ikke indskrænke sig til Brugen af saa ubestemte Udtryk 
som: stor, lille, stærkt udviklet, svagt udviklet, o. s. v. ; men man maa ved et tilstrækkeligt 
Antal nöiagtigc Maalninger skaffe sig fuldstændige, og efter mathematiske Mcthoder udførte 
Afbildninger af Hovederne; man maa omhyggeligt skjeine mellem de to Elementer: Størrelse 
og Form; man maa af et stort Antal Hovedformer, tilhørende Individer af samme Race, 
samme Kjön og samme Alder, beregne en Middelform for hver Race, hvert Kjön og hver 
Alder, og med denne sammenligne hvert enkelt Hoveds Form, dcels ved Hjælp af Maalenes 
Talværdier, forsaavidt enkelte Steder sammenlignes, deels ved Hjælp af geometriske Projec- 
tionsafbildninger, forsaavidt man paa eengang önsker at overskue Hovedernes Formforskjel- 
lighed i deres Heelhed.

i
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Det første Skridt til Udførelsen af denne Undersøgelse er da, ved Hjælp af et pas
sende Instrument at foretage et tilstrækkeligt Antal Maalninger af Hoveder, med en saadan 
Nöiagtighed, at der ved Hjælp af disse Maal kan dannes en inathematisk nöiagtig Afbildning, 
ikke alene af Craniet i dets Heelhed, men ogsaa i dets mindste Dele. Dertil har jeg ind
rettet det paa Fig. 1 og 2 afbildede Instrument af folgende Beskaffenhed:

aaa er en Ring af Træ, der er sammenlimet af flere tyndere Ringe, hvis Fibrer 
gaae paa tvers af hverandre. Denne Ring er i Retningen af Radierne gjennemboret med 
Huller for hver femte Grad. Igjennem de med 0° og 909 betegnede fire Huller gaae fire, 
med Skruegænger paa hele Længden forsynede Stifter, der ved en forinden paaskruet Myt- 
trik forhindres fra at glide længere ud, end denne tillader; de inderste Ender af Skruerne 
ere forsynede med smaae Knoppe h og i, beklædte med Skind, bbb er en lignende 
Træring, der, ligesom den förste, for hver femte Grad er gjennemboret i Retningen af 
Radien. Denne Rings indvendige Diameter er 2 Millimetre større end den förste Rings 
yderste Diameter, saa at den, naar Skruerne eb og di gaae igjennem de med 0" betegnede 
Huller paa samme, kan dreie sig om disse, og udenom den første Ring, ccc endelig er en 
tredie aldeles lignende Træring, gjennemboret paa samme Maade som de andre, og af en 
saadan Störreise, at dens indvendige Diameter atter er 2mm større, end Ringen b" udvendige 
Diameter, saa at denne kan dreie sig indeni Ringen c, der er forbunden saaledes med den 
förste, at de Skruer, der paa denne gaae igjennem de med 90° betegnede Huller, tillige 
gaae igjennem de paa Buen c med 0° og 180° betegnede Huller.

Fremdeles høre endnu til Instrumentet: to Skruer k og l„ der, ligesom d, e, f og 
g, kunne gaae igjennem Instrumentets Huller, og ere forsynede med flade Knopper, beklædte 
med tykt Skind eller Kaoutschuk; en Stift 5 med Knop, der, ved at stikkes igjennem et af 
Hullerne paa Buen c og igjennem Hullet ved 90° paa Buen b, kan befæste denne under en 
Vinkel — n. 5° med Ringen a; og endelig en fiin Elfenbeensstift np, der er inddelt i Mil
limetre paa en saadan Maade, at naar den stikkes igjennem et af Hullerne paa Ringen b, 
da angiver den Inddelingsstreg, der falder sammen med Ringens yderste Kant, hvormange 
Millimetre den inderste Ende p af Maalestilken er borte fra Ringenes Midtpunkt ni.

Benyttelsen af Instrumentet er følgende:
Ringen c dreies om Skruerne g og indtil dens Plan er lodret paa Ringen a Plan; 

i denne Stilling befæstes den derved, at Ringen b dreies om Skruerne d og c, indtil dens 
Plan danner en vilkaarlig Vinkel = n. 5° (paa Figuren 55°) med as Plan, i hvilken Stilling 
den befæstes til Ringen c, ved at den lille Stift s stikkes igjennem Hullet n. 5° paa Ringen 
c og ind i Hullet 90° paa b. Derpaa sættes Instrumentet saaledes paa det Hoved, der skal 
maales, at Ringen as Plan afskjærer hele Craniet ovenfor sig; Skruerne e og d skrues da 
ved Hjælp af de inderste Myttrikker saa langt ind i den ydre Höregang, at Knopperne h 
og i stöde an imod de faste Dele, og Instrumentet ikke længere kan rokkes frem og tilbage 



5

i Retningen de. Dernæst skrues Skruen ß ligeledes ved Hjælp af den inderste Myttrik, 
fast imod det Sted af Forhovedet, hvor Næsen skiller sig fra Panden, hvorpaa ogsaa Skruen 
g i Nakken skrues til. Endelig anbringes i to passende Huller af Ringen c de to Skruer 
k og l, der skrues saalænge ind imod Hovedet, til Instrumentet ikke længere tynger ned i 
Örerne. Naar dette saaledes har erholdt en fast Stilling, da begyndes Maalningen med at 
stikke Maalepinden ind igjennem de forskjellige Huller, först paa Ringene a og c og der
næst paa Ringen b, der efterhaanden bringes til at danne Vinklerne 5°, 2.5°, 3.5°  
o. s. V. med Ringen as Plan. Herved bestemmes for alle Craniets Punkter, der ligge i en 
Afstand af 5 til 5 Grader fra hverandre, hvormange Millimetre deres Afstande fra Midtpunktet 
af Linien hi udgjöre. Ved under Maalningen at dreie Maalepinden lidt frem og tilbage 
imellem Fingrene, idet den skydes igjennem Hullet ind til Hovedet, skilles Haarene let ad, 
saaledes at Maalet kommer til at angive den uforvanskede Afstand fra Midten, uafhængig af 
den stærkere eller svagere Haarvæxt. Endvidere bemærker man let, at da Inddelingsstre
gerne paa Maalestokken angive det berørende Punkts Afstand fra Midtpunktet, naar Maale
stokken sættes igjennem et af Hullerne i Buen b, saa maa man fra det observerede Maal 
drage Breden af Buen b, naar der maales igjennem Hullerne paa a, og lægge Brcdcn af 
Buen b til, naar der maales igjennem Hullerne paa c.

Omstaaende Tabel er saaledes dannet ved Maalning af en Dame paa 18 Aar.
Efter denne Tabel udfores en Tegning af Hovedet i geometrisk Verticalprojection, 

ved först fra et Punkt ni (Fig. 3) i en ret Linie at drage Linier, der danne Vinkler paa 
5 Grader med hverandre, og paa disse Linier först fra ni af at afsætte alle Maalene i den 
horizontale Række for 90% hvorved erholdes Hovedets Contourlinie i Profil, naar der gjen- 
nem alle disse Punkter drages en krum Linie; dernæst afsættes ligeledes fra ni af, men 
efter en Maalestok, der forholdej- sig til den forrige.som sin 85°: 1, alle Maalene i den 
horizontale Række for 85°, og igjennem de afsatte Punkter drages en Curve; den tredie 
Række fra neden (for 80°) afsættes efter en formindsket Maalestok, der forholder sig til 
den forste som sin 80°: 1, o. s. fr. Hovedet afbildes saaledes ved Hjælp af Verticalpro- 
jectionerne af de Curver, i hvilke rette Kegler, hvis Axe falder paa me eller md (Fig. Î), 
hvis Top ligger i ni, og hvis Sidelinies Holdning imod dens Axe (dens halve Topvinkel) 
er successive = 5", 10°, 15°,.... 85°, 90°, skjære Hovedets Overflade. Denne Tegning 
af de forskjellige Curver efter de forskjelligc formindskede Maalestokke, ved hvilken der 
for hver Curve maa afsættes 37 Maal, kunde synes at være höist besværlig; delte bliver 
den dog ingenlunde, naar de formindskede Maalestokke ikke blot afsættes paa een ret Li
nie, men indrettes som i Fig. 6, idet den afsættes paa 37 Radier, der danne Vinklen 5° 
med hverandre. Naar man nu fremdeles benytter halv gjennemsigtigt Papir til at tegne 
Hovedets Projection paa, da bchöver man kuns at lægge delte ovenpaa Maalestokken, og 
kan nu med Blyant afsætte Punkterne næsten lige saa hurtigt, som en anden kan dicterc dem.
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o° 1 5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 65° 70° 75° 80° 85° 90° 95c

10°
15°
20°

62
611
68

62
66|

634
68

62
63
684

63
634
69

63
64
70

64
64
66

64
66

66
684

674
684 69 71 72 72 72 74 72 72 70

25° 72 70 71 704 714 72 704 71 74 74 75 77 77 774 77 74 74 73 73

30° 75 72 72 i 74 734 75 754 74 75 784 794 81 834 84 87 85 83 83 8I4 82

35° 78 76 764 76 76 784 80 794 8O4 84 86 89 91 92 94 924 91 91 904 89

40° 78 77 774 77 79 81 82 82 85 88 91 94 96 974 99 98 98'4 984 97 96

45° 79 79i 81 80 82 85 87 87 91 95 984 IOO4 103 IO44 106 105 1014 105 104 102

50° 79 8OJ 83 84 86 90 93 94 98 103 105 1064 109 110 112 112 II24 1124 111 110

55° 80 82 884 90 93 96 100 1014 105 109 IIO4 1 12 1134 115 1164 117 1184 118 117 115

60° 83 90| 94 96 98 104 1074 1694 112 1144 1164 118 119 120 121 1214 1234 ¡234 123 1201

65° 844 88 95 98 102 106 111 113 115 118 120 121 122 I224 I224 1234 126 127 127 125

70° 85 88 964 IOO4 1044 1094 ! 134 116 118 120 122 123 124 1244 124 4 125 128 129 129 ¡27

75° 80 854 984 ¡03 107 113 116 118 120 122 124 125 126 1264 1264 127 130 1304 131 1301

80° 76 89 1OO 105 108 114 118 1194 122 124 1254 1264 1274 128 129 129 131 132 1324 131

85° 91 92 105 108 1 14 1184 120 123 126 127 128 128 129 130 130 1314 132 1324 131

90° 89 95 102 1064 111 115 118 120 I224 1244 126 127 127 128 129 130 1304 131 131 1291

Endskjöndt denne Verticalprojection af Hovedet er tilstrækkelig, saavel til at bestemme et
hvert af de maalte Punkters Afstand fra Midtpunktet, som til at sammenligne det med 
et andet Hoved, ved at lægge dem saaledes paa hinanden, at de tilsvarende Radier 
dække hinanden, og da holde dem op for Lyset, saa kunne dog enkelte Partier af 
Hovederne, navnlig Egnen omkring Örerne lettere sammenlignes ved at benytte saa- 
danne Verticalprojectioner af Hovederne, ved hvilke Linien de ikke, som i Profilen, 
staaer lodret paa det verticale Projeclionsplan, men er parallel med samme. Til saa- 
danne Afbildninger kunne atter de i Tabellen indeholdte Tal benyttes, idet Curver, dragne 
igjennem enhver Verticalcoluinnes Tal, fremstille Snittene af Hovedets Overflade med Pla
ner, der gaac igjennem de og successive danner Heldningsvinklerne 0°, 5°, 10°, 15°.... 
180° med Ringen as Plan. Fig. 4 og 5 fremstille saadanne Afbildninger af det til Tabellen 
svarende Hoved, nemlig Fig. 4 Forhovedet og Fig. 5 Baghovedet. For at tegne disse Snit 
umiddelbart efter Tabellen, maa man benytte Maalestokke som den paa Fig. 7 fremstillede, 
der tjener til Underlag ved Tegningen af den til Verticalcolumnernc for 60° og 120° sva
rende Curver. Ved saadanne Tabeller med tilhörende Afbildninger opnaaer man imidlertid 
endnu ikke stort mere end ved Gibsafstöbninger, undtagen for saavidt, at Haaret her ingen 
Indflydelse har havt, og at man umiddelbart kan sammenligne hvilkesomhelst Punkter af 
Hovedet med de samme Punkter paa andre Hoveder eller med andre Punkter paa samme 
Hoved; thi endnu ere de to Elementer: Störreise og Form ikke sondrede fra hinanden.
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00° 105° 110° 115° 120° 125° 130° 135° 140° 145° 150° 155° 160° 165° 170° 175° IS0° M. F. Pr.

^^58

61 63,9
69J 69 67 4 664 654 664 66 654 65 65| 66 61 634 62 60 61 67,7 35 2369,5
73 72 71 70 694 69 68’4 67 66 67 65 64 634 61 59 59 60 7O,o 89 623O,o
80 80 77 75 74 72 72 70 69 69 664 65 64 60 574 57 59 74,2 114 8458,s
87 85 84 83 80 79 76 73 72 70 68 66 65 6O4 58 59 78,s 141 11110,8
94 914 881 87 844 82 784 75 73 72 69 67 65 60 4 58 57 59 81,5 162 13203,0

1(X) 97 94 92 89 85 83 79 76 744 71 69 664 63 60 59 60 83,7 192 16070,4
107 101 100 99 94 904 87 83 8O4 78 75 71 70 65 62 60 60 91,3 219 19994,7
112 109 1054 103 99 954 91 86 824 794 75 72 70 65 62 60 60 95,3 250 23825,o
1174 114 111 109 104 100 95 ■ 89 85 80 754 71 68 64 61 60 60 99,9 269 26873,i
123 120 117 113 109 105 1004 95 90 831 761 72| 70 66 63 6O4 60 102,5 293 30032,5
125 122 120 116 113 108 104 98 93 86 774 724 70 66 i 62 6O4 61 104,6 313 32739,s
I27| 125^ 12U 118 1114 1104 106 100 954 87 76 71 69 64 62 6O4 61 105,s 330 34914,o
1284 126 1221 H94 116 II24 108 IO24 97 89 76 704 69 634 62 60J 60 106,6 339 36137,4
129 125 122 1194, 117 1134 110 IOI4 99 91 81 72 69 65 61 6O4 109,6 340 37264,o
127 125 121 120 117 114 110 1044 101 94 82 71 711*1 2 674 6I4 62 106,s 175 1869O,o

Derfor maa man af Tabellen uddrage en Middelradius for Hovedet, og naar da hvert 
Maal divideres med denne Middelradius og multipliceres med 100, da erholdes en ny Tabel, 
der angiver Hovedets Form, naar dels Middelradius var liig 100mm. Laae nu alle de paa 
Hovedet maalle Punkter i ligestore Afstande fra hverandre, da vilde man meget simpelt 
erholde Middelradien ved at addere alle Maalene og dividere Summen med Maalenes Antal. 
Dette er imidlertid ikke Tilfældet; thi de til Maalene i Tabellens horizontale Række for 25° 
f. Ex. svarende Punkter paa Hovedet ligge langt tættere ved hverandre, end de i Rækken 
for 50°, og disse atter nærmere ved hverandre end Punkterne i Rækken for 90°. Ved at 
beregne Middelradien paa denne Maade, vilde allsaa Egnen omkring Öret (hvor de inaalte 
Punkter ligge nærmest ved hverandre) faae en större Indflydelse paa Middelradien, end de 
andre, og denne saaledes blive for lille. Var Craniets Form derimod en Halvkugle, da vilde 
alle de paa Profilafbildningen fremstillede Curver blive Cirkellinier, der vare indbyrdes pa
rallele og (maalt paa Hovedet) i ligestore Afstande fra hverandre. Længden af hver af 
disse Parallelcirkler forholde sig til Halvkuglens Storcirkel, som den tabulære Sinus til den 
skjærende Kegles halve Topvinkel forholder sig til 1. Indeholdt derfor den største Cirkel 
100 Maal ligelangt fra hverandre, da vilde den næste indeholde 100. sin 85° — 99,62 Maal 
i samme Afstand; den tredie vilde indeholde 100. sin 80° — 98,48, den 4de 96,59, den 
5te 93,97, den 6te 90,63, den 7de 86,60, den 8de 81,91, den 9de 76,60, den 10de 70,71, 
den Ilte 64,28, den 12te 57,36, den 13de 50,oo, den 14de 42,26, den 15de 34,20, den 16de 
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25,88, og den 17de 17,36 Maal, alle i samme Afstande fra hverandre som paa den slörste 
Cirkel. Ved derfor af hver IIorizontal-Række i Tabellen at uddrage et Middeltal, multipli
cere den underste Rækkes Middeltal med 100, den næstes med 99,62, eller tilnærmelsesviis 
med 99, den tredies med 98,18 eller 98 og saaledcs fremdeles de folgende respective med 
97, 94, 91, 87, 82, 77, 71, 64, 57, 50, 42, 34, 26 og 17, addere disse Produkter og di
videre deres Sum med Summen af Factorerne = 1186, vilde man altsaa erholde en rigtig 
Middelradius for Hovedet under den Forudsætning, at de paa Fig. 3 afbildede Curvers 
Længde forholdt sig som Længden af disse Parallelcirkler, idet nemlig ved denne Bereg- 
ningsmaade de maalte Punkter vare bievne reducerede til ligestore Afstande fra hverandre. 
Men da Hovedets Form afviger temmelig betydeligt fra Kugleformen, idet det i Retningen 
fra det ene Öre over Issen til det andet er betydeligen sammentrykt ved Orerne, saa vil 
denne Egn af Hovedet endnu faae en större Indflydelse paa Middelradien end den burde, 
da nemlig Længden af de nærmest ved Öret liggende Snit formindskes i et stærkere For
hold end den tab. Sinus til Keglernes halve Topvinkel, hvorimod Snittenes Afstande fra 
hverandre, maalt paa Hovedet, ikke afvige noget betydeligt fra hverandre.

For derfor at erholde Middelradien 4/ noiagtigere, maa man paa Profil-Afbildningen 
af Hovedet maale Længden l, l', I“, l11', o. s. v. af de forskjellige Snit og multiplicere hver 
Længde med den tilsvarende Middelradius r, r‘, r", r‘" o. s. v. for Snittet, addere disse 
Produkter og dividere Summen med Længden af alle Snittene tilsammen, hvorved erholdes: 

Å r l _L r> l< _|_ r" l'> _|_........ + ¿ r<n) /('n)
1 ~ / 4- Z' 4- l" 4- Z" 4- 4- 4- à l(n)

For det paa Fig. 3 afbildede Hoved ere Middeltallene af de horizontale Columner 
anförte i den med „M” overskrevne verticale Columne og ved Siden af, i den med „F” 
overskrevne, Længden af de tilsvarende Curver; i den tredie Række, overskrevet: „Pr.” 
findes disses Produkter, hvis Sum 308568, divideret med Summen 3173,5 af de som Fac
torer brugte Curver, giver til Middelradius 97,2mm.

Divideres nu den fundne Middelradius i 100, da erholdes 1,029 som den Factor, 
med hvilken hvert Maal maa multipliceres, for at reducere dem til en Middelradius — 100mm. 
Efter denne Tabel tegnes alter en Vertical-Projection af Hovedet paa halv gjennemsigtigt 
Papir, og da kan denne tjene til Sammenligninger af Hoveder med Hensyn til Formen alene, 
ved enten at lægge den behörigt paa et andet, paa samme Maade tegnet Hoved, eller paa 
et Middelhoved, der som Typus er uddraget af et tilstrækkeligt Antal udmaalte Hoveder, 
tilhorende Individer af samme Race, Kjön og Alder.

Paa denne Maade vil man med en stor Grad af Nöiagtighed kunne bestemme de 
forskjellige Menneskeracers Hovedformer, og deraf udlede langt sikkrere Resultater, end 
ved den blotte Betragtning af Cranier. Maales fremdeles Hovederne af Drenge eller Piger, 
og gjentages disse Maalninger paa ny hvert Aar eller hvert andet, da kan man, ved Paa- 
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lægning af de forskjcllige Afbildninger af et og samme Hoved, öieblikkclig og med stor 
Nöiagtighed overbevise sig om den Forandring, der kan være foregaact med Hovedets Form, 
idet enkelte Partier af dette ere bievne stærkere udviklede end andre, hvilket rimcligviis 
vil finde Sted, og som paa denne Maade vil kunne vise sig meget tydeligt, idet Middelradien 
af en Drengs Hoved fra 7 til 8 Aar (forsaavidt jeg tor uddrage nogen Slutning af de faa 
Maalninger, jeg endnu har foretaget) i Almindelighed ikke overstiger 93 til 94mm, medens 
et voxent Mandfolks Hoved i Gjennemsnit synes at have en Middelradius af 104 til 110mm.

Vil man endelig benytte disse Hovedmaalninger til deraf at udlede Beviser for 
eller imod Rigtigheden af Phrenologiens Grundprinciper, maa man udtrykke Stedet for og 
Omfanget af de af Phrenologerne antagne Organer i Grademaal. Dette har jeg bestræbt 
mig for at udföre saa nöiagtigt som mueligt ved at overfore Afbildningerne af phrenologi- 
ske Buster i geometrisk Projection, og af denne at bestemme Vinklerne og Grændserne. 
Afsættes disse Grændser paa de til Tabellerne hörende Schemaer, da faae disse folgende 
Udseende :

✓ 0' 0 2 20 27 30 3.7 tØ 43 øø øv 70 '¿7 00 33 sø 27 700 20 7/0 7/3x727 72ø\/3V 740 743 700 733 700 7037'70 7&\73f
76
73
20 lå
27
30 /s'
Af fy
42 7 Q. —
4.7 •
M t (V
33 —2 • fy
ØV q V /¿7
03 Z x-S *7 7
70 7 r*

35 D ?. 7 fy
73 ~T~ ¿7 &
30 tf
3.7 f i >
.70 ——i

7T

No. 1. Organ for Sprogsands. No. 13. Organ for Mekanisk Talent.
2. 55 55 Talsands. 14 ,, ri. 55 55 Munterhed og Vid.

,5 3. 55 55 Ordenssands. „ 15. 55 55 Slutningsevne.

55 4. 55 55 Farvesands. „ 16. 55 55 Sammciiligningsevne.

55 5. 55 55 Vægtsands. „ 17. 55 35 Erhvervs drift.

55 6. 55 55 Störreisesands. „ 18. 55 55 Idealitet.

55 7. 55 55 Gjenstandsands. „ 19. 55 55 Vidunderlighedssands.

55 8. 55 55 Tonesands. „ 20. 55 55 Efterlignelsestalent.

55 9. 55 55 Tidssands. „ 21. 55 55 Velvillie.

55 10. 55 55 Stedssands. „ 22. 55 55 Forhaabning.

55 11. 55 55 Begivenhedssands. „ 23. 55 55 Ærbôdighed.

55 12. 55 55 Ernæringsdrift. „ 24. 55 55 Ôdelæggelsesdrift.
Vidensk. Selsk. Ski1., 5 Række, naturv. og matli. Afd. 1 Bind. 2
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25. Organ for Skjuledrift. No. 31. Organ for Tilslutningsdrift.
26. 55 55 Betænksomhed. „ 32. 55 Eenhedsdrift.
27. 55 55 Samvittighedsfuldhed. ,, 33. ,, 55 Bekæmpelsesdrift.
28. 55 55 Fasthed. ,, 34. ,, 55 Bornekjærlighed.
29. 55 55 Forfængelighed. ,, 35. ,, 55 Kj öns drift.
30. 55 55 Selvfølelse. •

Naar man nu for de Maal, der falde indenfor de respective Grændser, bestemmer 
Middelværdier paa samme Maade, som Middelradien af hele Hovedet bestemtes, og sam
menligner disse Middelradier for de forskjellige Organer med de til Middelhovedet eller 
Typus hörende Middelradier for samme Organer, da vil et Organs Störreise kunne angives 
ved 4- 1, 4- 2, 4-3..., — 1, — 2, — 3, ... o. s. V. eftersom dets Middelradius er 1, 
2, 3... Millimetre större eller mindre end Middelhovedets Middelradius for dette Organ. 
Sammenlignes endelig denne Craniets Udviklingshistorie med en omhyggelig optegnet Hi
storie af Individets Charakteer og Aandsevners Udvikling, da vil man derved kunne vente 
en sikker Afgjörelse af Phrenologiens Paalidelighed.

Vel er denne Undersögelses-Vei langt besværligere og vidtløftigere end en blot 
Beskuen og Befölen af Hovederne, men desuagtet haaber jeg, at Mange af dem, der levende 
föle denne Sags store Vigtighed, ikke ville tage i Betænkning at paatage sig den dermed 
forbundne Möic, der dog idetmindste for Naturforskeren ikke kan være afskrækkende, idet 
man efter Maalningen og Beregningen af eet eller to Hundrede Hoveder allerede kan vente 
interressante Resultater, imedens f. Ex. meteorologiske og magnetiske Observationer ofte 
först kunne ventes at lede til et Resultat efter mange Aars vedholdende Flid.

Det er ogsaa kuns i det Haab at vinde flere Medarbeidcre for denne Undersøgelse 
og Opmuntring til selv at fortsætte den, at jeg har kunnet overtale mig til at forelægge 
det kongelige Videnskabers Selskab et Arbeide, hvis Slutsteen, Resultatet, endnu mangler.
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Virkningen mellem Kali- Metliyloxyd- 
Sulpliocarbonat og Jode,

med Bemærkninger om det olieagtige Product ved Dannelsen af xanthogensyret 

Kobberoxydiil

, af

W. C. Zeise.
Professor,





Som bekjendt giver en Oplosning af Kalihydrat i Træalcohol med Svovlkulstof et Salt, der 

i alle Maader svarer til det xanthogcnsyrede Kali med Vinalcohol. Skjöndt der nu med god 
Grund lod sig formode, at dette Kali-Mcthyloxyd-Sulphocarbonat vilde forholde sig med 
Jode paa en Maade, aldeles analog med den, hvorpaa det xanthogcnsyrede Kali eller Kali— 
Æthyloxyd-Snlphocarbonatet forholder sig, saa syntes det mig dog Umagen værd, for at 
faae denne Art af Undcrsögelsc fuldstændig, ogsaa at forsöge hiint Salt.

Hovedresultatet af denne Undersögelse er, at derved ligeledes skeer en Fraskilling 
af 1 At. Svovclkulstof og 1 At. Ilt og frembringes en Forening af i At. Melhyoxyd og 
1 At. Svovclkulstof, altsaa en Methyloxydæther med Svovelkulstof, hvori dette er Syren.

Fremstillingsmaaden heraf er omirent som ved Svovelkulstof-Ælhyloxydet. Man 
forskaffe sig en maadelig stærk Oplosning af Kalisaltet ved at sætte flint pulveriseret Kali
hydrat til en Oplosning af Svovelkulstof i reen Træalcohol indtil Oplosningen paa den ene 
Side ikke bliver melket ved Vand og paa den anden Side ikke reagarerer alkalisk. Til 
denne Oplosning finer man under stadig Omrystning saa meget Jode i flint pulveriseret 
Tilstand, som den kan optage uden at antage en bruunagtig Farve. Efter nogen Henstand 
fraskiller man ved Filtrering det udskilte Jodekalium og Svovel, og deslillerer Filtratet til 
Törhed. Mængden af Træalcohol i den saaledes erholdte Oplosning af Æthcren er i Al
mindelighed for stor til at man ved Tilsætning af Vand kan bevirke Fraskillingen; man 
faacr ved samme en melket Vædske, som ikke udsætter Æthercn tilbørligt. Men Fraskil
lingen af den for store Mængde Træalcohol kan her ikke skee ved en simpel Destillation 
saaledes som Fraskilling af Viinalcohol ved Svovelkulstof-Æthyloxyd: der overgaaer stedse 
ved den simple Destillation baade Træalcohol og Æther i et saadant Forhold, at derved ei 
opnaacs nogen Concenlrcring. Denne bevirkes derimod let naar til den paa Træalcohol 
rige Oplosning i en Retort sættes en passende Mængde fiinstödt smeltet Chlorcalcium, og man 
efter nogen Henstand indtil al Vædske er indsuget, destillerer ved lind Varme. Der til
bageholdes da Træalhohol i Forbindelse med Chorcalcium og man faaer nu i Destillatet en 
saa stærk Oplosning, at tilsat Vand bevirker en fuldstændig Adskillelse af Ælhercn, hvil
ken samler sig nederst i Blandingen. Efter Fratagning af denne lader man den henstaae 
noget med Chorcalicuin og reclificerer atter, hvorved imidlertid kun tilbagcblivcr meget 
lidt af et bruunagtigt Legeme. Destillatet er da det rene Mclhyloxyd-Sulphocarbonat.
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Almindelig-viis faaer man mellem det udskilte Salt og Svovelet et tungt, tyktflydende 
olieagtigt Legeme, som man kunde fristes til at holde for et særeget Product. Men ved at 
destilleres giver det Svovclkulstof-Methyloxyd og et Refiduum af Svovel, og det synes 
fölgelig blot at hidrore derfra, at en Deel Svovel tilbageholder en Portion af Ætheren; 
ogsaa forsvinder störste Delen af dette olieagtige Bundfald ved længere Henstand med den 
övrige Vædske.

Methyloxyd - Sulphocarbonatet har en blegguul Farve, en særegen ei behagelig 
Lugt, stærk söd Smag og er fuldkommen neutralt. Vægtfylden fandt jeg — 1,17; Koge- 
punetet = 154°. Den ovcrdestillerer uden Tegn til Destruction. Den er uoplöselig i Vand, 
let oplöselig i Alcolhol og Æther, lader sig kun vanskeligt (kun i opvarmet Tilstand) an
tænde og forbrænder med en blaaagtig Luc med Lugt af Svovclsyrling.

0,2907 grm. Æther gav 0,303 grm. Kulsyre og 0,140 grm. Vand, hvilket er for 100 
D. Æther Kulsyre = 104,63 Vand = 48,15.

0,262 grm. Ælher gav 0,283 grm. Kulsyre og 0,125 grm. Vand, altsaa for 100 D. 
Æther : Kulsyre = 108,105 og Vand — 47,709.

0,3133 grm. Æther gav 0,333 grm. Kulsyre, altsaa for 100 D. Æther Kulsyre 106,28 
D. ; Vandet blev her ikke bestemt.

0,1757 grm. Æther gav 0,180 grm. Kulsyre og 0,088 grm. Vand, hvilket er for 100 
D. Æther, Kulsyre 102, 44 D. og Vand 50,085 D.

0,182 grm. Æther gav 0,195 grm. Kulsyre, hvilket er for 100 D. Æther, Kulsyre == 
105, 22 D. ; Vandet blev her ikke bestemt.

0,240 grm. Æther gav ved Forbrænding 0,903 grm. svovelsyret Baryt, hvilket er for 
100 D. Æther 376,22 svovelsyret Baryt.

0,254 grm. Æther gav 0,960 svovelsyret Baryt, altsaa for 100 D. Æther 377,9 D.
De for 100 D. Æther erholdte Qvantiteter af Kulsyre ere altsaa 104,63; 108,105; 

106,28; 102,44; 105,22. Middeltallet heraf er 105,335, hvilket svarer til 28,734 D. Kulstof 
(C = 75). De erholdte Qvantiteter ¡afVand ere 48,15; 47,79; 50,085, hvis Middeltal er 
48,644, hvilket svarer til 5,30 D. Brint. Mængden af erholdt svovelsyret Baryt ere 376,22 
og 377,9, hvoraf Middeltallet er 377,06 og hvortil svarer 52,1 Svovel.

Analysen har altsaa givet for 100 D. Æther: 28,734 D. Kulstof, 5,30 D. Brint, 
52,10 D. Svovel og fölgelig 13,866 D. JIt.

Beregnes Ætheren som en Forening af 3 C, 6 H, 2 S og O, saa faae vi:
29,434 Kulstof.
4,896 Brint.
52,610 Svovel.
13,060 JIt.
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Der kan fölgelig ikke være Tvivl om, at dette er den elementære Sammensætning, 
og Samincnsælningsmaadcn er da rimeligst C2 H6, O+C S2 = 764,77.

Angaacnde Analysen vil jeg tilföie, at den blev foretagen med Portioner tilvirkede 
i forskjcllige Gange og saavel med det, der var vundet ved Destillation af det olieagtige 
som med det övrige. Til Forbrændingen for Kulstof og Brint blev anvendt en Blanding af 
Kobberoxyd og chromsyret Blyoxyd; Forbrændingen for Bestemmelsen af Svovelmængden 
skete ved en Blanding af chlorsyret Kali, Kobberoxyd og kulsyret Kali. Den afbrændte 
Masse blev udkogt med en meer end tilstrækkelig Mængde kulsyret Kali og omhyggelig 
udvasket. Den med Saltsyre overmættede Oplosning blev fældet med Chlorbaryum o. s. v. 
Ælheren blev ved disse Forsög paa sædvanlig Maadc afveiet og indbragt i*cn  aflang 
Glasblære.

En Oplosning af Methyloxydsulphocarbonat i en Oplosning af Kalihydrat i Viinalcohol, 
eller Træalcohol, giver ved Henstand i en vel tilsluttet Flaske en Udskilling af krystal
liseret kulsyret Kali, men der medgaaer her betydelig længere Tid til denne Destruction 
end ved Æthyloxyd - Sulphocarbonat. Upaatvivleligt dannes tillige den til Mcrcaptanet 
svarende Sammensætning af Methyloxyd, saa at Virkningen kan fremstilles saaledes: C2 H6, 
0+CS2 med KO-} H*O  = KO. C02+C2 H6. S+H2S.

Ved almindelig Temperatur virker Kalium ubetydeligt paa Ætheren, men ved Op
varmning indtræder nogen Luftudvikling og der dannes Svovclkalium.

Stærk Salpetersyre virker voldsomt derpaa; men ved Kogevand kan bevirkes Ilt
ning af en Deel af Svovelet, og Ælheren bliver derved til et Legeme, som ikke udskilles 
af den sure Oplosning ved Vand; kun maa Fremgangsmaaden være den, at man til Blan
dingen af megen Saltsyre og lidt Ælher sætter Salpetersyre i flere Portioner. 0,437 gram. 
Æther saaledes behandlet ved Digestiom med Kongevand indtil al Virkning havde ophört, 
gav 0,611 grm. svovelsyret Baryt, altsaa for 100 D. Æther 139,81 D. svovesyret Baryt, 
som svarer til 19,0 D. Svovel, altsaa lidet over ¿ af det, den anvendte Mængde Æther 
indeholdt.

En meget forunderlig Omstændighed ved disse Forsög er den, at der ved Virk
ningen af Jode paa den træalcoholiske Oplosning af Kali-Melhyloxyd-Sulphocarbonatet i 
nogle Tilfælde har udviklet sig i hetydelig Mængde en særegen Luft, i andre Tilfælde der
imod aldeles ingen Da jeg ifjor Sommer tilvirkede nogle Portioner af Ætheren, blev jeg 
flere Gange opmærksom paa en indtrædende Brusning i Blandingen, i det Jodepulveret blev 
sat til Oplosningen^ fornemmelig henimod det Punct da Destructionen af Saltet var fuldendt. 
Jeg anstillede derefter et herhenhörende regelmæssigt Forsög ved at föie Jodet gjen- 
nem et Tilgydningsrör til Saltoplösningcn, indesluttet lufttæt i en Flaske, forsynet med et i 
Qvægsôlv gaaende Ledningsror, og da al atmosphærisk Luft kunde antages uddreven op- 
samlede jeg virkeligt omtrent 200 Cubikcentimeter Luft.
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Vcd Undersögelse af denne Luft fandtes, at den havde en svag- Lugt, lignende den 
af Ætheren, at den var tungere end atmosphærisk Luft, forbrændte med en bleg, blaa 
Lue og gav derved en kun meget svag Lugt af Svovelsyrling, at den indsugedes temmelig 
let af Barytvand og Kalkvaud, mindre let af Ammoniak og gav efter kort Tid dermed 
brunfarvede Vædsker, at den ikke indvirkede paa en Blyoplosning, at den hverken for 
eller efter Forbrændingen forraadte ved Meelstof Spor af Jode.

Nogle Forhold kunne synes at hentyde paa, at denne Luft var Methyloxyd, men 
andre passe ikke dermed, og hvorledes skulde vel denne Luft kunne opstaae under hine 
Omstændigheder?

Men alt dette er kun af ringe Interesse; thi jeg har senere ikke været i Stand til 
at fremkalde Spor af denne Luft.

Da jeg i Lobet af Vinteren tilberedte nogle nye Portioner af Ætheren, var det mig 
paafaldende., at den omtalte Brusning stedse udeblev. Jeg havde derved anvendt Træalco- 
hol, oprindelig fra en anden Fabrik, og forsögte nu den for anvendte, hvoraf jeg endnu 
havde en Rest, med Jodepulver. Kun naar Saltoplosningen forud var opvarmet noget, gav 
den med Jodepulveret noget, der kunde tages for Brusning ved en Luftudvikling, men et 
herover anstillet regelmæssigt Forsög gav ei Spor af Luft. I Betragtning af, at der muligen 
kunde have været et Overskud af Kali i Saltoplosningen da Lufudviklingen fandt Sled, for
sögte jeg en Portion, hvormed delte var Tilfældet, men ligeledes uden nogen Luftudvik
ling. Jeg maa fölgelig erklære mig aldeles ude af Stand til at forklare denne Afvigelse.

En anden Omstændighed fortjener endnu at omtales, at nemlig Salloplösningen efter 
Tilkomst af en vis Mængde Jode udstöder en, snart meget stærk, snart meget svag hviid 
Taage, men undertiden saa godt som ingen. Ved den fürste Destillation af Blandingen 
fremtræder ogsaa denne Taage, men senere forsvinder den, og det rene Hovedproduct, 
Ætheren, viser ikke dette Forhold.

Disse afvexlende Phænomener ved Dannelsen af dette Stof kunde friste til Mistillid 
til en constant Sammensætning derved. Tildeels af den Grund har jeg ogsaa anstillet en 
talrig Mængde Forsög derover; de bleve anstillede med Portioner, hvis Tilvirkning rimelig- 
viis stedse har været ledsaget af Luftudviklingen. Analysens Resultater kunne aabenbart ei 
fore til andet, end det alt anförte, bestemte Hovedresultat.

Ved denne Ledighed troer jeg ogsaa at burde omtale det Product, som egentlig 
gav Anledning til hine Forsög med Jode, nemlig det olieagtige Legeme, hvis Dannelse led
sager Dannelsen af det xanthogensyrede Kobberoxydul. Efter dets Egenskaber at domme 
kan det ingenlunde antages for at være det samme som det Jodet giver med den alco- 
holiske Oplosning af xanthogensyret Kali.

Delte Stof, som jeg derfor har givet et andet Navn og som jeg indtil videre kal
der Xanthelen, afviger blandt andet deri fra Æthyloxyd-Sulphocarbonatet, erholdt paa for 
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anförte Maade ved Jode, at det ikke kan destilleres for sig uden aldeles at forkulles. Det 
er blandt andet af den Grund et meget möisommeligt Arbeide, at faae det i en Tilstand, 
hvori det kan antages for reent.

Fremgangsmaaden er denne: En alcoholisk Oplosning af vandfrit Kobberchlorid fæl
des nöiagtigt med en alcoholisk Oplosning af xanthogensyret Kali. For nu at fraskille det 
i Vædskcn oplöste, ved Indvirkning af Metalchloretcls halve Chlormængde paa Xanlhogen- 
syren dannede Xanthelen, hvilket er langt mindre fordampeligt end Alcoholen, fradestilleres 
en Deel af denne. Nu at blande Residuet med Vand til Fraskilling af det deri oplöste 
Xanthelen, nytter ikke; thi derved faaes kun en melket, svovelrig Vædske, som ikke klarer 
sig. Jeg valgte derfor först at föie Æther til hiint Residuum, fraskilte ved Filtrering det 
derved udskilte, som er noget Chlorkalium og Svovel, og nu sammenrystede jeg Blandingen 
med Vand. Dette optog’ da Alcoholen idet Ætheren fraskilte sig i Forbindelse med 
Xanthelenet. Den .derpaa fraskilte ætheriske Oplosning befriede jeg ved Destillation for
medelst lind Varme fra en Deel Æther, og Resten bortskaffedc jeg ved at lade Residuet 
henstaae i fortyndet Luft over Svovclsyre. Men det saaledes erholdte Product indeholder 
endnu en Portion Svovel oplöst; og fra delle kan Xanthelenet ikke skilles ved en simpel 
Destillation, efterdi det, som anfört, derved destrueres. Ved Destillation blot med Vand 
undgaaes Destructionen, men denne Destillation gaaer yderst langsomt. Ved at anvende 
en mættet Kogsaltoplösning gik det noget hurtigere, og derved fik jeg da endelig en Por
tion rectificeret, hvilken jeg efter ny Udvaskning med Vand bragte i tör Tilstand ved at 
lade den henstaae noget over Svovelsyre. «

Xanthelenet har en blegguul Farve, en særegen Lugt, kjendelig forskjellig fra den 
ved Ælhyloxyd-Sulphocarbonatet og Methyloxyd-Sulphocarbonatet; dens Vægtfylde er kjen- 
delig ringere end ved disse to, der have saa godt som samme Vægtfylde, nemlig 1,17, thi 
Xanthelcnets er —1,105. Med Jode giver det en bruun Oplosning, som det synes uden 
nogen Destruction. Ved Ophedning i Dcstillecrredskab giver det, under Forkulning, el 
Destillat, hvis Lugt ligner meget den ved det Destillat, som faacs af xanthogensyret Kali. 
En Oplosning deraf i en alcoholisk Kalioplosning giver snart ved Henstand en rigelig Ud
skilling af et saltagtigt Legeme, men dette er paa ubetydeligt nær oplöseligt i Alcohol, 
og synes blot al være en Blanding af xanthogensyret Kali og Svovelkalium, og ved Destil
lation af den fra det udkrystalliserede Legeme skilte Vædske , faaes et Destillat, der ikke 
forraader Mercaptan; her er fölgelig ogsaa et Forhold, hvorved Xanthelenet differer be
tydeligt fra Svovelkulstoftætheren.

Hvad angaaer Sammensætningen , da har jeg for Öieblikket ikke et tilstrækkeligt 
Antal Data til at bestemme den fuldstændigt; med nogenledes Sikkerhed kan jeg kun 
anföre, at det indeholdt 39 pCt. Kulstof og 6, 6 pCt. Brint. Dette er saa godt som nöi
agtigt samme Mængdeforhold som ved Svovelkulstof-Ætheren eller Æthyloxyd-Sulphocar- 

Vidensk. Selsk, Skr., 5 Række, naturv. og matli. Afd. 1 Bind, 3 
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bonatet. At der ved Dannelsen af Xanthelen udskilles Svovel, ligesom ved Dannelsen al 
Svovelkulstof-Æthercn formedelst Jode, har jeg ogsaa senere erfaret med fuld Vished; thi 
man forefinder Svovel i betydelig Mængde saavel i det raa Xanthelen som i Alcoholen, 
der er benyttet til Udvaskning af det xanthogensyrede Kobberoxydül. Lægges hertil, at 
det af theoretiske Grunde er meget sandsynligt, at Virkningen af Jodet paa det xanthogen- 
syrede Kali og af Chloret, som Kobbcrchloridet afgiver ved at blive til Chlorilr, i det 
væsentlige maa være eens , saa synes der at være meget som antyder, al Xantelenet er 
isomerl, eller i det mindste prolymert med Æthyloxyd-Sulphocarbonatet.
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1. Egeslagten (Querens).

a. Immergrönne Ege.

1. Steenegen (Ouercus Ilex. Lin.).

Nouveau Duhamel ou Traité des Arbres. T. VII. T. 43. et. 44. f. 2.
Steenegen horer til en af Middelhavslandenes meest characteristiske Væxter og udgjôr en 
væsentlig Bestanddeel af Skovene i det immergrönne Bælte. Den er derfor et af de al
mindeligste Træer i Apeninernes lavere Dele samt de afsondrede Biergmasser og Höie, som 
ligge paa begge Sider af denne IIoved-Biergmasse; ligeledes er den almindelig i Sicilien i 
samme Bælte. Ligesom dette Bælte i Alperne kun fremtræder paa Sydsidens laveste Höi- 
dcr, saaledes gielder dette ogsaa navnligen om Steenegen, der vel forekommer ved Triest, 
ved Garda- og Comer-Söen og Lago-Maggiore, men savnes, naar man trænger dybere 
ind i Alperne, ligesom den ogsaa fattes i den vestlige Deel af Alpernes Sydside. Der
imod forekommer den paa de euganeiske Ilöie.

Skjöndt den har sit rette Hjem i det immergrönne Bælte, saa stiger den dog paa 
mange Steder i Apenincrne til en störrc Höide. Saaledes forekommer den i de nordlige 
Apeniner indtil 1500—2000', i Mellem- og Syd-Apeninernc samt i Sicilien indtil 2500'. 
Paa Monte Pisano gaaer den endog til Toppen La Faëta 2700'. Inde i Biergene forekom
mer den ogsaa Cf- Ex. mellem Terni og Spoleto, Mt. Scalclle o. s. v.), men gaaer der 
mindre höit end nærmere ved Havet1).

i) Folgende Observationer kunne bidrage til at oplyse den ovre Grændse af dette Træ: Tableau du 
climat et de la végétation de l’Italie, Suppl. I. Nr. 2j62. 263. (Mt. Gennaro) Nr. 293 & 300. (Lugnano) 776, 
777 (Mt. Scallelle). 742. 743 (Gargano). 691. 692 (Epomeo). Cfr. Philippi Etna, hvor den övre Grændse 
sættes til 4000'.

Steenegen horer ogsaa til de almindeligst plantede Træer: den benyttes i Haver 
(Villa Borghese, Palazzo Pitti), ved Kirker, o. s. v., ogsaa i Posletten.

Udenfor Italien forekommer den i Sydfrankrig, paa den spanske Halvöe, i Dalma
tien, Grækenland, paa Afrikas Nordkyst, rimeligviis ogsaa i Vestasien, altsaa i samtlige 
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Lande omkring Middelhavet og synes overalt at spille en betydelig Rolle i de lavere Egne i). 
Derimod savnes den Norden for Alperne og Balkan. Kun paa Frankrigs Vestkyst med den 
milde Vinter forekommer den, men gaaer dog ikke nordligere end til Loires Udlob, 47°2). 
Dyrket holder den ud i det sydlige England, ligeledes formedelst Vinterens Mildhed.

2. Korkegen (Quercus súber Lin.))).
Nouveau Duhamel. T. VII. T. 45.

Korkegen har saavel efter Höiden som i horizontal Udstrækning en langt mindre 
Udbredelse i Italien end Steenegen. Den forekommer ikke Norden for Apcninerne, altsaa 
ikke nordligere end 44|° og Syden for sammes nordlige Deel spiller den en langt ringere 
Rolle end Steenegen. Den træffes paa Mt. Pisano, hyppigt i Roms Campagna og Albaner- 
bierget, ved Vellctri, mellem Terracina og Fondi, paa Ischia, temmelig hyppigt i Calabrien 
og Sicilien. Dens ovre Grændse kan neppe sættes höiere end 1000'. (Mt. Pisano, Bosco 
di Calatafcmi ved Segesta4).

Udenfor Italien findes den ved Frankrigs Middelhavskyst samt i Landes, i Spanien, 
og i den vestlige Deel af Nordafrika O; derimod synes den i de östligere Dele af Mid
delhavslandene (Grækenland, Lilleasien og Syrien) enten at savnes eller at være langt 
sjeldnere6).

Den synes at være mindre haardför i strenge Vintre end Steenegen. I den strenge 
Vinter 1709 gik mange Korktræer ud i Provence og Langvedoc?)-

3. Den falske Korkeeg (Quercus pseudosuber Santi vix Desfont.).
Santi Viaggio. Tab. T.3.

Denne Art, der forekommer mig at være tilstrækkeligcn adskilt fra de to fore- 
gaaende, har jeg kun fundet paa Mt. Limone og i Nærheden af Prato i Toskana, og faaet 
Exemplarer af i den botaniske Have i Pisa. Savi anförcr den som sielden, og Santi an
giver de specielle Voxesteder. Den gaaer neppe til större Ilöide end Korkegens).

1) LoiseJ. Gall. II. 324. Martins Mt. Ventoux. Benth. Pyr. 114. Webb. Iter llisp. 14. Wilkomm. Bot. Zeit 1845. 
783. Schousboe Marocco. 11. Desfontaines Atl. II. 349. Visiani Flora. Dalmat. I. 208. Chaubard. Pelop. 
63 Sibthorp. Græc. II. 239. Griesebach. Reise. I. 246. ppi. Rum. Fl. Spicil II. 333.

2) Martins Mt. Ventoux. 247.
3) Jeg kan ikke tiltræde den Mening, som Link og Flere have, at Korkegen kun er en sygelig Afart af 

Steenegen. (Bot. Zeit. 1845.)
4) Tableau etc. Observ. No. 210 & No. 461. Dog antager Philippi at den paa Etna gaaer til 3800'.
5) Loisell. Gall. II. 325. Benth. Pyr. 114. Webb. iter. 14. Schousboe Marocco 11. Desfont. Atl. II. 349.
6) Den angives hverken af Sibthorp eller Chaubard. Fraas Synopsis, 254, siger, at den er meget sielden 

og at han selv ikke har fundet den. Grisebach angiver kun Albanien. Spicil. Flor. Rum. II. 333. 
Derimod forekommer den i Visiani Fl. Daim. I. 208.

7) Laudon Arboretum. Britt. III. 1913.
8) Om Qu. pseudosuber Tenore Sylloge 472. (Fondi, Persano, Calabria) er den samme, er nok tvivlsomt.
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Den forekommer neppe udenfor Italien; thi Q. pseudosuber Desf., hvortil nok 
ogsaa hörer O. hispánica Webb, er vist forskiellig derfra.

4. Kermesegen (Quercus coccifera Lin.)
Nouveau Duhamel. VII. T. 46.

Den sande Quercus coccifera har jeg selv kun fundet i Sicilien imellem Vittoria og 
Terranova. Giordano har meddeelt mig Exemplarer ligeledes fra Sicilien. En Afart af Q. 
Ilex med smaac stærkt tornede Blade, kan let forvexles dermed.

Den anföres af Allioni som voxende ved Nizza og af Tenore at findes flere Steder 
i det Neapolitanske*).  Den angives som forekommende i alle Middelhavslandene og jeg 
har sect Exemplarer fra Sydfrankrig, Spanien og Portugal'^). Efter Griesebach synes den i 
den östlige Halvö af Sydeuropa at gaae nordligere end selv Q. Ilex; thi han anförer den 
som voxende i Bithynien paa Constantinopels Brede , hvorimod han ikke angiver Q. ilex 
derfra eller fra Rumelicn, men forst fra Athos og Öen Chalki i Propontis efter Sestinis). 
Efter Visiani, Sibthorp og Chaubard hörer den til de almindeligste Træer i Dalmatien og 
Grækenland, og det samme er efter flere Forfattere Tilfældet i Spanien Q.

b. Ege med affaldende Löv.

5. Kastanie-Egen (Quercus Cerris. Lin.) s)
Nouveau Duhamel. VIL T. 57.

Denne Eg, som ved den med lange blöde Pigge besatte Skaal og de dybt ind- 
skaarne Blade er saa betydeligen adskilt fra de övrige italienske Egearter, hörer til de 
meest udbredte og skovdannende i Italien og til dem, som have den störsle Udstrækning 
efter llöiden.

Dens Bolle er dog i Alperne forholdsviis ikke betydelig; den forekommer i Karsch- 
gebirge, paa Höiene ved Verona, efter Comolli ved Comersöen, efter Massara i Valtellina 
og paa Mt. Generoso efter Gaudin; men den synes her ikke at stige til nogen betydelig 
Höide over Havet, og vist ikke over Kastaniens Bælte.

I Apeninerne derimod, saavel i Hovedkiæden som de Biergmasser, der ligge Vesten 
og Osten for samme er den, især i visse Egne, meget udbredt paa Bierge, Höje og i ud
strakte Dale, saavelsom ogsaa i Sletterne (Prato, Mt. Cimone, La Vernia, Camaldoli, Mt.

1) Allioni Ped. II. 189. Tenore Sylloge App. 5.
2) Lois. Gall. IL 325. Webb. Iter. bisp. 15. Desfont. All. IL 348. Sibth. Gr. IL 239. Chaubard. Pelop. 63. Vi

siani FI. Dalin. I. 209.
3) Reise. I. 43. 47. 246. Fl. Rum. Spie. II. 332.
4) GusSone Floræ Siculæ Synopsis Vol. II. 604 har endnu UfArter immergrönnc Ege : Q. ßivoniana Gns: og 

Q. pseudo-coccifera Desf.
5) Jeg indbefatter herunder Q. haliphleos Lam. og (L austriaca Wild.
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Limone, Terminillo, Leonessa, Montamiata, Lago diBoIsena, Macchia Mattei i Roms Slette, 
Mt. Gennaro, Mt. Albano, Garigliano Dalen, Mt. Gargano, Vesuv, Solfatara, Höiene ved Eboli). 
Den forekommer ogsaa paa Etna og flere Steder i Sicilien. Nordligere gaaer den i Ape- 
ninerne fra Havets Niveau op til 2500—2600' (Montclungo over Pontremoli, Covigliaio ved 
Pietramala, la Vernia); sydligere til 3000—3500 (Mt. Cavo, Terminillo, Leonessa, Piano 
di 5 miglia), paa Etna maaskee til 4000'. Den gaaer saaledes ligesaa höit som Kastanien 

. og stundom endog höiere, den træder ind i Rögens Bælle; ja nogle Steder findes den 
endog i lige Niveau med buskagtige Böge (Covigliaio).

Dette Træe anföres hverken fra den spanske eller den sydlige Deel af den græske 
Ilalvö, ligesom den ogsaa savnes i Nordafrika og Vestasien. Det forekommer heller ikke i 
Schweitz nord for Alperne, men derimod i flere Egne af Mellemeuropa, saasom i Frankrig 
indtil Paris, i Östcrrig, Banatet og Dalmatien, Albanien, Macédonien og Servien i) der
imod ikke i Carpatherne eller paa Caucasus1 2).

1) Loisel. Fl. (ialt. II. 327. Koch Syn. 737. Rochel Banat. 73. Visiani Fl. Dalmat. I. 208. Grieschach 
Fl. Rum. Sp. II. f. 334.

2) (). Fontanesii Gus. Syn. Flor. Sic. 605, der efter ham voxer i Sicilien, horer til Cerris-Gruppen.
3) De vigtigste af de af de italienske Forfattere fremstillede Former ere: Q. sessili/lora Smith, peduneu

lata Wild , pubescens Wild, faginea Lam., brulia [en., Thomasii Ten., apenina Lam. Dalechampii 
Tenore, congcsla Presl., Virgiliana Ten., Cupania Guss, amplifolia Gnss. leptobalana. Guss. — Quercus 
Esculus hos de italienske Forf. er neppe Grækenlands Esculus, (Cfr. Tenore osscrvazioni sulla Flora 
Virgiliana), og det samme gielder om den ’i flere af Italiens Florer anförtc Q. Ægilops, der horer ti! 
Cerris Gruppen.

6. Sommer- og Vinter-Egen og beslægtede Arter (Quercus peduneulata, sessiliflora
et affines.)

Af Ege med afialdende Löv frembyder Italien foruden Quercus Cerris, endnu ad
skillige Arter, der meer eller mindre nærme sig Quercus Robur Lin; men da Egenes Blade 
paa samme Art variere betydeligen efter Alder, Aarstid, Jordbund og flere Forhold, da 
Agernes Form ikke heller er constant, og da den Reisende ikke altid træffer Frugt og 
Blade samtidigen, saa vover jeg ikke at afgjöre hvormange og hvilke Arter af denne Ege
gruppe Italien frembyder eller at bestemme de enkelte Formers geographiske Forhold, men 
maa overlade en fuldstændig Bearbeidelse af denne Gruppe til de italienske Botanikere3).

Denne Egegruppe spiller en hoist betydelig Rolle som skovdannende saavel paa 
Biergc og Höje , som i Dale og Höi- og Lav-Sletter ligefra Alperne til det yderste af 
Calabrien, saa og i Sicilien. Ege-Skove forekomme flere Steder i Alperne, (Karsch, Tag- 
liamcnto-Dalen, Belluno, Lago-Maggiorc, Comer-Söen, Mt. Baldo, Mt. Generoso, paa nogle 
Steder i den lombardiske Slettes nordligere Dele, f. Ex. ved Verona, mellem Milano og 
Novara; hyppigere ere Egeskovene ikke blot i Apenninerne selv (Nordsiden af Apenninerne, 
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Mt. Gennaro, Lagonegro, Mt. Pollino, Cosenza), men fornemmeligen i de afsondrede Bierg- 
systemer, som ligge Vesten for Apcninerne, især hvor der fremstaaer plateauagtige Stræknin
ger, f. Ex. i Maremmerne, ved Siena, Montamiata, Mt. Catini, Mt. Cerboli, Lago di Bolsena, 
Viterbo, Albanerbierget. Ligeledes paa Mt. Gargano. Men ogsaa i Lavsletterne ere de almin
delige, f. Ex. Macchia de Pisa, Macchia Mattei ved Rom samt Campagnen i det Hele, de 
pontinske Sumpe, Pestlim Sletten og Sletten under Eboli ved Persano, hvor der er en Ege
skov af 20 Migliers Omkreds, Sletten ved Morano; udstrakte Egeskove forekomme ogsaa 
mellem Isernia og Venafro og Syden for denne Stad samt i Garigliano-Dalen. 1 Sicilien: 
paa Etna, hvor disse Ege danne en væsentlig Bestanddeel af Skovbæltet, paa Madonierne, 
ved Segesta, ved Casteltermini, Noto etc.

Mindre er derimod Robur-Gruppens Lidstrækning efter Höiden. I Alperne gaaer den til 
3000' (Mt. Baldo, M. Generoso), nogle Steder til 3500' (Mt. Cenis); findes saaledes i Kastaniens 
Region og den nedre Deel af Bögens. I Apeninerne gaaer den i Almindelighed ikke til 
större Ilöide, dog noget liöiere i de sydligere Apenincr (mellem Norcia og Castelluccio 
3400', Civita di Cascia 3400', Piano di cinque miglia 3500, Pizzo di Marsico 3600', Mt. 
Pollino 3600'). Paa Etna gaaer den op til 5000' (Grotta delle capre).

Robur-Gruppen forekommer i flere Arter saavel paa den græske Halvöe og i 
Dalmatien som paa den spanske Halvöe, ligesom ogsaa i Nordafrika (dog ikke i Ægypten) 
og i Vestasien; men derimod ikke paa de canariske Öer, ligesom vel ogsaa Atlas er dens 
Sydgrændse ’). Norden for Alperne spiller den en Hovedrolle i hele Mellemeuropa , saa
vel i Bierg- som Sletteland2); dog er det her for störste Delen kun Formerne Q. sessili— 
flora og peduneulata der antræffes, hvilken sidste gaaer længst mod Nord. Nordgrændsen 
falder i Norge ved 63° (Söndmör), Sverrig 6O5 (Gefle), Finland 61 £° (Biörneborg), i Rus
lands Midte 58° (Jaroslav) 1 2 3). Ege-Grændsen sænker sig altsaa mindre mod Öst end Böge- 
Grændsen. Det er ogsaa mærkeligt, at medens Bögen i Alper og Apeniner stiger be
tydeligt liöiere op paa Biergene end Egen, saa gaaer denne derimod længere mod Nord.

1) Sibthorp. Ft. Gr. II. 241. Chaubard Pelop. 63. Grisebach Reise. I. 117. 133. 283. Visiani FI. Dahn. I. 207. 
Desfont. Atl, II. 348. Webb. Iter Hispan. 12. Benth. Pyr. 114.

2) Koch Syn. ed. 2. 736. Lois. FI. Gall. ed. 2. II. 326. Wahlenberg Carpath. 308. <fc Helv. 178. Hooker. Brit. 
I. 326. Hartmann Skand. ed. 4. 316.

3) Blasius efter Grisebach Pflanzeng. Bericht 1843. 11.
Vidcnsk. Sclsk. Skr., 5 Række, naturv. og math. Aid. 1 Bind. 4

II. Kastanieslægten»
1. Almindelig Kastanie (Castanea vesca Gartner.) 

Nouv. Duh. III. Tab. 19.
Kastanien spiller i Italien som skovdannende Træ en stor og maaskee den störste 

Rolle af alle; den aflöses af Bögen, som danner et Hôide-Bælte oven over Kastaniens; og 
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et tilsvarende Forhold viser sig i den vestlige Deel af Nordeuropa i den horizontale Ud
strækning, i det Kastaniens Brcdebælte añosos af Bögens.

Paa Alpernes Sydside ophorer delte Træe efter Middelforholdene ved en Höide af 
3000', under gunstige Forhold stiger det til 3500', (Mt. Legnone, Campo Dolcino, Mt. 
Cenis), stundom gaacr det ikke höiere end til 2500' eller 2000' (Valtcllina , Brentonico, 
Valsassina, Isella) i). Den findes ved Foden af Alperne og paa Euganeerne.

I Apeninerne gaacr Kastanien ikke höiere end paa Alpernes Sydside. Som et 
Middeltal maa man derfor ogsaa her sætte 3000'; den ophorer ikke sieldent ved 2500 eller 
endog lavere, især i det Indre af Biergmasserne (LaVernia, Paullo), men gaacr stundom op 
til 3500' (Montamiata) 2). Ogsaa i Apeninerne gaaer dette Træ ned til Foden af Biergene f. Ex. 
Serravezza, Valle St. Rocco ved Neapel, i al Fald med Undtagelse af de sydligste Dele, hvor 
den nedre Grændse maaskee kan sættes ved 500'. Men den forekommer ikke i Sletterne.

Medens Kastanien endnu i Calabrien er meget almindelig, synes den i Sicilien at 
være indskrænket til Etna, hvor den forekommer mellem 1000 og 4000', samt Madonierne 
(efter Gussone).

Kastanieskovene ere for det meste ublandede; nogle af de störste og smukkeste 
forekomme under Ml. Ciinone mod Lucca, i Alpi Apuane og paa Montamiata.

Lovspringet indtræffer lemmeligen seent og senere end man i Nordeuropa maaskee 
vilde formode. Ved Triest (45° 7) saae jeg Bladene udvikle sig i de forste Dage af Mai, 
paa Ml. Pisano (43° 8) i Slutningen af April, ved Neapel (40° 9) i den fürste Ilalvdeel af 
April. Paa Biergene indtræder Lovspringet naturligviis sildigere. Ved Pontremoli-Passet i 
Apeninerne (44° 5), paa 2800' Hoide^ vare Kastaniens Blade paa Sydsiden neppe, paa Nord
siden slet ikke udsprungne den Ilte Mai; og ved Campo Dolcino i Alperne (46°4) 3200' aldeles ikke 
den 16de Mai, medens de vare fuldkomment udsprungne ved Chiavenna. Mellem Cardinale

1) Folgende Observationer kunne især tiene til Bestemmelsen af den ovre Grændse paa Alpernes Sydside: 
Brentonico2100, Climat de l’Ital.I.p. 12. Ovenfor Essino inferiore 2600'p. 11. Grændseni Val Sassina 2000' 
Suppl, p. 13. Margno 2200' p. 11. 800' overPagnona, altsaa 3400' p. 11. Scudellada 2900' p. 10' Savogno 
2900' p. 14. Neden for Soglio 3400' p. 15. Under Stampa 3100' p. 15. 2—300 under Campo Dolcino, 
altsaa 3200' p. 14 (efter gjentagen Observation). Dazio 2900' p. 14. Grændse paa Mt. Cenis. 3600' 
Suppl, p 19. Isella 2100' p. 13. Grændse under Bormio. 2600' Suppl, p. 48. Limone ved Col de Tende 
3100' p. 6,

2) Folgende .Iagttagelser kunne tiene til at bestemme den övre Grændse i Apeninerne: Mellem Lojano og Pietra
mala 2600', efter fire forskjellige Observationer. Climat, etc. p. 31. Ved Paullo i de modenesiske Apeniner 
2200' p. 36. Ved Pontremoli-Passet 2800'. p.29. Cima del Mt. Forno 2600' p. 42. Grændse ved La Vernia 
2400'Sup. p, 50. Ved Convento di Camaldoli i Toscana 2500' p. 31. Paa Montamiata falder den ovre 
Grændse ved 3700' Supl. p. 23—24. I Strækningen mellem Leonessa (3000') og Civita di Cascia (3700') 
p. 35, findes ingen Kastanie. 1500 under Castelluccio ved Norcia, altsaa 2900'p. 31. Paa Toppen 
af Mt. Cavo 2900' og næsten paa Toppen af Mt. Ariano, 3000', findes Kastanie, p. 49. Paa Gennaro 
ophorer den allerede ved 2400', Fontana di Paolo, p. 36. Paa Mt. Cucuzzo gaaer Grændscn til 3000' p. 
51, (Kilden), og ved Passet ovenfor Nicastro 3200', findes endnu Kastanietræer p. 52. 
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ogMonteforte, paa en Ilöide af omtrent 2000', vare Kastaniens Blade först nylig udfoldede d. 18de 
April, medens de ved del nedenfor liggende Neapel, vare det omtrent 14 Dage tidligere.

Lovfaldet retter sig ligeledes efter de klimatiske Forhold; ved Neapel indtræffer 
det i den lorste Halvdeel af Novbr. ; men paa Toppen af Mt. Cavo 2900' allerede midt i 
Octbr., og paa la Bocchetta (44° 6) ved 2000' gulnede allerede Bladene den 1ste Octbr.

Blomstringen indtræffer ved Neapel i sidste Halvdeel af Mai; i Vallellina ikke forend 
sidst i Juni.

Kastanien spiller i Dalmatien og paa den græske Halvöe, som det synes, samme be
tydelige Rolle, som i den italienske, ligeledes forekommer den i de caucasiske Lande og 
Lilleasien O. Ogsaa i Spanien findes den, skiöndt, formedelst dette Lands Fattigdom paa 
Skove, ikke saa hyppigt som i Italien; den angives fra Pyrenæerne og fra Sierra nevada, 
hvor den skal groe indtil 6000' over Havet1 2)- Derimod synes den at fattes paa Afrikas 
Nordkyst eller dog der at være meget sparsomt tilstede. Paa Teneriffa findes den vel, men er 
ei oprindelig paa denne Öe3 4). Norden for de store Biergmasser groer den egentligen kun 
vild i Vesten, nemlig hyppigen i Frankrig, indtil Paris; i Rhin- og Rhonedalen i Schweitz 
og SydtydsklandO, i sidste Land er den dog maaskee ei oprindelig. Den forekommer ogsaa 
i det sydlige og sydvestlige England, men der er opkastet Tvivl om den ei fra meget gam
mel Tid er indfort der5). Den amerikanske Kastanie (Castanea americana) er en anden Art.

1) Visiani Fl. Dalm. I. 207. Sibthorp. Gr. II. 243. Grisebach Reise I. 77. (bithyniske Olymp i Lilleasien)
251. Spicil. Fl. Rum. II. 339. Fraas Synopsis plant. Floræ classicæ. 246. 247. Biberstein. Cauc. II. 403. 

•>) Bentham Pyr. 67. Wilkomm. Bot. Zeit. 1845 No. 18. 19.
u) Den anføres ikke i Desfontaines Flora Atlántica, men Bory de St. Vincent siger, at den nu er sielden 

paa lille Atlas (Comptes rendus. Vol. 16). v. Buch Cañar. Inseln p. 159.
4) Loiseleur Gall. ed. 2. IL 323. Gandin. Flora Ilelv. VI. 168. Koch Syn. ed. 2. 736.
5) Hooker Brit. Fl. 1. 326. Landon Arboretum III. 1986.

4*

III. liögeslaglen.
Almindelig Bög (Fagus sylvalica Lin.).

Nouv. Duh. II. Tab. 24.

Et af de almindeligste Bjergtræer i Italien, der træffes fra dets nordligste til dets 
sydligste Grændse, i Alperne saavelsom i Apeninerne. Det mangler derimod overalt i Slet
terne. Egentligen horer det slet ikke til den mediterraneiske Flora, da det kun forekom
mer paa den Ilöide, hvor Klimatet, saavel i Henseende til Varme som Fugtighed, svarer til 
Klimatet i Mcllem-Europa.

I de italienske Alper findes dette Træe i Almindelighed kun mellem 2000' og 5000' 
Ilöide, (Pontebá, Col de Tende, Mr. Cenis, Baldo), men hist og her stiger det op til 5500' 
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og nod til 1500 (Longaronc) ja 1000'; ligeledes forekommer det paa den överste Deel 
af de euganeiske Höie og det allerede paa en Höide af 1200' (Rua)1 2).

1) Heer Schweiz. Zeitschrift für Land- u. Gartenbau 1843 (Grisebach Pflanzengeog. Bericht. 1843. p. 24.) 
sætter den övre Grændse i det sydlige Schwcitz (Tessin) til 4660' og i det nordlige til 3900' paa Nord
siden og 4550' paa Sydsiden af Biergene.

2) Til at bestemme Grændserne i Alperne og Apeninerne have især tient folgende Observationer : Tableau du cli
mat et de la végétation delTtalie. T. I. Suppl. I. Nr. 86.90.93—94.97. (250' liöiere). 111—112.189.195.202. 
245. 247—250. 274. 275. 288. 299. 300. (700' liöiere) 303. 311. 316. 342—43. 362. 363. 375—76. 381 — 
82. 389-390. 397-398. 411. 412. 428. 429. 483. 533-35. 544. 629. (100' lavere). 633. (200' lavere). 
642—644. 647. 675 (150' lavere). 683-84. 776—777. 778-779. 825. 856-857. 864—865. 882-883. 
893. (150' höiere). 896. 904. 907. (350' lavere). 912. (localt). 913. flet bemærkes ved de her citerede 
Biergtoppe, der have Bög, at de maaskee stundom ikke naae til den övre Grændse.

I Apeninerne og Sicilien forandrer den nedre og ovre Grændse sig fornemmeligen 
efter den geographiske Brede, saa at Bögen i de nordlige Dele træffes fra 2500—5500' 
(Bolognesiske Apeniner, Convento di Camaldoli, Mt. Cimone), i Midten fra 3000—6000, (La 
Vernia, Mt. Albano, Vetora, Mt. Scallelle, Majella) og i de sydligste Dele 3500—6500' 
(Mt. Pollino, Etna, Le Madonie)»).

Bögen fremtræder paa hele Sydsiden af Alperne fra Mt. Nanus til Mt. Cenis og Col 
de Tende, ligesom og paa de mod Syd udtrædende Masser (Mt. Baldo, Legnone, Ml. Ge
neroso), men i nogle af de midterste Dele af Alperne forekommer den sparsomt, f. Ex. 
Val Bregaglia^ St. Gothard. Ligeledes er den udbredt over hele Apeninkjæden, undtagen 
hvor denne er lavere end Bögens nedre Grændse, saasom i nogle Partier af de genue- 
siske Apeniner, i det lave Partie mellem Puglien og Campanien, og i Sænkningen i Cala
brien ved Nicastro. I nogle findes den kun paa de höieste Toppe, men i den störste 
Deel danner den cl Bælte, over hvilket, naar Höiden er tilstrækkelig, endnu liöiere Bierge 
hæve sig, saasom Gransasso, Majella, Velino, Pollino.

De Vest for Apeninerne liggende Bierggrupper og biergfulde Öcr, have enten slet 
ingen Bög, nemlig forsaavidt de ikke hæve sig over dennes nedre Grændse , f. Ex. Mt. 
Pisano, Mt. Circeo, Elba, Ischia, Capri, eller de have kun Bögen paa Toppen, f. Ex. Mt. 
Albano. Paa Mt. Amiata og i de apuanske Alper, er derimod et fuldstændigt Bôge-Bælte 
tilstede.

Hcnimod den ovre Grændse , omtrent fra 4000', bliver Bögen i Alperne lav og 
nedliggende. Dette er endmere Tilfældet i Apeninerne, hvor Bogene ogsaa under andre 
ufordeelagtige ydre Forhold fremtræde som Krat; saaledes paa Apeninerne ved La Bo- 
chetta, mellem Bologna og Florents og flere Steder, hvor ingen betydelige Höidemasser 
hæve sig over Trægrændsen. Hvor Bogene ere beskyttede af Biergmasser, fremtræde de 
af anselig Höide som skovdannende, f. Ex. Mt. Pollino, Mt. St. Angelo di Castellamarc, under 
Cimone mod Lucca (Fiumalbo).
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Saavel paa Alperne som i Apeninernc er Bögen selskabelig og danner Skove eller 
Krat af betydelig Udstrækning, snart ublandet snart blandet med andre Træer; i Alperne 
deels med Naaletræer, deels med Ege, i Apeninerne oftest ublandet, i den nedre Deel af 
Bogebæltet blandet især med Kastanie.

Bögens Lovspring og Lovfald i Alper og Apeniner er temmelig overeenstemmende 
med de samme Perioder i Mellemeuropa. Ved Foden af Nanus (45° 8) paa c. 2000' 

• Höide, fandt jeg Bögen i Udspring d. 15de Mai, höiere oppe endnu ikke. Den Ilte Mai 
var den i fuld Lovspring lidt nedenfor La Cisa ved Pontremoli Passet (44° 5) 3200'. 
Paa Falterona (43° 9) indtræffer efter Indbyggernes Udsigende, Lovspringet sidst i April, 4 à 
5000'. I Begyndelsen af April havde Bögen endnu ikke Blade paa Montaniiata (42° 9); del 
faaer, efter Beboernes Udsigende, disse ikke förend i Mai. Paa Toppen af Mt. Scalelle 
(41° 7) 5700' fandt jeg Bögen i Lovspring d. 17de Mai; længere nede vare Bladene fuld
komment udviklede. Paa Etna (37° 7) vare Bögebladene nys udsprungne den 2den Juni, nedenfor 
Balzo di Trifoglietto, paa omtrent 6000'. Paa det överste af Mt. St. Angelo di Castella- 
mare (40° 6) 4500' var Lovet næsten aldeles faldet eller visnet den 31te Octbr., i den 
nedre Deel af Bogebæltet gulnede det. Paa Mt. Cavo (41° 7) 2900' havde de fleste Böge 
mistet Bladene den 15de October. Paa Mt. Scalone i le Madonie (37° 8) begyndte Bögens 
Blade at guiñes den 23de October.

Bögen synes at spille den samme Rolle i Biergene i Istrien og Dalmatien , paa 
den græske Halvöe og i Lilleasien som i Italien i). Derimod er den sieldnere i den spanske 
Halvöe, dog forekommer den baade i Asturiens Bierge og Pyrenæernes).

Medens Bögen sydcnlbr Alperne kun tilhorer de höiere Biergregioncr, saa er den 
nordenfor Alperne fortrinsviis et Slette-Træe. Nordgrændsen træffes i England ved om
trent 55° (i Skotland er den kun plantet), i Norge ved 60° (Nord for Bergen, hyppigere 
i Grevskabet Laurvig, 59°), paa Sverrigs Vestkyst ved 58° 5' (i Båhus), paa sammes Ost
kyst 56° 5, i Polen ved 53°, og den forekommer i Volhynien og Podolien samt paa 
Krim3). Den findes i Caucasus, i Armenien og paa Elbrus, samt i Ghilan og Mazederan*).

Derimod forekommer Bögen ikke Syden for Middelhavet.
Den nordamerikanske Bög, som man tidligere antog for identisk med den euro

pæiske, er udentvivl en derfra forskjellig Art (Fagus americana).

1) Sternberg i Flora 1826. 1. 32. Visiani Flora Dalm. I. 206. Sibthorp. Gr. II. 242. Grisebach Reise. I. 53. 
77. 93. 356. Spicil. Floræ Rumel. II. 340. Fraas. Synopsis 246. 247.

2) Lagasca. Geogr. Ephem. 42 B. 300. Bentham. Pyr. 79. Parrot Reise in den Pyrenäen. 129.
3) Hooker Brit. Flora. I. 325. Blom Norwegen. 1843. Düben bot. Notiser 1843. Nr. 5. 67. Wahlenberg 

Flora Svecica. Ed. 2. 650. Hartman Skand. Flor. ed. 4. 316. Brincken Mern, sur Bialowieza. 
(Hertha 13.) Eichwald Nat. Beschreib, von Lith., Volhynien u. Podolien.

4) Biberstein Cauc. II. 403. Meyer Caucas. 44. Wagner Bot. Zeit. 1845. 70. Aucher Eloy, efter-Grise
bach. Pflanzeng. Bericht. 1843.38.
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IV. Avnboff Slægten (Carpinus).
/. Den almindelige Avnbög (Carpinus Bctulus. Lin.)

Nouv. Duh. II. Tab. 58.
Avnbögen forekommer i Alperne fornemmeligen i Kastaniens Region. Dens ovre 

Grændse er omtrent 2500'. Ligeledes er den almindelig i Apeninerne i det mindste indtil 
40° (Camaldoli ved Neapel, Mt. St. Angelo di Castellamare). Den findes ogsaa lier for- 
trinsviis paa Biergene og stiger op til 2500—3000' (Camaldoli Klosteret i Toscana , Mt. 
St. Angelo di Castellamare), men groer ogsaa paa lave Höie (Mt. Limone). I Sicilien fore
kommer den ikke og rimeligviis heller ikke i Calabrien. Den danner neppe nogetsteds 
udstrakte Skove, men findes blandet med andre Træer. Imod Syd synes den at aftage i 
Hyppighed, og den beslægtede sorte Avnbög (Oslrya vulgaris) at træde istedet.

Avnbögen findes i Dalmatien, og paa den græske Halvöe, dog synes det i de syd
ligere Dele kun at være et Bicrgtræ; ligeledes antræffes det i Lilleasiens nordligste Dele 
og Caucasus1 2)- Derimod anföres det ikke fra den spanske Halvöe, uden forsaavidt det 
lindes i Pyrenæerne2), Hiinsides Middelhavet forekommer det ikke. I Nordeuropa er det 
almindeligt, men gaaer ikke nordligere end til 58°3).

1) Visiani Fl. Dalmat. I. 210. Sibthorp. FI. G. II. 243. Chaubard Pclopon. 63. Grisebach Reise I. 81. 
(bithyniske Olymp), Spicil. Fl. Rumcl.II. 341. Biberstein Caucas. II. 404.

2) Benlh. Pyr. 67.
3) Hartmann, Skand. Flora. Udg. 4. 316. Hooker Brit. Flora. I. 327.
4) Efter Savi skal den findes i Sienas Maremmer. Alb. di Toscana I. 76.
5) Visiani Fl. Daim. I. 210. Ebel. Monteneg. Grisebach Reise I. 117. Spicil. Fl. Rum. II. 341. Rochel Ba

nat. 43. Biberst. Caucas. II. 405.

2. Den østerlandske Avnbög (Carpinus orientalis Lam.).
Denne Art, der kun fremtræder som lav Busk med krumme Grene, findes hyppigt 

paa Karschbierget (hvor den af Scopoli blev anseet for en ny Art og kaldet Carp, duinen- 
sis), men neppe andetsteds i Alperne.. Dernæst antræffes den hist og her i Apeninerne 
lige til sammes sydligste Dele (mellem Acpiasanta og Ascoli, ved Mt. Catino, mellem Du- 
chcssa og Sala). Til nogen betydelig Ilöide over Havet stiger den neppe; maaskee til 
2000'4). Gussonc anförer den fra Sicilien som Biergplantc.

Den forekommer i Dalmatien, Rumelien, Banatct, Krim og Caucasas5); næn noppe 
i de sydlige Dele af den græske Halvöe; — og slet ikke Vest for Italien, ligesom ei hel
ler andetsteds i Europa udenfor de angivne Egne.

V. Sortbog Slægten (Ostrya).
Den almindelige Sortbög (Ostrya vulgaris. Willd).

Nouv. Duh. II. Tab. 59.
Dette Træe er meget almindeligt i de italienske Alpers östlige Deel (Karsch. Mt. 

Baldo), men synes at savnes i den vestlige. Det forekommer i Alperne kun i de lavere 
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Regioner og vel neppe over WOO'. I Apeninerne er det meget mere udbredt og træffes 
fra de nordligste til de sydligste Dele (Carara, Mt. Pisano, Mt. Gennaro, Villa Hadriani, Mt. 
Velino, St. Eremo), baade i Sletten (Pæstum) og paa en Höide af over 2000' over Havet 
(Velino). Efter Gussone ogsaa i Sicilien.

Den har ogsaa hiemme i Dalmatien og den græske Halvöe samt i Steyermark >). 
Nordligere, vestligere og sydligere forekommer den neppes).

VI. nasfielslafjten (Cor y lus).
Den almindelige Hasselbusk (Corylus avellana Lin.)

Nouv. Duhamel. IV. Tab. 5.

Hasselbusken er udbredt over hele Sydsiden af Alperne fra deres östlige til deres 
vestlige Grændse (Karscli, Mt. Cenis, Col de Tende); den voxer deels som Underskov mel
lem större Træer, deels danner den selvstændige udstrakte Krat. Den forekommer ved Al
pernes Fod og stiger op giennem Kastaniens samt Egens og Bogens Bælte , i Almindelig
hed til 3000' over Havet, men hist og her til 4000' (Col de Tende). Paa Euganeerne er 
den meget hyppig.

Den forefindes dernæst giennem hele Apeninkjæden lige fra La Bochetta til Cala
brien (Rotonda), ligeledes antræffes den i Sicilien (Le Madonie). Den gaaer i Apeninerne 
i Almindelighed ikke til större Höide end i Alperne, nemlig til 3000', stundom til 3500' 
(Montamiata, Pietra Camela). Skiöndl den i Almindelighed forekommer paa Bierge, saa 
antræffes den dog ogsaa paa ganske ringe Höide over Havet, endog indtil Neapels 
Brede (Höicne ved Bologna, la Stortå, Roms nærmeste Omgivelse, Arco Felice og Valle 
di St. Rocco ved Neapel, Amalfi). I Sicilien derimod forekommer den neppe uden som 
Bicrgplante.

Hasselbusken findes i Dalmatien, paa den græske Halvöe og i Lilleasiens), i Pyre
næerne forekommer den ogsaa4), men derimod kiender jeg ingen Angivelse fra den spanske 
Halvöe. Ligeledes fattes den i Nordafrika og paa de canariske Öer, saa at den ikke over
skrider Middelhavet, og den har, som det synes, sin Sydgrændse i Sletten omtrent ved 41°.

1) Visiani Fl. Dalmat. I. 211. Ebel. Montenegr. Sibthorp. Fl. Gr. II. 243. Grisebach Reise. I. 117. 133. 283. 
Spicil. Flor. Ruin. IL 342. Fraas Synopsis 247. Koch. Synopsis, cd. 2. 739.

2) Dog anförcs den af Loiseleur Fl. Gall. ed. 2. II. 328 (in montibus circa Forum Julii. Peyroniond.)
3) Visiani Fl. Dalmat. I. 209. Sibthorp. Gr. II. 244. Grisebach Reise I. 81 (bithyniske Olymp). Spicil. 

FL Rum. 11.340,
4) Bentham. Fyr. 110.
5) Koch Syn. ed. 2.738. Lois. Flor. Gall.ed.2. IL 327. Wahlbg. Helv.179. Carpath.309.IIooker Brit. Flora. I. 327.

1 Nordeuropa spiller den en betydelig Rolle saavel i Sletten som paa Biergene 
(Carpatherne, de tydske og franske Bierge o. s. v.)5). Dens Nordgrændse falder i Skan
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dinavien paa Vestsiden ved 65£ (Nordlandene), paa Östsiden ved G3° (Angermanland). 
Den gjenfindes paa Caucasus1).

i) Biberstein Flora. II. 405.

Tilbageblik.
Alperne frembyde samtlige 6 Slægter og af Arterne 11 eller 12, nemlig: Quercus Ilex, 

Cerris, Robur og 2 eller 3 dermed beslægtede Arter, Castanea vosea, Fagus sylvatica, 
Carpinus Betulus og orientalis , Ostrya vulgaris og Corylus avellana. Der savnes kun de 
immergrönne Ege Q. Suber, coccifcra og Pseudosuber, samt nogle af Egene med affal- 
dende Blade.

Ingen af disse i Alperne forekommende Cupuliferæ stiger op til den alpinske 
Region. Höicst gaaer Fagus sylvatica, nemlig til 5000', men holder sig dog saaledes langlunder 
Naaletræernes ovre Grændse. Dette Træe bidrager væsentligen til Dannelsen af den ovre 
Deel af Lovtræernes Bælte, den aflöses af Kastanien, som danner Lovtræernes nedre Bælte. 
Egene med affaldende Löv samt Haslen forekomme i begge Bælter, men naae ikke saa hint 
op som Bögen, nemlig til omtrent 3500'. I Kastaniens Bælte forekommer foruden de nys
nævnte Ege ogsaa Avnbögcn (Carpinus Betulus). Derimod forefindes Ostrya vulgaris, Car
pinus orientalis og Quercus Ilex kun i den laveste Deel af Kastaniens Bælte , samt kun 
Osten for Lago maggiore , men savnes i den vestligere (koldere og höiere beliggende) 
Deel af Alpernes Fod. Carpinus orientalis findes kun i den östligste Deel af Alperne.

Apeninerne frembyde samtlige Cupuliferæ som findes i Alperne og desuden de 3 
immergrönne Ege: Súber, pseudosuber og coccifcra samt adskillige nye Former af Ege 
med affaldende Löv. De immergrönne Ege, navnlig de nysnævnte samt den meest udbredte, 
Q. Ilex, höre til de væsentligste Bestanddele af den immergrönne Region ; dog blandes og
saa de andre Ege med dem. I denne Region findes ogsaa Ostrya vulgaris og Carpinus 
orientalis , tillige træde de ind i Kastaniens. Med Undtagelse af Bögen findes de övrige 
Cupuliferæ ogsaa i denne Region, i al Fald kan kun den sydlige Deel af Apeninerne i saa 
Henseende undtages. Ovenover den immergrönne Region bestaae Skovene især af Ka
stanien og Egene med affaldende Löv,der saaledes danne Lovtræernes nedre Bælte, hvori 
ogsaa Carpinus Betulus og Corylus avellana især forekomme. Oven over dette Bælte 
dannes Skovene fornemmeligen af Bögen, der som Busk endog træder ind i den subal- 
pinske Region.

I Sicilien höre de immergrönne Ege Ilex, Suber og coccifera til den immergrönne 
Region. Lovtræernes Bælte dannes af Kastanien, som her ikke gaaer ned til Sletten, 



33

samt Ege med affaldcnde Löv; dets höiere Deel dannes især af Bögen. Carpinus Betulus 
synes at mangle.

Norden for Alperne savnes Quercus coccifera, Suber, pseudosuber og nogle af de 
italienske Ege med affaldende Blade, samt Carpinus orientalis og Ostrya vulgaris. Quer
cus Ilex forekommer Nord for Alperne kun i det vestlige Europa med de varme Viniere 
og ophorer ved 47°, Kastanien ligeledes kun i det vestlige Europa til omtrent 49°, Quer
cus Cerris gaaer omtrent til samme Brede. Carpinus Betulus ophorer ved 58°, Bögen ved 
60° i det vestlige Europa og paa langt lavere Brede i det östlige; Egene med affaldende 
Löv ved 63° i Skandinavien og ved 58° i Rusland. Nordligst gaaer Corylus avellana, nem
lig til 65£° i Skandinavien. Denne Ordensfölge efter Breden svarer i det Hele til den som 
Höiden frembyder i Italien, dog giör Bögen en mærkelig Undtagelse, i det den forholds- 
viis gaaer langt höiere paa Biergene end mod Nord, og Forskiellen i denne Henseende til
tager jo længere man kommer Syd efter i Italien.

Den græske Halvöe frembyder betydelig Lighed med den italienske i Henseende 
til Cupuliferæ. Nederst findes især de immergrönne Ege, der tildeels crc de samme som i 
Italien, derpaa folge Kastanien og Egene med affaldende Löv samt Carpinus Arterne, Ostrya 
og Corylus, överst Bögen. Lilleasien og Syrien stemme ligeledes overeens med Sydeuropa 
og ere især rig paa Ege.

Större Forskiel synes den spanske Ilalvöe at vise. De italienske Ege , havnligen 
de immergrönne, ere for störste Delen fælles, men Spanien og Portugal have adskillige som 
Italien savner; Bögen og Kastanien forekomme, men den förste synes indskrænket til de 
nordlige Bierge, den anden at være sieldnere end i Italien; begge Carpinus Arterne, og
Slægten Ostrya synes aldeles at savnes.

Nordafrika har adskillige af saavcl de immergrönne Ege som af dem med affal
dende Löv fælles med Italien (Ilex, súber, coccifera, Robur &c.) og desuden nogle flere 
Ege; men alle de övrige Slægter savnes, med mindre man tör antage Kastanien for vildt- 
voxende. Det viser sig saaledes her, at man er nær ved Sydgrændsen for Cupuliferene. 
Paa de canariske Öer mangler derfor ogsaa denne Familie ganske.

Det tempererte Nordamerika er meget riig paa Cupuliferer og navnligen paa 
Ege-Arter. Der er neppe nogen Art fælles for Europa og det nye Continent, men 
derimod viser sig et höist mærkeligt Exempel paa giensidig Substitution af de samme 
Slægtsformer :

Vidensk. Selsk. Skr., 5 Række, naturv. og math. Aid. 1 Bind.

Europa. Nordamerika.
Fagus sylvatica.
Castanea vesca.
Carpinus Betulus. 
Corylus avellana.

Fagus americana og ferruginea. 
Castanea americana og pumila. 
Carpinus americana.
Corylus americana.

3
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Ostrya vulgaris. Ostrya virginica.
Quercus mange Arter» Quercus mange Arter.

I Atlasbiergene og Sibérien ligesom overhovedet i det polare og subpolare Asien 
fattes denne Familie i); derimod forekommer den i China og Cochinchina, især under Ege
formen, samt i Caucasien, Armenien og Persien.

I den hede Zones Sletter fattes Cupuliferæ, derimod komme de igien i Biergene. 
Centralamerika er saaledes særdeles riig paa Ege-Arter. Java frembyder Arter af Eg, Bög 
og Kastanie; Himmelaia Arter af Eg, Kastanie, Carpinus, Corylus. Vi kiendc henved 50 
Arter fra sidstnævnte Biergmasse.

I den sydlige Halvkugles tempererte Zone træffes Familien kun i Chili og Udlan
det, hvor Bôgeslægten viser sig i flere Arter, (Tågus antárctica, betuloides.).

Skaalbærernes Anvendelse er i Italien meget betydelig. De forskjellige Egearter, 
især de med affaldende Löv, give det vigtigste Tommer til Huse og Huusgeraad. Kasta
niens Ved anvendes ligeledes. Bögen giver det vigtigste Brændsel i de höiere Egne. Egene, 
ogsaa de immergrönne, afgive Kul. Avnbögcns haarde Ved tiener til adskillige Redskaber. 
— Kastanien, Hasselnødden, samt i Calabrien en Egeart give Næringsmidler for Menneskene; 
Kastanien, Bögen og Egearterne for Kreaturer, især Svinet. — Korkegen bliver nyttig ved 
sin Bark.

Historiske Forhold.
De romerske Skribenter, navnligen Plinius, omtale hyppigen Steenegen under 

Navn af Ilex; dog anvendes dette Navn ogsaa paa Ilex aquifolium, skjöndt dette Træe 
hörer til en ganske anden Plante-Families). Der tillægges nemlig Ilex, ligesom Egen, et 
Agern, og dens Frugt regnes til de egentlige Agern, i Modsætning til Bögens Frugt; Ager
net er hos Ilex mindre end hos de andre Egearter. Ilex beholder sine Blade, de ere tor
nede, kortstilkede og ligne forövrigt (især i Farve) Olietræets Blade. Den bærer Frugt 
hele Aarcl1 2 3). Veddet er uden Marv og meget haardt; det kan skjæres i tynde Plader, 

1) Dog.angives en Carpinus derfra.
2) Plinius Historia naturalis, edit. Grandsagne (Paris 1831). Liber. XVI. sect. 8. „Ilicis duo genera. Ex 

iis in Italia folio non nuil tum ab oléis distant, sniilaces a quibusdam Græcis dietæ. In provinciis sunt 
aquifoliæ. Ilicis glans utriusque brevior etc.”. Da der lier tillægges begge et Agern, saa kunde man 
tvivle, oin virkeligen ved den ene menes Aquifolia; saameget mere som den kun angives at voxe i 
Provindserne, medens den nu findes f. Ex. paa Toppen af Albanerbierget. Dog er der andre Steder 
som, foruden Navnet, lede til at antage det.

3) „Namque alia fageæ glandi figura, alia quernæ et alia ilignæ Lib. XVI. 6. „Glandern, quæ proprie in- 
telligitur, feruiit robur etc. — ilex”. „Ilicis glans utriusqne brevior & gracilior” ibid. 8. „folia non
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som liave en smuk Farve; det bruges især til Gjenstande som gnides, f. Ex. Vognaxlcr, og 
det er Haardheden som giör det tienligt dertil. De bedste Vn’dbor giöres deraf, ligeledes 
de störste Knipler. Det bruges ogsaa til Bøndernes Redskaber og til Finering i). Bladene 
(de unge menes vel) gives til Quæget i Mangel af bedre Foder og bruges ogsaa til Giöd- 
ninga). Italienernes Navn Leccio eller Elice svarer til Romernes Ilex.

Efter Plinius fandtes der paa Vaticancr-Bierget i Rom en Steeneg, som var ældre end 
Staden selv. I Byen Tibur, som var meget ældre end Rom, vistes endnu 3 Steencge, der vare 
ældre end dens Stifter Tiburtus, som sagdes at være en Sön af Amphiaraus, der faldt for 
Theben, en Menneskealder fór den trojanske Kriga). Disse Træers Aldere vare altsaa: det 
førstes 5—600 Aar, de sidstes 12—1300 Aar; hvilket ikke staaer i Strid med Stcenegenes 
Væxt i Nutiden. — I Nærheden af en Höi ved Tuskulums Forstad, var der, fortæller endvidere 
Plinius, en Steeneg, som havde en Stamme af 34 Fods Omfang og fremböd 10 Grene, som 
formedelst deres Størrelse såae ud som ligesaa mange Træer; dette ene Træe var som en 
heel Skov. Man har uden Grund tvivlet om at en Steeneg kunde have saa stort Omfang*).

Hvad de geographiske Forhold angaaer, kunde man af et Sted hos Plinius, hvor 
han regner Stcenegen til de Træer der elske Bierge, eller, som det sammesteds hedder, 
Bierge og Dale, let antage at disse Forhold i Oldtiden vare forskiellige fra de nuværende; 
men ved at see hen til at han strax efter yttrer at Steenegen ogsaa stiger op paa Bier
genes), maae man forudsætte, at den tillige har groet paa ringe Ilöidc over Havet, og at

decidunt — Hid” ibid. 33. „(folia) aculeata aquifolio & ilieum géneri. Pedículo brevi oleæ et ilici”. 
ibid. 38. „Ilicis duo genera. Ex iis in Italia folio non multuin ab oléis distant”, ibid. 8. — „Citreæ et 
juniperus & ilex anniferæ habentur”. ibid. 44.

1) „Tota ossea est ilex”, ibid. 73. „Omnibus, quæ diximus, spissa limitas. Ab his próxima est Corni; — 
Ilex item”, ibid. 76. „Sccatur in laminas prætenues et ilex, colore quoque non ingrata: sed maxime fida 
iis quæ terantur, ut rotarum axibus; ad quos lentore fraxinus utilis, sicut duritia Hex”. „Ideoque pro- 
ditum terebris vaginas ex oleastro, buxo, Hice etc. — utilissimas fieri”. „Ex iisdem malleos inajo- 
resque e pinu et Hice. — Hyginus manubria rusticis carpinea, iligna (fieri jubet). Quæ in laminas 
secantur, quorum operimento vestiatur alia materies, præcipua sunt citrum — ilex”. — ibid. 84.

2) „Quibus adjicit Cato decidua populea quernaque animalibus jubens dari non perarida: bubus quidem et 
ficulnea, ilignaque et ederacea”. ibid. 38. „Cato: stercus unde fiat stramenta — ac frondes ilignas 
quernasque”. XVII. 6.

3) „Vetustior autem urbe in Vaticano ilex in qua titulus æreis literis Etruscis, religione arborem jam tain 
dignain fuisse significat. Tiburtes quoque originem multo ante urbem Romain habent. Apud eos ex- 
stant ilices tres, etiam Tiburto conditore eorum vetustiores, apud quas inauguratus traditur. Fuisse 
autem euin tradunt filium Amphiarai, qni apud Thebas obierit una ætate ante Iliacum bellum”. Plin. 
Lib. XVI. 87.

4) „Vicina luco (in suburbano Tusculani agri colle) est ilex, et ipsa nobilis 34 pedum ambitu caudicis, 10 
arbores mittens singulas magnitudinis visendæ silvamque sola facit”. Lib. XVI. 91.

5) Montes amant — ilex”. „Montes & valles diligit — ilex”. „Subeunt et in montuosa ulinus — ilex”. 
Lib. XVI. 30.
Sammenlign forövrigt om Steenegen Virgil. Ecl. VII. 1. Columella (Scriptores rei rustic® curante Ges- 
nero Lipsiæ 1735.) VI. 3. 7; VII. 9. 6.

5*  
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han ved „montes” forstaaer Ujevnheder (Ilöie og lavere Bierge), i Modsætning til Sletter, 
paa hvilke Steenegen ogsaa nu i Almindelighed ikke forekommer i vild Tilstand.

Korkegen er Plinius’s Suber, Italienernes Surero eller Sughero. Den regnes, lige
som Ilex, til de Træer der bære Agern i egentlig Forstand; den er det mindste Træe blandt 
Egene, og bærer faa og slette Agern. Barken er det eneste som brugesi), denne er meget 
tyk, kiödfuld (egentlig svampagtig), voxer ud igien og man kan udbrede den i Plader af 
ti Fods Udstrækning. Alle andre Træer odelægges naar Barken aftages i Stammens hele 
Omkreds; men Suber giör herfra en Undtagelse, da Barkens Borttagclse tvertimod gavner; 
eftersom den altfor tykke Bark qvæler den. Den benyttes til Skibsankere, til Fiskernet, til 
Tolde og til Fruentimmernes Vinterskos). Den regnes til de vilde Træer, som ikke tabe 
Bladene; men disse udvikles meget seent paa Aaret; Veddet er meget tæt og flyder ikke 
paa Vandet, naar Barken er taget af; det bedærves meget secut 3).

I Henseende til de geographiske Forhold hedder det:'„den voxer ikke i hele Ita
lien, og slet ikke i Gallien”*).  Det förste er fuldkomment overensstemmende med hvad 
nu finder Sted; det sidste er nu rigtigt i Henseende til Overitalien (Gallia cisalpina), men 
passer ikke paa de franske Middelhavslande (Gallia transalpina).

Kun eet Sted hos Plinius nævnes Kermes Egen, Qvercus coccifera, nemlig hvor det 
hedder, at Ilex overgaaer i A’ytte Egen allene ved dens Product Kermes (coccus). Dette 
Product fremtræder som Korn paa ilex aquifolia parva. Fattige Folk i Spanien betale der
med deres Afgift. Det forekommer ogsaa i Galatien, Afrika, Pisidia og Cilicia, den slet
teste Sort i Sardinien^). Her er vistnok en Forvexling af et Product Plinius rimeligviis

1) Paa samme Sted hedder det dog, at Veddet benyttes istedetfor Steenegens, naar denne ikke haves. „Uhi 
non nascitur ilex, pro ea suhere utantur in carpentariis præcipue fabricis, ut circa Elin & Lacædæ- 
monem”.’ Lib. XVI. 13.

2) „Glandern, quæ proprie intelligitur, feront robur — Suber.” Lib. XVI. 8. „Suberi minima arbor, glans 
pessima rara: cortex tantum in fructu, præerassus ac renascens atque ctiam in denos pedes undique 
explanatus.” Lib. XVI. 13. „Cortex carnosus suberi” ibid. 55. „Cortice in orbein detracto necantur 
(arbores) excepto subere, quod sic etiani juvatur, crassescens enim præstringit & strangulat”. XVII. 37. 
„Usus ejus (seil, corticis Suberis) ancoralibus maxime navium, piscantium tragulis & cadorum obtúra
menos: præterea in hiberno feminaruni calceatu.” XVI. 13.

3) „Silvestrium generis folia non decidunt — Suberi” ibid. 33. „Serotino autem germine malus, tardissimo 
súber” ibid. 41. „Spississima ex omni materie, ideo et gravissima judicatur chenus et buxus, neutra 
in aqiiis fluitat, nec súber si deniatur cortex — ibid. 76. „Cariem vetustatemque non sentiunt cupres- 
sus, cedrus etc — ex reliquis tardissime larix, robur, súber”. ibid. 78.

4) „Nec in Italia tota nascitur, aut in Gallia omnino”. Lib. XVI, 13.
Om Korkegen kan desuden eftersees Vitruvius II. 9. Columella IV. 26. 1; VIL 9. 6; IX. 6. 1. Virgil 
Aen. 7. 742.

5) „Omnes tarnen has ejus (Roboris) dotes ilex solo provocat cocco. Granum hoc, primoque ceu scabies 
fruticis parvæ aquifoliæ ilicis: cusculium vocant: pensionem alteram tributi pauperibus Hispaniæ donat. 
Usum ejus gratiorem in conchylii mentione tradidimus. Gignitur & in Galatia, Africa, Pisidia, Cilicia: 
pessimum in Sardinia”. Lib. XVI. 12. Sammenlign forövrigt Dioscorides. 4—48 (xozzof ßcc/ixri') og 
Plinius XXIV. 4.
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ikke kiendte pan Træet selv, i det han antog, at det kom af en Art Ilex eller Aquifolia, 
hvilken sidste, som alt ovenfor bemærket, forvcxledes med Quercus Ilex. Bladene af Quer- 
cus coccifera have forövrigt i visse Henseender mere Lighed med Bladene af Ilex aquifo
lium end med dem af Quercus llex. Han angiver at Træet voxer i Sardinien, men anförer 
det ei fra Sicilien, hvor det dog vel ogsaa forekom ligesaavel som nu. Den nuværende 
hyppige Forekomst i Spanien stemmer overens med hans Bemærkning om, at Productet 
leveredes som Skat af de Fattige.

Hvis Quercus pseudosuber har været Plinius bekiendt, saa har han rimeligviis anseet 
den for Q. Ilex.

Blandt de Agernbærende Træer, Glandifcræ, i strengere Forstand o: Quercus Ar
terne, omtaler Plinius: Cerrus, om hvis Agern han siger, at det er stygt og forsynet med 
en pigget Skaal ligesom hos Kastanien i); hvilket tydeligen viser at han mener vor /fnsian/e 
Eg (Quercus Cerris), Italienernes Cerro (Frugten Cerra). Derimod stemmer hans Angi
velse, at den ikke er bekiendt i den störste Deel af Italiens), ei overeens med de nærvæ
rende geographiske Forhold. Hos Vitruvius omtales Veddet som mindre varigta).

Naar Plinius taler om Glandes (Agern), saa tager han Ordet snart i en alminde
ligere Betydning, hvorved da forstaaes ikke blot Frugten af Egearterne, men ogsaa Bogens, 
— snart i en strengere Betydning, hvorved da menes Frugten af Egearterne, saavcl de 
immergronne, som dem med affaldende Löv9- Af sidste Slags nævner han först foruden 
Cerrus tre: Robur, Quercus, Esculus, men siden bruger han leilighedsviis Navnene Ægilops, 
Haliphlæos og et Slags Quercus, som han kalder latifolia, og nævner et andet under 
Navnet Hemcris5). Jeg tör ikke indlade mig paa at henföre disse Benævnelser til bestemte 
nuværende Arter.

1) „(Glans) Cerro tristis hórrida, ecliinato calyce ceu castaneæ”. Lib. XVI. 8.
2) „Quartam vero generis ejusdem, quæ cerrus vocatur, ne Italiæ quidem majore ex parte notam esse”. 

Lib. XVI. 6.
3) „Cerrus, súber, fagus quod parvam habent mixturam humoris & ignis et terreni, aëris plurimum per- 

via raritate humores penitus recipiendo, celeriter marcescunt. Vitruvius”. II. 9. — „Namque de Cerro 
aut fago seu farao nullus ad vetustatein potest permanere”, ibid. VIL 1.

4) „Glandes etc. — Dulcissima omnium fagi”. Plinius XVI. 6.
„Glandern, quæ proprie intelligitur, ferunt robur, quercus, esculus, cerrus, ilex, súber”. Plinius XVI. 8.

5) „Excelsissima ægilops. — Pessima et carboni & materiæ haliphlæos dicta, cui crassinius cortex atque 
caudex et plerumque cavus fungosusve”. Nogle antage denne for Q. pseudosuber Desfont — „In ipsis 
vero arboribus quæ maximam (glandem) fert hemeris vocatur etc.” XVI. 8.

fi) „Folia præter ilieem gravia, carnosa, procera, sinuosa lateribus (Cfr. XVI. 38 folia toto ambitu sinuosa 
robori) ncc, quum cadunt, ílavcscentia ut fagi: pro differentia generum breviora vel longiora. XVI. 8.

Plinius siger at Bladene hos Ege-Arterne, med Undtagelse af Ilex (Suber burde 
vel tilföies), ere tykke, kiödfulde, lange, bugtede paa Siderne og ikke, som Bögens, gule 
naar de falde af; længere eller kortere hos de forskjellige Arter0); ut Agerne afvige ind
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byrdes i Störreise og Form, da de snart ere runde, snart ægdannede, snart tilspidsede, snarl 
kort- og snart langstilkede, snart mörkere, snart hvidere, at nogle have en fiin Ilud, nogle 
en rustfarvet rue Hinde, medens andre ere aldeles hvide indeni. At Quercus har den 
störste og bedste Frugt, dernæst Escullís, medens Robur har den mindste; men at der 
blandt Quercus-Arterne gives nogle, hvis Frugter ere blödere og södere, nemlig hvad hos 
Plinius Curigtigen) kaldes Huntræet, medens Hantræets Frugt er haardere, og endeligen at 
den bredbladede Eg ansees af den Grund for den bedste i).

Efter Tenure forstaacs ved Quercus lalifolia Plinius det samme som Esculus hos 
Virgil, hvorimod Plinius’s Esculus efter ham er en anden Art, nemlig Q. Esculus Lin. Pli- 
nius’s latifolia forekommer efter samme Forfatter meget almindelig, er udmærket ved sin 
Störreise, har brede Blade og sode Frugter, som de neapolitanske Bönder spise ristede 
ligesom Kastanier, og desaarsag kalde Træet Quercia castagnara. Han betragter forresten 
dette Træe som en Afart af Quercus Robur2).

Med Hensyn til Anvendelsen bemærker Plinius, at Agern bruges hos mange Folke
slag endogsaa i Fredstid; og at man, naar der er Mangel paa Korn, maler Meel af de 
törrede Agern og deraf tilbereder Brod3)- Het er ogsaa andenstedsfra bekiendt at man i 
Oldtiden, især i det nordlige Europa, benyttede Agern som Næringsmiddel for Mennesker. 
Plinius siger ikke udtrykkeligen at de ogsaa blevc benyttede saaledes i Italien, men dette 
underforstaaes som det synesQ. At dette endnu er Tilfældet sees af Tenores ovenanförtc 
Meddelelse. I Grækenland, Spanien og Orienten gives forskjellige Ege, hvis Frugt spises, 
f. Ex. Q. Ballota.

1) „Distant inter sc magnitudine et cutis tenuitate. Item quod aliis subest tunica rubigine scabra aliis pro
duits candidum corpus. —Præterea aliis ovata aliis rotunda, aliis acutior figura. Sicut et color nigrior 
candidiorque. — Quin et pediculi brevitas proceritasque differentiam habet. — Glans optima in quercu 
atque grandissima: mox esculo: nain roboris parva. Sed et in quema, alia dulcior, molliorquc feminæ, 
mari spissior. Maximo autem probuntur latifoliæ ex argumento dictæ”. XVI. 8.

2) Tenore Osseryazioni sulla Flora Virgiliana. Napoli 1826. p. 11—12. Samml. Virgil Georg. II. 16. 291. 
„Esculus imprimis, quæ quantum vértice ad auras Æthereas, tantum radice in Tartara tendit”.

3) „Glandes opes esse nunc quoque multarum gentium etiam pace gaudentium constat. Nec non et inopia 
I'rugum arefactis molitur farina, spissaturque in panisculum. XVI. 6.

4) „Ceres frumenta (invenit), cum antea glande vescerentur”. XVI. 57.
5) „Fungosam carnem (suibus) fieri esculo, robore. XVI. 8. 15. 72. 76. 78. 79. 80. 83. — XVI. 2—4. — 

XVI. 9. Vitruvius II. 8 otr 9. VII. 3.

Forövrigt nævnes Brugen af Agern som Föde for Sviin; og ligeledes omtales ud- 
lorligen Veddets Anvendelse og Beskaffenhed hos de forskiellige Egesorter. Dernæst taler 
Plinius om Anvendelsen af Egekrandse til Borgerkroner og om Galæblerne3).

I Henseende til de geographiske Forhold hedder det om Robur, at den voxer bedst 
paa Bierge og i Dale, om Quercus, at den ogsaa stiger ned i Sletterne og et andet Sted
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at Egene ere forskjellige eftersom de voxe paa Biergene eller i Sletterne1 2 * 4 5 6). Om de lo 
nysnævnte liedder det, at de voxe overalt, om Esculus derimod at dette ikke er Til
fældet 9-

1) „Montes et valles diligit— robur. — Desccndunt et in plana — quercus”. Plinius. XVI. 30. „Jam etiani 
in montuosis planisque distant”, ibid. XVI. 6.

2) „Qu'PPe quum robur quercumque vulgo nasci videamus, esculum non ubique”. XVI. 6.
See forövrigt om Egearterne med affaldende Löv: Virgil. Georg. II. 15. Ovid. Metamorph. Lib. I. 563. 

XIII. 799. Dioscorides I. 143. 144. 147. Cato de re rustica 17. 1. Columella IV. 33. 5; VI. 3. 7; 
VIL 9.6. Palladius Novb. 15.2. Horatii Odæ III. 10. 17.

3} Nemlig Skaalen omslutter hos Egen kun den nederste Deel af Frugten, men hos Kastanien den hele.
4) „Nuces vocamus et caslaneas, quamquam accommodatiores glandium generi. Armatum iis echinato 

calyce vallum, quod inchoatum glandibus. Mirumque, vilissima esse quæ tanta occultaverit cura na
turae. Trini quibusdam partus ex uno calyce, cortexque lentus. Proxima vero corpori membrana et in 
his et in nucibus saporem, ni detrahatur, infestât. Torrere has in cibis gratius. Moluntur etiam et præ- 
stant jejunio feminarum quandam imaginent pañis”. Lib. XV. 25. Grandsagnes Oversættelse af „jeju- 
nio feminarum” ved „en temps de famine” er aldeles urigtig.

5) „Sardibus eæ provenere primum”. ibid.
6) „Cæteræ suum pábulo gignuntur, scrupulosa corticis intra núcleos quoque ruminatione”. ibid. Dette 

vanskelige Sted troer jeg bedst oversættes som ovenfor. Oversættelsen i Gransagnes Udgave er al
deles feilfuld. „les piquans qui hérissent la peau, pénètrent jusque dans la chair de la châtaigne”.

7) „Putamine clauduntur nuces, corio castaneæ”. ibid. XV. 34.
s) „Quorundam (ponioruin) extra, gemina geminantur vitia, ut in castaneis amygdalis etc”. Lib. XV. 34

At de romerske Forfatteres Castanea svarer til vort Træe af samme Navn, derfor 
taler ikke blot den italienske Benævnelse Castagno, men ogsaa især det Sted hos Plinius, 
hvor det hedder: „Vi kalde ogsaa Kastanierne for Nödder, skiöndt de nærme sig mere til 
Agernets Natur. De cre forskandsede med et med Pigger besat Bæger, som begynder at 
danne sig hos Agerneta). Det er mærkeligt at en Frugt der er saa almindelig, af Naturen 
er saa omhyggeligen beskyttet. Undertiden findes der tre Nödder i samme Bæger; Skallen 
er seig; men nærmest ved Kiemen er en Hinde, der ligesom hos Valnødden fordærver 
Smagen naar den ikke tages af. Man spiser dem helst ristede; dog males de ogsaa og 
benyttes til et Slags Brod som nydes ved Qvindernes Faste”1). Derpaa fortæller Plinius at 
Kastanierne fra först af ere komne fra Sardinien &); herved menes vel de dyrkede Kasta
nier, men, selv saaledes forstaaet, er Angivelsen vist ikke grundet. Derefter nævner han 
adskillige Afarter af dyrkede Kastanier, som neppe lade sig bestemme til dem, som nu ere 
Gienstand for Dyrkning. Endeligen hedder det, at de övrige (hvorved vel menes de vilde) 
liene til Svineföde og at Skallen efterligner ganske Kiernens Ujevnheder0)- Fremdeles be
mærkes, at Kastaniens Skal er læderagtig7), hvilket er fuldkomment rigtigt, at denne Frugt 
har lo uspiselige Beklædninger, som ogsaa stemmer med Naturen, hvad enten Forfatteren 
mener den lædcragtige Skal og den indre Hinde; eller liiin og Skaalens).

Angaaende de geographiske Forhold siger Plinius kun, at Kastanietræet elsker Bierge 
og Dale og hader Vandet, at den trives bedst paa skyggefulde Steder udsatte mod Nord i 
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Kulden, i en let dog ei sandet JordJ), hvilket svarer til de nuværende Forhold. Ligeledes 
henföres Kastanietræet retteligen til dem som formeres ved Fröe, skjöndt han har Uret 
naar han mener, at det kun kan formeres paa denne Maade1 2 3 4)- Han er feil underrettet, 
naar han siger at der fortælles om Indianerne, at de lave Olie af Kastanier, Riis og Se
sams), hvilket kun er rigtigt i Henseende til den sidste Plante, men hverken gielder om 
Risen eller Kastanien, hvilken sidste ikke engang voxer i Indien. Forövrigt omtaler Plinius 
dens Dyrkningsmaadc og dens vigtige Anvendelse til Pæle for ViinrankeiH)-

1) „Montes et valles diligit — castanea”. Lib. XVI. 30. „Aquas odcre — castaneæ”. ibid. 31. „Quærit 
solum facile nec tarnen arenosum — quamlibet opaco, septentrionalique <fc præfrigido situ vel etiani 
declivi”. ibid. XVII. 34

2) „Sed quædem (arbores) non aliter (quam semine) proveniunt, ut castaneæ”. XVII. 10. Virgil (Georg. 
II. 14) siger det samme. „Pars autem (arborum) posito surgunt de semine, ut altæ Castaneæ”.

3) „Indi ex castaneis et sesama & oryza (oleum) lacere dieuntur. XV. 7.
4) „Castanea pedainentis omnibus præfertur”. XVII. 34.

See forövrigt; Columella IV. 33. V. 10. 14. Palladius Feb. 25. 33. Novb. 7. 17. Dioscorides. I. 145.
5) „Dulcissima omnium Fagi”. Lib. XVI. 6.
6) „Fagi glans nucleis similis, triangula cute includitur. Folium tenue atque e levissimis, populo simile, 

celerrime flavescens: et media parte plerumque gignens superne parvulam baccain viridem, cacumine 
aculeatam. ibid. 7. Sammenlign 8. „Folia (Quercuum) nec, quum cadunt, flavescentia, ut fagi”.

7) „Arborum fertilitas omnium fere alternat, sed maxime fagi”. ibid. 7.
8) „Fagis pectines transversi in pulpa”, ibid. 73.

Nogle Forfattere have meent, at de gamle Romere foretrak Rögens Frugt for Ka
staniens, og de grunde dette derpaa, at Plinius kalder Bögens Olden „dulcissima omniumfse. 
glandium)” og derimod Kastanien „vilissima”; men denne Mening behöver neppe Giendri- 
velse; thi at enten Romerne skulde have havt en saa slet Smag at de foretrak Olden, eller 
at dennes og Kastaniens Egenskaber skulde have forandret sig, er lige uantageligt. Naar 
Plinius siger, at Bögens Frugt er den sudeste Olden — som ogsaa nu er Tilfældet — saa 
siger han derfor ikke at den er velsmagende, og naar han kalder Kastaniens Frugt vilis
sima, saa sigtes derved rimeligviis ikke til dens Siethed, men til dens Almindelighed.

Det kan ikke underkastes nogen Tvivl, at de romerske Skribenters, navnlig Plinius’s, 
Fagus., svarer til Bögen. Foruden at det italienske Navn Faggio taler herfor, saa yttrer 
sidstnævnte Forfatter, at blandt de forskiellige Slags Olden (glandes) er den af Fagus den 
södeste5 6 7 8), at den bestaaer af en Kierne, indesluttet af en trekantet Hud; at Bladet er tyndt 
og blandt de fineste, ligner Poplens og bliver snart guult, samt at det i Midten bærer 
oventil et lille grünt Bær, der ender med en Spidse), hvorved menes de smaae, ved et 
Insect (Cynips Fagi) frembragte, Udvexter, der saa hyppigt findes paa Bögebladene. Det 
hedder dernæst, at næsten alle Træers Frugtbarhed er afvexlende, men at dette gjelder 
allcrmecst om Bögen")- Fremdeles siger Plinius, at der i Bögens Ved er ligesom Tvær
kamme o).
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1 Henseende til Anvendelsen beretter Plinius: at Musene og Kramsfuglene holde af 
Olden, og at Syvsoverne (Glires) blive fede deraf; at den gjör Svinet muntert og dets 
Kjöd mört og fordöieligti); at Barken af Bögen og endeel andre Træer benyttes til Kar, 
til Kurve og til de aabne Kar, som bruges ved Korn- og Viinliösten, samt til Tage paa 
Hytter^; at Bræder til Tage (Scandulæ), skiöndt de bedste giöres af Eg, ogsaa kunne 
gjöres af Bög1 2 3); at Veddet holder sig ret godt i Vand, men derimod snart fordærves i 
Luften; at det er let til at bearbeide, skiöndt skiört og fiiint, og skaaret i tynde Plader 
er böieligt og skikket til Æsker og Kasser4 * 6).

1) „Fagi glans muribus gratissima est, — glires quoque saginat; expetitur & turdis”. „Glans fagea suein 
hilarem facit, carnem coquibilem ac levem et utilem stomacho”. XVI. 7. 8.

2) „Cortex et fagis, tiliæ, abieti, piceæ in magno usu agrestium. Vasa, corbesque ac patentiora quædam 
messibus convehendis vindemiisque faciunt, atque prætexta tuguriorum”. XVI. 14.

3) „Scandulæ e robore aptissimæ, mox e glandiferis aliis fagoque”. XVI. 15.
4) „Non improbatur et fagres in aqua et juglans, hæ quidem in his quæ defodiuntur, vel principales.— 

Item Juniperus: eadem et subdialis aptissima. Fagus et Cernís celeritcr marcescunt.” XVI. 79. 
„Facilis et Fagus, quanquam fragilis et teñera. Eadem sectilibus laminis in tenui flexilis, capsisque ac 
scriniis sola utilis”. XVI. 84.

s) „Silvarum certe (Roma) distingvebatur insignibus. Fagutali Jovi etiam nunc, ubi lueus fageus fuit” 
XVI. 15.

6) Bögen findes rigtignok samlet med plantede Pinier, Laurbær, Steencge og Jordbærtræer i det sydvest
lige England og Irland — formedelst de milde Vintere og kolde Sominere. — Men der er ingen Grund 
til at antage, at Rom i Oldtiden har haft indbyrdes mindre afvigende Aarstider end nu; den alminde
lige Mening er tvertimod for, at Aarstiderne have været mere afvigende. — 15 Bog 8 Cap, § 3 hos 
Theophrast hedder det, „at Latinernes Land er vandrigt; i Sletten voxer Laurbær, Myrter og herlige 
Böge (o£i>í)”. Men netop denne Sammenstilling viser at enten Theophrast maae have været falskt un
derrettet, eller, hvad der er rimeligere, at hans ol-va ikke er Bögen, lians Beskrivelse, 3 Bog 10 Cap. 
§ 1 passer ogsaa yderst slet paa dette Træe; thi det siges at ligne Granen og at have et lidet ind- 
skaaret og i Spidsen tornet Blad”.

Vidensk. Selsk. Skr., 5 Række, naturv. og math. Aid. 1 Bind. G

Medens saaledes Plinius’s Beskrivelse af Bögen og dens Anvendelse samstemmer 
saa nöie med det der nu kan siges om dette Træe, at der ikke kan være rimelig Tvivl 
om Identiteten; saa findes der Yttringer hos ham, der synes at forudsætte at Bögens ge- 
ographiske Forhold i ældre Tider have været forskiellige fra de nuværende. Det hedder nem
lig hos ham, „at de forskiellige Dele af Rom adskiltes efter mærkelige Skove, som havde 
været der i Fortiden; og at der endnu paa hans Tid var et Tempel til Jupiter Fagutal, 
hvor der fordum havde været en Bögelund”3)- Heraf kunde man drage den Slutning, at 
Bögen fordum fandtes paa ganske ringe Höide over Havet, medens den nu, i Reglen, paa 
Roms Brede, ikke groer lavere end omtrent 3000' og navnligen paa det nærliggende Al- 
banerbierg ikke under 2750'. — Da man imidlertid har saamange andre Kiendsgierninger 
for at de plantcgeographiske Forhold, ligesom de klimatiske, i det Væsentlige have været 
overeensstemmende med de nuværende, og da en Mængde Væxter, der nu ikke findes 
samlede med Bögen6), voxede ved Rom, f. Ex. Laurbærtræet, Myrten, Pinien, Cypressen, 
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Jordbærtræet, Stcenegen; — saa vilde det dog vist være meget overilet om man paa 
Grund af en etymologisk Hypothese vilde antage, at Rom virkeligen i ældre Tid har 
haft Bögclundc. — Selv om Etymologien var sikker, kunde jo Templet först have staaet 
paa en Höide, hvor der var Böge, og siden være bleven flyttet ned til Rom. Jeg skal her 
gjöre opmærksom paa et andet Sted hos Plinius, hvor det hedder: „at der udenfor Byen 
Tusculum paa en Höi, som kaldes Corne, er en hellig Bögelund, indviet til Diana”1 2 3 4). Efter 
en af mig anstillet Maaling af den Höi, hvorpaa Tusculum laae, har den ligget 2100' over 
Havet*)-  Ogsaa maae det bemærkes, at Festus, naar han taler om Jupiter Fagutals Tempel, 
siger at der havde været et Bogeh'æe (ikke en Bögelund), som var helliget til Jupiter3). 
Man kunde maaskee i al Fald antage, at et enkelt Træe enten var plantet paa Roms Höie 
eller ved Tilfælde havde saaet sig selv; men jeg tvivler dog meget paa, at de klimatiske 
Forhold vilde tillade det, i det mindste ikke det sidste.

1) „Est in suburbano Tusculani agre colle, qui Corne appellatur, lucus antiqua religioné Dianæ sacratus a 
Latió velut arte tonsili coma fagei nemoris”. Plinius XVI. 91.

2) Climat de l’Italie. I. Suppl. I. p. 52. Obs. 669.
3) Festi de verborum significatione quæ supersunt (edit. Mûlleri Lipsiæ. 1839). „Fagutal sacellum Jo

vis, in quo fuit fagus arbor, quæ Jovi sacra habebatur”.
4) „Descendunt et in plana cornus, corylus, quercus, ornas, acer, fraxinus, fagus, carpinus. Subeunt et 

in montuosa ulinus — laurus, myrtus, ilex etc.” Plinius XVI. 30.
5) Om Bogen tales endnu paa folgende Steder hos de gamle Forfattere: Virgil. Ecl. I. 1. (Tityre tu, pa- 

tulæ recubans sub tegmine Fagi), II. 3. III. 12. Georg. I. 173. Vitruvius. II. 9. Cato de re rustica. XXI. 
„intresecus cupam (Grebet paa en Oliepresse) materia ulmea aut faginea facito”. Columella VII. 9. 
6. Palladius Novbr. 15. 2.

r) „Tertium genus Zygiam (Græci vocant) rubentem, fissili ligno, cortice lívido et scabro. (Denne Be
skrivelse passer ikke.) Hoc alii generis proprii esse malunt et latine carpinum appellant. Lib. XVI 26.

7) Sammenlign Fraas Synopsis pl. fl. class, p. 248 & 98.

Men der gives et andet Sted hos Plinius, der ligeledes, og det mere umiddelbart, 
synes at tyde hen paa, at Bögen i hans Tid gik længere ned. Han nævner nemlig endeel 
Træer, som gaae ned i Sletterne og blandt disse Bögen (Fagus). Men umiddelbart efter 
siges, at Laurbærtræet, Myrten og Steenegen gaae op paa Biergene, hvilket synes at staae 
i ligefrem Modsigelse med den foregaaende Sætning*).  — Nogle antage, at dette Sted er 
taget af Theophrast, som ved forstaaer, ikke Bögen, men en Art Eg. Imidlertid 
forekommer det mig ikke at Plinius her har fulgt Theophrast, thi denne regner i 3 Bog 3 
Cap. § 1 (fr^oç til dem som udelukkende findes paa Biergene^ og ei til dem, der ogsaa 
gaae ned i Sletterne5 * 7)-

De Steder hvor Plinius omtaler det Træe, han kalder Carpinu s , indeholde ikke 
saadanne Oplysninger om dets Egenskaber, at man med nogen Sikkerhed kan slutte at han 
har meent Avnbögen (Carpinus Bctulus Lin); — ja den Omstændighed at han taler om 
det blandt Ahornsarterne, skiöndt rigtignok med Tilföiende, at nogle giöre en egen Slægt 
deraf, og den Henviisning han giör til Grækernes Zygiac), som nok snarere er en Ahorn’), 
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kunde lede derfra. I)a imidlertid Navnet Carpinus har vedligeholdt sig i Italienernes Carpino, 
kan det dog være, at samme Træe er meent, dog rimeligviis uden at skielnes fra Carpinus 
oricntalis og Ostrya vulgaris, og at Plinius har forvexlet eller misforstaaet de græske For
fatteres Meddelelser. Han omtaler Veddet som haardt og brugeligt til Ilaandgreb paa Bon
dernes Redskaber; ligesom ogsaa efter ham Grenene bruges til Fakler i). Han regner 
del til de Træer, som voxe bedst paa Biergene, men dog tillige stige ned i Sletterne O*

Den østerlandske Avnbög omtales ikke hos de gamle Skribenter. Den er enten 
blevet overseet eller forvexlet med Carpinus Betulus eller Ostrya vulgaris.

Plinius har neppe kiendt S ortbög en (Ostrya vulgaris), eller ogsaa forvexlet den 
med Carpinus Betulus. Vel taler han om et Træe, som han siger at Grækerne kalde Os
trya og som voxer i Grækenland, men han angiver ikke at det findes i Italien. Beskri
velsen passer ci heller synderlig godt; den er taget af Theophrast, men ikke giengivet 
noiagtigtsj, og det er vel ikke engang afgjort, at Theophrasts Træe er vor Ostrya, skiöndt 
rigtignok dette Træes nygræske Navn oørgva taler derfor.

Snarere kunde man hos Cato gjenfinde Ostrya; han raader nemlig til at giöre 
Presser af Veddet af den sorte Avnbög, Carpinus atra; men Carpino nero er det nuvæ
rende italienske Navn paa Ostrya. Dog kan herimod indvendes, at i de fleste Codices 
staaer Sapinus atra og saaledes er Stedet ogsaa giengivet af Plinius O-

Hasselbusken og dens Frugt forekommer hos Plinius og flere romerske Skribenter 
under Navn af Corylus og Avellana, Nux avellana^)- Plinius regner den til de buskagtige 
Træer, siger at den er desto bedre og rigere paa Frugt, jo mere grenet den ere); at i 
dette Træes Nödder er alt i eet Stykke (modsat Valnødden) og baade Skallen og Kiemen 
rund, at et blodt Duun beskytter den, og at der midt paa den findes en Navle9. Dernæst

1) „Omnibus, quæ diximus, spissa fi i mitas. Ab his próxima est cornus: quamquam etc. — Ilex item et 
— carpinus. XVI. 76. „Nunc facibus carpinus & corylus familiarissimæ”. XVI. 30.

2) „Montes amant — carpinus. — Descendunt et in plana — carpinus. XVI. 30.
See endvidere om Carpinus: Palladius Novb. 15. 3. Columella V. 7. 1. VitruviusLib.il. Cap. 9. „Item 

carpinus, quod est minima ignis et terreni mixtione, aëris autem & humoris summa continetur tem
peratura, non est fragilis sed habet utilissimam tractibilitatem. Itaque Græci quod ex ea materia juga 
jumentis comparant, quod apud eos juga Çvyot> vocitantur, item et earn appellant”.

3) Plinius Lib. XIII. 37. „Gignit enim (Græcia) arborent Ostryn, quam et Ostryam vocant, solitariam circa 
saxa aquosa, similem fraxino cortice, et ramis, folio piri paulo tarnen longioribus crassioribusque, ac 
rugosis incisuris, quæ per tota discurrunt, semine bordeo simili et colore. Materie est dura atque firma 
quæ in domum illata, difficiles partus fieri produnt, mortesque miseras”.

4) Cato de re rustica. Cap. 31. „Prelium de carpino atra potissimum facito ’. Cfr. Plinius Lib. XVI. 75.
5) Macrobius Lib. IL 14. „Nux hæc avellana seu Prænestina, quæ est eadem, ex arbore est quæ dicitur 

corylos”.
6) Plinius XVI. 53. „Quædam fruticosi generis, ut paliurus, myrtus, item nux avellana, quin immo melior 

est et copiosior fructu in plures dispersa ramos”.
7) „Ceteris (nucibus) quidquid est, solidum est ut in avellanis. — Putamini nucleisque solida rotunditas.

6*  
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at Busken desuden bærer Rakler med læt tiltrykte Skiæl, som ikke due til noget*).  Frem
deles al Busken formeres ved Aflæggere, at dens Quiste, ligesom Pilens, ere skikkede til 
at binde med og at de hyppigen bruges til Fakler2). Med Hensyn til Forekomsten, regner 
han Hasselen til dem som voxe paa Biergene, men som ogsaa stige ned i Sletterne3)- -

A

Der kan saaledes noppe være Tvivl om at Plinius har haft Hasselbusken for Oic.

Slutning s-B emærkning. Til denne Afhandling horer Tab. I. i vedföiede Kort. Profilerne ved Foden angive 
Höideforholdene. Ved de i det övre Iliörne anförte Betegnelser angives de Retninger, hvori Arterne ud
brede sig, naar man tænker sig stillet paa Alperne og Apeninerne.

— Ilas quoque mollis protegit barba. — Umbilicus illis intus in ventre medio”, ibid. XV. 24. — Maaskee 
skal dog ved „mollis barba” snarere forstaaes den blödellase end den fine Dunn der findes paa de unge 
Nödder. •— Ved Umbilicus menes vistnok den Deel af Nödden, hvorved den er befæstet til Hasen, og 
udmærker sig fra den övrige i Overflade og Farve.

1) „Ferunt et avellanæ julos, compactili callo, ad nihil utiles”, ibid. XVI. 51.
2) „Et aliud genus simile natura monstravit, avulsisque arboribus stolones vixere”. — „Hoc modo plan- 

tantur — coryli”. XVII. 13. „Cato propagan præter vitem — nuces avellanas”. XVII. 21. „Nec quia 
desint alia vincula, siquidem est Genistæ — alligant et intorta Corylus”. XVI. 69. „Nunc facibus car- 
pinus & corylus familiarissimæ”. XVI. 30.

3) „Descendunt et in plana — Corylus. XVII. 30.
Eftersee forôvrigt om Hasselbusken: Virgil Georg II. 65. 299. Ecl. I. 14. Columella V. 10. 14. Cato 

de re rustica Cap. 8. Palladius Feb. 25. 31. Ovid. Metain. 10. 93.
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I. Birkeslæglen (SSetiila).

1. Almindelig Birk (Betula alba Lin.)1 2).

1) Herunder indbefattet Betula pubescens.
2) Grisebach Spicil. Ft. Rumel. II. 342 Bentham Pyr. 64. Brotero Lusit. II. 293.
3) Ledebour Alt. IV. 244. Biberstein Caucas. II. 404. Meyer Cauc. 43.

Nouv. Duh. III. Tab. 50.

Dette Træe, der i Nordeuropa spiller saa betydelig en Rolle, forekommer hyppigt paa 

Alpernes sydlige Side, fra Mt. Cenis til de ostligste Dele, skiöndt det ikke horer til dem, 
der fortrinsviis danner Skove, men snarere maac betragtes som underordnet Naaletræerne 
og Bögen. — Birkens egentlige Bælte falder mellem 3000 og 6000 Fod (altsaa i Bogens 
og Naaletræernes Bælter), men hist og her antræffes den lavere og gaaer endog næsten 
ned til Alpernes Fod, f. Ex. ved Como Söe under Mt. Legnone, hvortil maaskee den lette 
Udbredelse af den vingede Frugt har bidraget; ligesom den paa den anden Side ogsaa, 
især som Busk, gaaer liöiere end 6000'. — Den forekommer ogsaa paa de euganeiske 
Ilöie i Forening med Bögen mellem 1200—1800'.

Derimod savnes Birken udentvivl aldeles i hele Apcninkiæden; jeg har intetsteds 
seet den og ingen Forfatter anförcr den derfra. Ved de euganeiske Höie er saaledes Syd- 
grændsen, forsaavidt man ikke vil drage Betula æthnensis ind under alba.

Den almindelige Birk forekommer, saavidt Efterretningerne gaae, i den spanske og 
græske Ilalvöe kun paa de Bjergmasser, der begrændse dem mod Nord, nemlig i Rhodope 
og i Pyrenæerne, samt i de nordlige portugisiske BiergcD; den er dernæst udbredt over 
hele Mellem- og Nordeuropa, saavel i Biergenc som paa Sletterne, dog hyppigere i Osten 
end i Vesten, hyppigere i Norden end i Syden; dens Nordgrændse falder i Lapland ved 
70° Brede. — Den træffes ogsaa i Altaibiergene og paa Caucasus, i sidste Biergmasse dog 
kun paa en Höide af over 2000'3). — Den foretrækker en tör sandet Jordbund.
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2. Den etnaiske Birk (Betula ætlmensis Rafmesque)0.

Jeg anseer det meer end tvivlsomt, om denne Form bör ansees for en egen fra 
Betula alba forskjeilig Art. Den er hidtil kun fundet paa Etna; dens nedre Grændse falder 
ved 5000', hvor den er blandet med Ege, den ovre Grændse omtrent ved 6500' i Bogens 
Bælte.

3. Dværgbirken (Betula nana).
Flora Danica. Tab. 94.

Denne Polar og Alpe-Plante har jeg selv ikke fundet i Italien, men den anföres 
af Massara for Valtellina og af Biroli1 2). Ben horer til den alpinske Region.

1) Chloris Aethnensis. Efter Gussone Synopsis, Vol. II. P. 2. 612 en Afart af Betula alba.
2) Massara Prodroino della Flora Valtellina. 28. Biroli Aeon. II. 124. (Pollini. III. 107.)
3) Koch Syn. ed. 2. II. 762. Gaudin Ilelv. VI. 177. Hooker Brit. Flor. I. 300. Hartman Skand. ed. 4. 315. 

Wahlenberg Lapp. 254. Blasius Reise in Russland (efter Grisebach Pflanzeng. Bericht. 1843).
4) Hooker Iceland. Grönland: J. Vabl, mundtlig. Meyer Labrad.’31. Hooker FL Boreali Americ. 156. 

Hooker & Arnot Beechey's Voy. 129.

Den gjcnfindes i flere af de mellemeuropæiske Biergmasser (Böhmerwald, Erzge
birge, Harz, Jura, Skotlands Höiland), dernæst i Skandinavien og Nordrusland, hvor den 
gaaer lige til Nordcap (71°) 3) og i de nordligste Egne træffes ved Havets Niveau. — Den 
forekommer dernæst i alle Polarlandene : paa Island, i Grönland indtil 73°, Newfoundland, 
Labrador og indtil Franklins Fort. — Ligeledes træfles den ved Kotzebues Sund, i Altai- 
biergene og rimeligviis i hele det nordlige Sibirien4)-

II. Eilest centen (Ainus).
1. Den almindelige El (Alnus glutinosa Willd).

Nouv. Duh. II. Tab. 64.

Meget almindelig overalt i Alperne, ligefra Foden til den subalpinske, ja næsten 
alpinske Region; nemlig indtil 5000' Höide, ved Flod- og Söebreddcr og paa andre fug
tige Steder. — Den er ogsaa meget almindelig i den store lombardiske Slette (Abano, 
Verona, Milano, Lago Maggiore, Novarra).

I Apeninerne er den ikke sielden, dog ei saa hyppig som i Alperne (Mte Pisano, 
Ovre Arno Dal, Camaldoli, Lago di Nemi), og den gaaer lige ned til Sletten, ikke blot 
ved de nordligere Dele af Apeninerne (Viareggio, Macchia di Pisa), men selv i de sydlige 
(Ostia, Posto Sletten).

Ligesom dette Træe har en stor Udstrækning efter Höiden, saa er Voxekredsen 
ogsaa meget udstrakt i horizontal Henseende; den forekommer i Pyrenæerne og den span
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ske Halvöe, paa Balkan Massen, i Dalmatien og paa den græske Halvöe i); den er udbredt 
over hele Mellemeuropa og gaaer i Skandinavien til Angermanelvens Udlob og Romsdalen 
C63°), derimod i Rusland, som det synes, kun til 57°. Den findes paa Caucasus, men 
neppe i Altaibiergenc og savnes i Polariloren2). Efter Desfontaines forekommer den i 
Nordafrika, men dette er nok ogsaa dens sydligste Forekomst. Angivelserne fra Nord
amerika ere tvivlsomme1 2 3 4).

1) Bentham Pyr. 58. Wilkomm. Bot. Zeit. 1846 No. 4 (Sierra morena). Brotero Lusit. I. 210. Grisebach 
Spicil. Fl. Rumel II. 342. Visiani Fl. Daim. I. 211. Sibth. Fl. Gr. II. 232. Chaubard Pelopones. 63.

2) Hartman Skand. Fl. ed. 4. 313. Blasius I. c. Biberstein Cauc. II. 394. Ledebour Alt. IV. 242.
3) Desfont. Atl. II. 339. Delile og Forskal have ikke fundet den i Ægypten, men efter Delile skal Ilassel- 

quist have fundet den der. Cf. Delile Ægypt. 27. Hooker Fl. Boreali-Amer. 157.
4) Wahlenberg Lapp. p. 251. Blasius 1. c. Biberstein Cauc. II. 395. Meyer Caucas. 43. Grönland efter 

J. Vabl, mundtlig. Meyer Labrador. 31. Hooker Fl. Bor-Americ. II. 157. Hooker & Arnot, Becchey 
Voy. 117. 119.

Vidensk. Selsk. Skr., 5 Række, naturv. og math. Afd. 1 Bind.

2. Den graae El (Alnus incana Willd.)
Nouv. Duh. II. tab. 64.

Den forekommer hyppig i Alperne, især mellem 2000—6000', dog gaaer den 
ogsaa ned til 1000' (Tohnezzo, Dazio, Domo d’Ossola).

I Apeninerne findes den kun i de nordligere Dele (ved Fiumalbo under Mt. Cimone. 
Serravezza Dalen. Pietramala) og træffes neppe liöjere end 4000'.

Den har ogsaa liiemme i Pyrenæerne, men ei sydligere i den spanske Halvöe, den 
anföres ikke fra Balkanbiergene, Dalmatien eller den græske Halvöe; heller ikke længere 
mod Syd. Derimod er den meget almindelig i Mellem- og Nordeuropa og gaaer længere 
mod Nord end Alnus glutinosa, nemlig i Skandinavien til 70¡°. Efter Blasius afloses den 
i Rusland allerede ved Waldai Landryg af Al. glutinosa; dog forekommer den igien i 
Caucasus. I Grönland, Labrador og det övrige aretiske Amerika forekommer den under 
Formen virescens*)-

3. Den grönne El (Alnus viridis Decandolle, Alnus ovata.)

Den er meget almindelig i Alperne, især i de vestligere og midterste Partier, og 
horer til den alpinske og subalpinske Region, hvor den ofte er kratdannende i Forening 
med Alperoserne. Dens egentlige Bælte er mellem 5000—6500', men den kan slige op 
til 7000' og ned til 3500'.

Den savnes aldeles i Apeninerne.

7
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Den forekommer heller ikke andetsteds i Europa udenfor Alperne, med Undtagelse 
af Banatet, hvor den vover efter Rochel. Da den slet ikke kommer igien i de europæiske 
Polarlande, turde det vel være tvivlsomt om den findes i Nordamerika, hvorfra Hooker 
angiver den*).

1) Rochel Banat. 39. Hooker Bor. Amer. II. 157.
2) Climat de l'Italie. T. 1 Suppl, p. 54. No. 685 & 686.
3) Loisel. Gall. II. ed. 2. 318.

4. Den hiertebladede El {Alnus cor difolia Tenore.)
Flora Neapolitana. Tab. 99.

Denne meget udmærkede El forekommer kun i Syd-Apeninerne, men er her meget 
udbredt og skovdannende. Jeg har seet den paa Mt. St. Angelo di Castcllamare, ved 
Amalfi, Cava, St. Eremo, mellem Casalnovo og Lagonegro, Mt. Cocuzzo, samt mellem Co- 
senza og Petrania; Tenore angiver ogsaa Mt. Pollino, Mt. della Stella og Neapels nærmeste 
Omgivelse. — Den forekommer saaledes kun mellem 39 og 41° Brede. — Det er en 
Biergplante, som især trives mellem 1500—3700'1 2 3), men den gaaer flere Steder ned til 
Höie-Regioncn (ved Castellamare, Cava, Amalfi) ja selv ned i Sletten (Ponte di Battipaglia 
i Pesto Sletten).

Den forekommer ikke udenfor Ralien, uden maaskee paa Corsica, forudsat at den 
af Robert fundne Alnus cordata er samme Plantea).

Tilbageblik.
Af de 7 Betulaceer, som Ralien frembyder ere saaledes to eiendommelige for dette 

Land: (Betula æthnensis og Alnus cordifolia) een forekommer kun, eller saagodtsom kun i 
Alperne: (Alnus viridis), tre, som i Italien kun findes i Alperne eller höist tillige i de nord
ligste Apeniner, har dette Land tilfælles deels med Mellem- og Nord-Europa, (Betula alba 
og Alnus incana) deels med Polarlandene (Betula nana). Een endcligen udbreder sig over 
den störste Deel af Europa, ja forekommer endog paa Nordafrikas Kyst (Alnus glutinosa). 
Det vil saavel heraf, som deraf, at Polarlandene frembyde flere Betulaceer, skiönnes, at 
Familien i Italien er i Aftagende, hvorved det dog bliver mærkeligt, at der i dets syd
ligste Deel fremtræder en nye höist eiendommelig Form: Alnus cordifolia, ligesom ogsaa 
den isolerte Forekomst af Betuta æthnensis, paa Siciliens höieste Bjerg, er mærkelig, hvad 
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enten den nu ansees for en egen Art eller henföres under den i Norden og paa Alperne 
saa udbredte Betula alba.

Efter Höideforholdene höre i Alperne Betula nana og Ainus viridis til den alpinske 
og subalpinske Begion, Betula alba og Alnus incana findes i den subalpinske og Lov
skovens Region, Alnus glutinosa gaaer næsten ligesaa höit som disse to, men paa den 
anden Side lige ned i Sletten. I de nordlige Apeniner horer Alnus glutinosa til de lavere, 
Alnus incana til de höiere Egne, i de sydlige Apeniner derimod forekommer den forste 
fra Bjergenes Fod til omtrent 4000'. Paa Sicilien forekommer Betula ætnensis i den ovre 
Skovregion.

Anvendelsen i Menneskelivet er ikke betydelig. Birken benyttes i Alperne til 
Brændsel, dens Qviste til Kurve o. s. v.; Eilens Ved til Vandrender, Pæle og Lignende.

Historiske Forhold,
Af Betulaceerne omtaler Plinius Birken og Ellen. Navnene Betulla og Alnus svare 

til de nuværende italienske Betula og Aino (Ontano). — Der siges om Birken, al den ud
mærker sig ved sin mærkværdige Hvidhed (Barken) og de tynde seige Grene, der be
nyttes til Töndebaand og til Øvrighedens Riis, og at man deraf i Gallien koger en Harpix, 
hvorved vel menes den empyreuinatiske Olie, som man nu i Rusland anvender til Læder. 
Den kaldes et gallisk Træ, hvilket tyder paa, at den ogsaa i Oldtiden kun fandtes paa 
Alperne (Gallia cisalpina), og det hedder at den trives i et meget koldt Klima, som ogsaa 
aldeles svarer til de nuværende geographiske Forhold1).

i) Plinius XVI. 30. „Gaudet frigidis sorbus et magis etiam betulla. Gallica hæc arbor mirabili candore 
atque tenuitate, terribilis magistratuum virgis. Eadem circulis flexilis, item corbium costis. Bitu
men ex ea Galli excoquunt“. — ibid. 69 „Nec quia desint alia vincula. Siquidem et genistæ — et be- 
tullæ alligant.“

?) Plinius XVI. 38. „(folia) crassissima alno.“ ibid. 31. „Non nisi in aquosis proveniunt salices, alni. 
populi etc.“ ibid. 81. „Pinus, piceæ, alni ad aquarum ductus in tubos cavantur.“ id. 79. „Larix in humore 
præcipua et alnus nigra. Contra adacta in terrain in palustribus alnus æterna, onerisque quantilibe, 
patiens.“ ibid. 27. „Reperitur et in alno tuber: tanto deterius quanto ab acere alnus ipsa distat.“ ibid. 84 
„Dat et alnus, ut dictum sit, tuber sectile sicut citrum acerque.“ lib. XVII. 13. „Ex eadem (Cotoneo) 
inventum est surculos abscissos serere. Hoc primo sepis causa factum, sambucis cotoneo et rubis 
depastis; mox et culturæ ut populis, alnis, salici etc.“ Plinius. XVI. 45. „fructum arborum sola? nullum, 
ferunt, hoc est, nec semen quidein, tamarix, populus, alnus, ulmus etc.“

7*

Om Ellen siges hos Plinius, at den har tykke Blade, at den kun trives i fugtig 
Jordbund, at dens Ved benyttes til Vandrender og holder sig bestandig under Vand; at 
den faaer Knuder, der giver marmoreret Ved ligesom Ahornen og at den kan forplantes 
ved Stiklinger, hvilket alt passer paa Ellen. Derimod er det en Feiltagelse, naar det om 
dette som om flere Træer hedder, at det ingen Frugt eller Fröe bærer2).
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Ogsaa hos andre romerske Forfattere omtales Ellens Forkjærlighed for den fugtige 
Jordbund og Veddets Anvendelse til Brug i Vandet1).

At de Gamle ikke kiendte Alnus viridis og Betula nana, der höre til Alpernes al
pinske Region, og at de ikke adskilte Alnus incana fra glutinosa, er let at begribe. — 
Men ogsaa Alnus cordifolia synes at have været dem ubekiendt.

Slutnings-Bemærkning: Hertil hörer Tab. II i vedioiede Kort. De geographiske Forhold ere fremstillede 
paa samme Maade som i Tab. I.

1) Palladius lib. 12 Novb. 15. Vitruvius lib. 2. c. 9, Virgil. Georg. 1. 136. „Tune alnos primuin fluvii sen- 
sere cavatas.“ ibid. II. 109. „fluminibus salices. crassisque paludibus alni naseuntur.“ og Sammesteds 
II. 451. Lucanus Pharsal. III. 3, 441. „et fluctibus aptior alnus.“ ibid. 520. Juvenal Sat. III. 266.
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I
I en Afhandling om Sciadephorus Mülleri Es ehr., oplaget i Videnskabernes Selskabs natur
videnskabelige og inathematiske Skrifters 12te Deel, have Forfatterne jevnligen til Sammenlig
ning benyttet en grönlandsk Octopusart, der i sin indre Bygning ikke ubetydeligen afviger 
fra den af Cuvier opstillede Slægtsnorm , idet den gjör en Overgang til de hos Argonau
ten og ovennævnte nye Slægt stedfindende Forhold. Denne Art er af H. P. Möller i 
Index molluscorum Groenlandiæ benævnet Octopus granulatus , og skjondt det strax var 
dem paafaldende at see Grönland anförl som Findested for en Art, der hidtil kun var 
truffet paa ganske andre Breder, troede de dog at burde forclöbigen betjene sig af det 
forhaandenværende Navn, da de dengang ikke saae sig istand til at underkaste Bestem
melsen den tilbörlige Prøvelse. Det var imidlertid deres Agt, saasnart Ledighed gaves, 
at gjöre den til Gjenstand for en særegen Undersögclse, for enten, naar det virkelig skulde 
vise sig, at en Art, der efter den Slægten eiendommelige Bygning maa ansees for Kyst
beboer og for at være uskikket til længere Vandringer over det aabne Hav, samtidig 
fandtes i de tropiske og i Polarhavene, da al stadfæste en i Dyrenes Geographie saa 
mærkelig Omstændighed, eller, naar deres Formodning om Bestemmelsens Unöiagtighed 
bekræftede sig, da at udfinde, i hvilke ydre Kjendetegn en saa betydelig indre Afvigelse 
lagde sig for Dagen.

Det varede ikke længe , inden der ved de kjöbenhavnske Museumsbestyreres — 
dllrr. Etatsraad Reinhardts og Professor Eschricht’s — Forekommenhed, stod et saa stort 
Antal Individer af omtalte Art til deres Raadighcd, at Spörgsmaalet derved kunde löses. 
De vilde derfor i Forening skride til Værket, men da den Ene af dem blev udsendt paa 
en naturvidenskabelig Expedition, rnaatte nærværende Meddeler alene anstille de dertil 
hörende Undersøgelser, hvis Udbytte han tillader sig at forelægge Læserne, med det 
Önske og i det Haab, at disse ikke i samme Grad, som han, skulle savne hans tidligere 
Medarbeiders kyndige og ledende Haand.
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Den Förste, der omtaler Tilstedeværelsen af en Octopus ved de grönlandske Ky
ster, er Fabricius, der i fauna grocnlandica anförer Sepia octopodia blandt de Dyr, han 
vel ikke selv har seet, men som efter Sigende skulle forekomme i Landet. Efter ham 
omtales den kun af H. P. Möller»), som uden anden Angivelse, end at den skal være 
eenstydig med Sepia octopodia Fabricii, kalder den Octopus granulatus.

Da der ved Octopus granulatus ikke kan forstaaes andet end den af Lamarck 
under dette Navn beskrevne Cephalopod, inaatte min Opmærksomhed först være henvendt 
paa en Sammenligning imellem de fra Grönland, og de fra de tropiske Have hidrörende, 
samme Navn forende, Individer.

Men desværre er det uden ligefrem Sammenligning med Lamarcks Originalexem- 
plarer umuligt at afgjöre, hvad der skal forstaaes ved denne Art, da hans Beskri
velse 2) er holdt i saa almindelige Udtryk, at den passer paa den hele Gruppe af nær- 
staaende Former. Hans Henviisning til Sepia rugosa Bosc ”der synes at henhöre til 
samme Art” gjör Sagen end mere forviklet, thi hvis man kan tro Denys - Montforts), 
der beskriver og afbilder saavcl Lamarcks som Bose’s Art — Bosc’s Originalmeddelelse 
i Actes de la société d’histoire naturelle de Paris 1er vol. har ikke staaet til min Raadig- 
hed —, da ere disse saa afvigende, at det er mig uforstaaeligt, hvorledes Lamarck, om 
end kun med Tvivl, har kunnet antage dem for identiske. Ikke destomindre nævner 
d’Orbigny*)  Sepia rugosa Bosc som eenstydig med O. granulatus Lam., og beretter derhos at 
have erholdt Individer af denne Art saavel fra begge Sider af Atlanterhavet som fra det 
indiske Hav, en Udbredning, der for et Dyr af Octopodens Levemaade er i höieste Grad 
paafaldende. Da jeg imidlertid ikke er istand til at eftervise, hvorvidt O. granulatus Lam. 
d’Orbigny er et Fælledsnavn for liere Arter, og hvilke disse ere, og da hans Beskrivelse 
desuden er den eneste, der er forfattet med nogenlunde Udforlighed og forsynet med 
Maalangivelser, er jeg alligevel nödsaget til i alt væsentligt at henholde mig til den, idet 
jeg dog tillige sammenligner min Art med Sepia rugosa Bosc, og en tidligere af Henry 
BakerO beskreven Octopus, der efter al Sandsynlighed var kommen fra Vestindien.

Med Oct. granulatus Lam. Denys - Montfort er det unödvendigt at anstille nogen 
dyberegaaende Sammenligning, da denne henhorer til de meest langarmede, men den grön-

1) Index moll. Groenl. i Kröyers naturhistoriske Tidsskrift. 4de Bd. Pag. 77.
2) Mémoire de la société d'histoire naturelle de Paris. An VII. Pag. 20.
3) Histoire naturelle des mollusques, faisant suite à l’hist. nat. de Buffon, rédigée par C. S. Sonnini. Tome 

troisième. Paris. An X. PI. XXVII-VIII & XXIX.
4) Monographie des Céphalopodes acetabuliféres. Pag. 46 sqq.
r>) An account of the Sea Polypus by Mr. Henry Baker. Philosophical transactions Vol. L. Part. II. Lon

don 1759. Pag. 777. Tab. XXIX. 
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landske derimod til de meest kortarmede Octopusartcr; Sepia rugosa BoscQ adskiller sig 
fra den grønlandske Art ved sine længere Arme, sin langt kortere Svömmehinde, derved, 
at Öinene ligge tæt ved hinanden paa Ryggen af Dyret, og endelig ved Hudens chagrin- 
agtige Udseende. Bakers Art ligner i ydre Udseende meget den grønlandske, dog ogsaa 
om den anføres, at ’The skin of the arms is granulated like shagreen”2) , hvorimod den 
grønlandske Art, som det senere vil blive yderligere fremstillet, er næsten glat, kun for
synet med Grupper af sinaa kornede Ujevnheder. Gaae vi endelig over til d'Orbignys 
Art, da frembyder den unægtelig, ligesom den bakerske, stor Lighed med den grønlandske, 
hvilket især viser sig ved den særegne Maade, hvorpaa Armene hver for sig ere dreiede 
i Spiral ude imod Spidsen , og alle tilsammen böiede lilbage over Hovedet. Heri ligne 
de ogsaa Octopus tuberculatus Blainville, hvilken dog ifølge d'Orbigny med Lethed ad
skilles fra hans O. granulatus ved Armenes forskjellige indbyrdes Længde ; medens nemlig 
hos tuberculatus Sidearmene ere de længste, er hos granulatus Bugparret det længste, 
hvorefter de andre Arme folge i Ordenen 4, 3, 2, I3). Anvendes nu paa den grønlandske 
Art dette Kjendetegn, som d'Orbigny tillægger saa stor Vægt, at han endog derpaa grun
der Slægtens Underafdelinger, og som i ethvert Fald har praktisk Værd, da det er anven
deligt selv paa meget slet bevarede Individer, saa erholdes som overeensstemmende Re
sultat af alle de Individer, jeg har kunnet undersøge, 8 i Tallet, en ganske afvigende 
Rækkefølge, aldeles modsat den hos granulatus, nemlig 1, 2, 3, 4.

Ved fortsat Sammenligning viste sig endvidere en ligesaa blivende Forskjellighed 
i alle væsentlige Punkter, saaledes i Sækkens og Armenes indbyrdes Størrelsesforhold, i 
Sugernes Antal og Form, i Svömmehindens Udbredning og tildeels ogsaa i Beskaf
fenheden af Hudens Ujevnhed.

Imedens nemlig Forholdet imellem Krop og Arme hos O. granulatus Lam. d’Orb. er 
som 1 til 5, er det hos den grønlandske Art næsten som 1 til 3; naar derfor d’Orbigny 
betegner forstnævnte ved ”den store Krop og korte Arme”O gjælder det vel ogsaa om 
den grønlandske Art, men i en saameget höiere Grad, at selv med tilbørligt Hensyn til 
de Forandringer i Længdeforholdene, den meer eller mindre friske Tilstand og tilfældige 
Omstændigheder kunne medføre, en Artsforskjel allerede deraf vilde kunne udledes.

Som Exempel paa Længdeforholdene anfører jeg nedenslaaende Udmaalinger af

1) 1. c. Pag. 6—27.
2) 1. c. Pag. 780.
3) d’Orbigny betegner ved 1 Rygparret, ved 2 förste Sidepar, ved 3 andet Sidepar og ved 4 Bugparret; 

Armenes indbyrdes Længdeforhold er udtrykt ved den Orden, i hvilken de folge paa hinanden, idet 
de længere altid nævnes först. Da denne Betegnelsesniaade er beqveni og letter Oversigten, vil jeg i 
det Folgende betjene mig af den.

4) 1. c. Pag. 46.
Vidensk. Selsk. Skr., 5 Række, naturv. og math. Afd. 1 Bind. 8
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tvende udvoxne Individer , el mandligt og et qvindeligt, og tilfoier efter d'Orbigny de 
tilsvarende af hans granulatus.

Det mandlige Individ af den 
grönlandske Art.

Det qvindelige. granulatus Lam.

Hele Længde...................... . 175 Millimetre. 175 M. 190 M.
Sækkens Længde................ . 50 M. 58 M. 33 M.
1ste Par Arme (Rygparret) 145 M. 135 M. 120 M.
2det Par (1ste Sidepar) . . . 135 M. 126 M. 134 M.
3die Par (2det Sidepar) . . . 125 M. 110 M. 140 M.
4de Par (Bugparret) . . . . . 122 M. 103 M. 155 M.

Sugerne ligne dem hos 0. granulatus Lam. d’Orb. kun ved deres forholdsviis
og dybe Huulhed, men i alle andre Henseender frembyde de Afvigelser1 2). De ere nemlig 
smaae og staae vidt fra hverandre, Afstanden imellem dem er lige saa stor som hele 
deres Tværmaal; de afvexle i to vel adskilte Rækker, men Afvexlingen begynder forst 
med den 4de eller 5te fra Munden, og ophorer igjen lidt fra Spidsen, hvor de blive 
meget smaae, neppe til at skjelnc. Deres Indre er kun meget utydeligen furet ; de ere 
noget sammentrykte og ophöiede over Armenes Plan. Det störste Antal Sugere findes paa 
Rygparret, nemlig 80 til 85, paa 2det Sidepar det mindste, 70 til 75.

1) d’Orbigny beskriver dem saaledes: cupules larges, très rapprochées sur deux lignes séparées & alternes ; 
leur intérieur fortement sillonné, leur cavité grande de profonde; elles sont doublement bordées exté
rieurement, et très peu distinguées des bras. Elles n’alternent qu’après la troisième. Elles sont à peu 
près au nombre de 150 aux plus longs bras. Monographie &c. Pag 47.

2) Ilos d’Orbigny’s granulatus er den: peu développée, courte entre le paire supérieur des bras, épaisse de 
granuleuse entre les autres bras, s’attachant d’une manière brève à leur partie supérieure, et formant à 
chacun en dessous sur le coté une mince carène, progressivement moins large en arrivant vers l’extre- 
mité. loc. cit.

Svömmehinden er hos den grönlandske Art större end hos d’Orbigny’sO, men for
resten i alle Enkeltheder overeensstemmende med dennes, kun i omvendt Forhold. Den 
er nemlig længst imellem de överste, kortest imellem de nederste Arme, Forholdet er som 
5 til 4, derimod er den smallest imellem de överste og bredest mellem de nederste Arme 
i Forholdet 3 til 4. Den hæfter sig til Armene paa samme Maade, kun findes her den 
forlængede Fold paa den ovenliggende, den korte Tilhæftning paa den nedenliggende Ann.

Samme Lov gjör sig saaledes gjældende hos begge Arter, thi hos begge er 
Svömmehinden længst imellem de længste Arme, hos begge folger den forlængede Fold 
den længste Arm. Heraf synes at folge , at de kortere Arme altid krummes over imod 
de længere.

Sækken er ægdannet, ved Runden lidt indskaaret som et Hjerte; den er ligesom 
de överste Arme og den disse forbindende Svömmchinde vistnok ujevn og liuppret, men 
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dog ikke saaledes, at den i Lighed med Bakers og Bosc’s Arter skulde være rynket som Chagrin, 
den er tvertimod snarere glat, men indeslutter talrige faste og haarde Smaanuppcr, der paa 
den överste Deel af Svömmehinden og Armene sidde mere spredte, men paa Kronen 
og Sækken ordnede i Grupper. Der er saaledes imellem Öinenc en Ilalvkreds af större 
Grupper, hver bestaaende af een stor midterste, og flere smaae i concentriske Ringe 
stillede Nupper. Paa selve Sækken findes fire store Grupper langs Midtlinicn, og afvex- 
lende med disse to paa hver Side. Ovenover hvert Öie er en lang, vortet Trevl.

Nuppcrne ere guulladne af Farve og forsvinde ikke naar Huden slappes, de dan
nes ikke heller af blotte Rynker af Huden, men have et fastere Underlag.

Farven er hos Viinaandsexemplarer paa Rygsiden röd - violet med afstikkende 
guulladne Pletter, hidrorende fra Klipperne; paa Bugsiden er den meget lysere og 
uplettet, paa Indsiden af Armene og Svömmehinden guulhvid.

Ifølge de saaledes oplyste Afvigelser troer jeg mig berettet til at opstille den 
grønlandske Octopus som en ny Art, for hvilken jeg vil foreslaae Kavnet Octopus arcticus.

Descriptio: Octopus corpore ovato - cordato , superne granulationibus regulariter 
aggregatis ornato; cirrhis super oculis singulis; brachiis brevibus, aeuminatis, contorlis, 
inæqualibus; acetabulis parvis, elevatis, serie duplici allernantibus. Ordo longiludinis 
parium brachiorum 1, 2, 3, 4.

Denne Arts Anatomic er tildeels allerede omtalt ved Undersøgelsen af Sciade- 
phorus Mülleri Es ehr., og jeg skal derfor her kun korteligen anföre det Væsentligste.

Redskaberne for Kredsløbet udmærke sig ved de store Hjerteören paa Gjellehjerterne. 
Fordoielsesredskaberne nærme sig Argonautens derved , at den kroformede Udvidelse paa 
Spiseroret mangler, ligesom ogsaa derved, at Spiralmaven kun danner en halv Vinding; 
Tarmen er heller ikke saa lang, som hos Octopus vulgaris, men den gaaer fra Spiral
maven i en lige Linie op til Gattet. Dog som den mærkeligste Afvigelse maa Manglen af 
Blæksæk betragtes, især af den Grund, at dette Redskab, der inden Undersøgelsen af 
Sciadephoren tillagdes alle nøgne Cephalopoder, er bleven anseet for at staae i nöie og 
væsentlig Sammenhæng med Classens hele indre Bygning, ja endog som en Erstatning for 
en ydre Skal1). Maa denne sidste Betydning end ansees som modbeviist, saa vilde man 
dog maaskee kunne sætte den nye Slægts mange og væsentlige Særegenheder i Forbin
delse med hiin Mangel. Men kan Blæksækken indenfor samme Slægt findes hos nogle og 
mangle hos andre Arter, naar disse tilmed cre saa nærstaaende, at de kun ved omhyggelig 

i) R. Owen: hunterian lectures.
8*
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Sammenligning kunne skjelncs fra hinanden, og derfor maae antages at have en temmelig 
overeensslemmende Leveviis, saa kan der ikke alene ikke være Tale om at tillægge den 
nogen indgribende Betydning, men man maa endog frakjende den almindelig Betydning; 
den er kun at ansee som et tilfældigt Redskab. Vi kunne ogsaa heraf see, hvor varsom 
man maa være med af et Redskabs blotte Beslandighed indenfor en vis Classe eller Orden 
at slutte til dets Nödvendighed og Indgriben i den hele Organisme.

De qvindelige Kjönsredskaber afvige ikke fra Slægtsnormen, de mandlige kun for- 
saavidt de i qvantitativ Henseende opnaae en betydelig Udvikling. Det eneste mandlige 
Individ, jeg har kunnet undersöge, synes at være fanget netop i Parringstiden; over 
Halvdelen af Sækkens Rumfang optoges af Kj önsredskaberne, ja Sækken var af dem endog 
saa udspilet, at dens aflange Form var bleven til en cylindrisk. I den Deel, der erkjendtes 
for Sædbossesækken, saaes nogle temmelig tykke, trinde Legemer at skinne igjennem; 
ved Sækkens Aabning fandtes de, tre i Tallet, at ligge frit med deres nederste Deel, men 
ved deres överste og tykkere Deel at være omgivne af Indsænkninger af Sækkens ind
vendige Hinde, saa at hvert Legeme laac i et Slags Hylster; de viste sig imidlertid ved 
Sækkens fuldstændige Spaltning intetsteds fasthængende, og trods deres saavel absolute, 
som især relative Störreise, maatte de erkjendes for Sædbosser (Spermatophorer).

Deres Længde udgjör 72 Millimetre o : omtrent | af hele Dyrets Længde; deres 
største Vidde er 5 M.i).

Det er heraf klart, at Sædbossens Størrelsesforhold er aldeles uafhængig af Ar
tens; en Kjendsgjerning, jeg ikke anseer for uvæsentlig med Hensyn til Spörgsmaalet om 
disse Legemers Betydning og Rolle under Parringen. Ogsaa turde det være vigtigt at 
lægge Mærke hertil, forsaavidt Sædbosserne, ifølge en af EschrichtO gjort Erfaring, höre 
til de Organdele, der længst modstaae opløsende Indvirkninger, hvorfor der ogsaa kunde 
blive Spörgsmaal om deres Benyttelse som zoologiske Kjcndetegn.

Indenfor samme Art synes imidlertid el ligefremt Forhold at bestaae imellem 
Individets og Sædbossens Størrelse, idetmindste har Professor Eschricht viist mig nogle af 
meget forskjellig Størrelse , som tilligemed Næb og Lindser af Cephalopoder vare fundne 
i en Næbhvals Mave. Efter Næbbene at dömme hidrörte samtlige Dele fra Individer af 
summe Art, men af meget forskjellig Størrelse, og Sædbossernes Störrelsesforskjelligheder 
siode i aabenbar Samklang med Næbbenes og Lindsernes.

Ved Undersøgelsen af disse Dele er det tillige lykkedes mig ved directe Iagttagelse

1) vide Tavle 1, hvor de mandlige Kjönsdele findes afbildede i naturlig Störreise.
2) D. F. Eschricht. Undersøgelser over Hvaldyrene. 4de Al'h. om Næbhvalen. Vid. Selsk. Skrifter XI 

Deel. Kbhn. 1845. Pag. 29.
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at bekræfte den af Milne Edwards i) fremsatte Anskuelse af Sædbossernes Dannelses- 
maade.

Idet jeg nemlig aabnede den Deel af Kjönsredskaberne, der har faaet Navn af 
Sædblæren , faldt mig strax i Öincne et langt trindt Legeme, bestaaende af et i et halv- 
gjennemsigtigt Hylster indesluttet Spiralbaand. Legemet laae ikke frit i Sædblærens Huul- 
hed, men var med begge sine Endepunkter hæftet til dennes Overflade ved en yderst 
fiin Hinde, der dog ikke var noget organisk Baand imellem begge, thi den viste sig struc
tures, og var aabenbart et Secret, analogt med Æggets SkalhindeO-

Jeg kunde intet Öieblik nære Tvivl om, at jeg jo havde for mig en Sædbësse paa 
et af dens tidligere Dannelsestrin.

Det er en med Hensyn til Besvarelsen af det Spörgsmaal, hvor Sædbossens en
kelte Dele dannes, heldig Omstændighed at Legemet var fastklæbet til Sædblærens Vægge, 
thi da det iagttagne Udviklingstrin saaledes knyttes til en enkelt Deel af Blæren, blive de 
tidligere nödvendigen indskrænkede til den Deel, Legemet allerede havde tilbagelagt. 
Sædblæren falder nemlig efter sin Bygning i 2 Dele, hvoraf den , der er Sædgangens 
Indmunding nærmest, udmærker sig ved sine dybe Furer og ved den Udvikling, som den i 
hele Sædblærens Indre fremspringende Kam der opnaaer; den anden Deel er mere jevn 
og glat. I nærværende Tilfælde laae Sædbossen (som jeg vil kalde den, uagtet den neppo 
paa dette Dannelsestrin tilkommer dette Navn) i den större glattere Deel ; den var i hele 
sin Længde ligemegct udviklet og bestod allerede af den væsentligste Deel, nemlig Spiral- 
baandet, af en æggehvidelignende Skede og af en Skalhinde. Det forekommer mig rime
ligt, at kun sidstnævnte er afsondret i denne Deel af Sædblæren; thi dennes indre Over
flade , hvis Bygning just ikke taler for nogen rigelig Afsondring, viste sig endnu for 
Iagttagelsen beklædt af nævnte Hinde; i ethvert Fald er det kun en simpel Afsondring, 
som her kan finde Sted, og Spiralbaandet, der forudsætter en mere sammensat Kime, maa 
være færdigdannet, förend det er traadt ind i denne Deel af Sædblæren.

Men den furede Deel af Sædblæren synes ogsaa velskikket til Dannelsen af el 
saadant Legeme, idet saavel selve Blærevæggene, som den fremspringende Kam her ere 
forsynede med tætstaaende, skraatlöbende Folder og Kammen fremdeles er meget stærkt 
ophöiet paa delte Sted ; medens Kammen nemlig i hele den glatte Deel er sammensmeltet 
med og efterhaanden gaaer over i Sædblærens Vægge, hæver den sig i den furede Deel 
saa stærkt iveiret, at den næsten ligger frit i dens Huulhed og kun ved en tynd og slap 
Hinde fasthæfles til den. En saadan Dannelse kan ikke andet, end tilstede en af de om
givende Vægge uafhængig Bevægelse, og lænker jeg mig nu, at den höie Deel af

1) Annales des sciences naturalles. Seconde Serie. T. XVIII. Pag. 345. sqq.
2) cfr. Tavle II.
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Kammen, fastholdt ved sine Endepunkter, med sin midterste friere Deel svinger eller 
bevæger sig i en Skruegang (peristaltisk), medens paa samme Tid en seig Vædske afson- 
dres , maa denne Vædske ved Kaminens Gnidning imod Sædblærens Vægge antage Form 
af et Spiralbaand af Tykkelse som Mellemrummet mellem Folderne.

En saadan Skrue - Bevægelse er iövrigt ikke ciendoinmelig for nogen enkelt 
Deel af Sædblæren, men finder Sted i hele dens Længde, hvilket kan sees deraf, at den 
i lange, tynde og trinde Masser udgydte Sæd altid findes spiralsnoet, ligeledes selve Spi
ralhylstret i de modne Sædbosscr. Analogien med en Æggeleder viser sig saavel heri, 
som i Afsondringen af Æggehvide og af Skalhinde.

Den Materie, der danner Spiralbaandets Hylster, synes ogsaa at maatte afsondres 
i denne Deel af Sædblæren, eller maaskee snarere paa Overgangsstedet imellem den furede 
og den glatte Deel, der hvor Kammen vel mister sine Folder, men endnu er saa stærkt 
udviklet, at den optager næsten hele Ilöiden af Sædblæren. Til denne Antagelse ledes 
jeg ved at betænke de Phænomener, der siges at indtræffe ved Sædbossens Bristning; 
under denne skal nemlig Spiralbaandet ikke alene oprulles men ogsaa omkrænges til et 
Hylstret fortættende RörD, hvilket kun er tænkeligt, naar begge udgjöre een og samme 
sammenhængende Masse, kun formede paa forskjellig Maade. Hylstrets physiske Egen
skaber, dets brusklignende (subcarlilaginöse) Fasthed og store Seighed stemme ogsaa godt 
overeens med Spiralbaandets.

Efterat nu det færdigtdannede Spirallegeme CSpiralbaandct i sit Hylster) har faaet 
en Beklædning af Skalhinden , bliver det sat i Forbindelse med Sædmassen eller Sædbe
holderen , idet Hinden fra det ene af disse Legemer slaaer sig over paa det andet; dette 
har jeg ligefrem kunnet iagttage, og det vil forhaabentlig ogsaa kunne sees af medföl- 
gende Afbildnings).

Beklædt af Skalhinden fortsætter Sædbossen sin Vei, gaaer igjennem den prosta- 
liske Kjertel, kommer tilsyne i den Needhamske Sæk omgiven af en temmelig tyk , men 
kun lidet fast Skal. Den saakaldte Prostata er altsaa en Skalkjcrtel.

Ligesom jeg altsaa kan bekræfte den af Milne - Edwards yttrede Mening om Sæd
bossens Dannelscssted og Dannelsesmaade , saaledes maa jeg ogsaa tiltræde hans Inddeling 
af den i to Hoveddele,, reservoir spermatique og appareil éjaculatoire; kun har jeg med 
Hensyn til sidstnævnte at tilföic den Oplysning, at af de tre Dele, hvoraf det skal bestaae, 
nemlig ”la trompe”, ”le sac” og ”le connectif”, kan le connectif ikke med mere Skjel henregnes 
til den ene af Hoveddelene, end til den anden, da den nemlig kun er et Baand imellem dem, 
der dannes af en Sammenlægning af Skalhinden, idet denne fra Spirallegeinet slaaer sig

1) Milne-Edwards 1. c. Pag. 341.
2) vide Figur 3. 
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over paa Sædbeholderen , og hvad ”le sac” angaaer , da er jeg ved at sammenligne den 
embryoniske med den modne Sædbosse, kommet til Erkjendelse af, at den kun er den, 
ved en vilkaarlig Grændse adskilte , forreste Deel af Spirallegemet. Paa Grund af Spiral
hylstrets Uigjennemsigtighed hos den modne Sædbosse sees Forholdet der ikke saa tyde
deligt, som paa den i Sædblærens Huulhcd liggende, hvor Hylstret endnu er ganske klart 
og gjennemsigtigt ; men hos denne viste det sig, at Spiralbaandet, der, hvor efter Beskri
velsen ’’Sækken” skulde begynde, bliver mere strakt i sine Vindinger og smallere i Tvær- 
maal, efter et kort Forlob bliver det atter bredere og tættere, og ruller sig endelig 
sammen i en flad Rulle. Denne Rulle optager hele Hylsterets Brede, ligger tæt 
op til det og er nöie sammenvoxet dermed ; den viser sig derfor udenfra som en Ind- 
snöring, naar Hylstret er fuldt udviklet, men , naar Hylstret er slapt, som hos den 
endnu ikke fuldbaarne Sædbosse, kan den ogsaa træde frem som en ringformet Frem- 
staaenhed. Bag Rullen lukker Hylstret sig med en afrundet Ende, der svarer til, hvad 
man har kaldt ’’Sækkens bagere afrundede Deel”, foran denne bliver det noget snevrere, 
rettende sig efter Spiralbaandets paa dette Sled formindskede Tværmaal, og det er denne 
Hals, man har villet sætte som Grændse imellem ’’trompe” og ”sac”. Som anatomisk Be
tegnelse kan man gjerne tillægge hver Deel sit Navn , men i Betydning og Virksomhed, 
som og i Dannelse, udgjöre de kun eet Legeme.

Med Hensyn til Sædbôssens og dens enkelte Deles ydre Udseende og indbyrdes 
Störrelsesforhold har jeg intet at tilloie til Milne-Edwards Angivelser for Octopusslægten, 
kun er hos foreliggende Art den saakaldte Sæk noget mindre, end hos Octopus vulgaris.

Förend jeg forlader denne Gjenstand, maa jeg dog endnu udhæve, at min afvi
gende Anskuelse om Sædbossens Bygning kun grunder sig paa en eneste Iagttagelse, og 
at den derfor trænger til Bekræftelse navnligen af Undersögelser paa friske Individer, men 
allerede af den Grund, at Cephalopodclassen saa godt som slet ikke er repræsenteret i 
vore Vande, har jeg hidtil ikke kunnet anstille saadanne; paa den anden Side maa jeg 
som Stötte for min Anskuelse paaberaabe mig de for Iagttagelsen gunstige Omstændig
heder, som ikke alene Gjenstandens usædvanlige Störreise, men ogsaa det formedelst Hyl
sterets Gjenncmsigtighcd saa heldige Udviklingsstadium, fremböde, og endelig er jeg fristet 
til ogsaa at anföre dens Simpelhed som Vidnesbyrd for dens Rigtighed.
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II.
Da de tropiske Have synes at frembyde de gunstigste Betingelser for Cephalopoderncs 

Livsvirksomhed, da denne Orden, trods den större Uafhængighed af ydre Naturforholde, 
som den skylder sine Bevægelses- og Griberedskabers höiere Uddannelse, ikke alene i 
Fleertallet af sine Arter, men selv i hele Slægter og Familier, ikke overskrider Grændserne 
for disse llave, kan det ikke være os paafaldende, at finde bunden til end snevrere 
Grændser indenfor de samme Breder en Form, som Cranchieni), der paa Grund af sine 
svage, for en Cephalopod næsten anomale Bevægelsesredskaber, i tilsvarende Grad maa 
være afhængigere af ydre Forholde.

Efter de Kundskaber, vi hidindtil havde om denne Slægt, fortjente den mere, end 
nogen anden, Navn af tropisk Form; thi den var kun funden i en af Jordens varmeste 
Egne, i Liniens umiddelbare Nærhed, hver Gang omtrent paa samme Længde (Leach fandt 
sine Exemplarer i Congo-Bugten, Bennett 2) sit paa 12° 15'S. B. og 10°15'V. L.J; saavel 
det ringe Antal af iagttagne Arter og Individer, som den indskrænkede geographiske Ud- 
bredning, lode sig let forklare, ikke alene af Slægtens pelagiske Natur og dermed i For
bindelse staaende natlige Forekomst, eller deraf, at den Egn, hvori de ere fundne, kun 
sjeldnere er besögt af Naturforskere, men ogsaa af dens Characteer som Overgangsform, 
thi for saadanne er indskrænket Udbredning og sparsom Repræsentation almindelig Regel.

Det kunde derfor ikke andet end overraske mig, da jeg i to Individer af en 
lille Cephalopod, som don af Naturforskningen saa fortjente Capitain Ilolböll i Efteraaret 
1844 i to paa hinanden folgende Nætter havde fanget med et Drivenet i Atlanterhavet 
paa Heiden af Færoerne, maatte erkjende en Repræsentant for denne Form.

At de mig foreviste Individer vare Cranchier, fremgik af den store, slappe og fol
dede Sæk med yderst sinaae, endestillede Finner, af det lille Hoved med de smaae Arme 
siddende i en Kreds indenfor Fangarmene, og af Sækkens umiddelbare Sammenhæng med 
Tragten; men sammenholdtes de med den eneste tidligere tilstrækkelig bekjendte Art,

1) I Overeensstemmelse med d’Orbigny i Monogr. des céphalopodes acétabidif. tages genus Cranchia i 
indskrænket Betydning, saaledes at det kun indbefatter de tvende af Leach opstillede Arter.

2) Richard Owen. Descriptions of some new and rare cephalopods, i Transactions of the zoolog. soc. of 
London. Vol. II. P. 2. Pag. 103. 
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nemlig den af Owen beskrevne Crancliia scabra Leach, saa adskilte de sig vod deres paa
faldende store Öine, derved, at Fangarmene efter hele Længden vare besatte med Sugere, 
fremdeles ved Sækkens Led-Forbindelse med Nakken, og endelig ved Legemets glatte og 
med regelrette Pletter prydede Overflade. Sidstnævnte Kjendetegn ere vel netop de samme, 
Lcach tillægger en anden Art, Cranchia maculataO, som lian fandt samtidig med og paa 
samme Steder som scabra, men deels er denne Hudens Beskaffenhed altfor almindelig for 
de pelagiske Arter blandt Cephalopoderne (Pletterne findes endogsaa hos C. scabra), til at 
den kunde tilkomme nogen Vægt som Artskjcndetegn, især naar de höist forskjcllige ydre 
Forholde, under hvilke Leach’s og mine Individer ere trufne, Forholde, som faae større 
Vægt derved, at de to Individer ikke fangedes paa samme Tid og Sted, men med et Dögns 
Mellemrum, under hvilket Skibet havde tilbagelagt en temmelig betydelig Strækning, vilde 
gjöre Artseenheden saa hoist paafaldende, deels viste en nöiere Undersøgelse af de fore
liggende Individer en saadan Afvigelse fra de af Lcach angivne Slægtsmærker, at der, 
naar disse skulle antages at være grundede paa begge de af ham snarere nævnede, end 
beskrevne Arter, og altsaa bibeholdes uforandrede, maa blive Spörgsmaal om, hvorvidt de 
kunne henföres til samme Slægt.

Imedens Leach nemlig blandt Slægtsmærkerne optager Sækkens umiddelbare Sam
menhæng ikke alene med Tragten, men ogsaa med Hovedets bageste Væg1 2), sees hos 
mine Individer Forbindelsen imellem Hoved og Sæk at dannes af en af disse falske Led
forbindelser, d’Orbigny sammenfatter under Benævnelsen appareil de resistance. De nye 
Individer ville altsaa staae i samme Forhold til de tidligere fundne Cranchier, som Rossia 
til Sepiola, hvorfor det vel ogsaa vil være rettest, at lægge dem til Grund for en Under
slægt under Hovedslægten Cranchia, hvis Characterer da bleve noget udvidede.

1) cfr. Journal de Physique & Chimie. Mai 1818. Tome 86. oversat efter den originale Anmeldelse i ap
pendix to Tuckeys narrative of the Congo-Expedition.

2) V. Journal de Phys. T. 86. 1. c. „Le cou reuni au sac posterieurement et de chaque coté par des 
brides épaisses.“, cfr. ogsaa R. Owen i descript, of some new and rare ceph. 1. c. Pag. 104. „The prin
cipal character, which entitles Cranchia to rank as a genus destinct from loligo etc., is the conti
nuation of the mantle with the dorsal parietes of the head.“

Vidensk. Selsk. Skr., 5 Række, naturv. og math. Afd. 1 Bind.

Endvidere maatte det være mig magtpaaliggende at söge at udfinde, hvorvidt dette 
Dyr, der blev truffet paa et Sted, som endnu staaer under Æquatorialstromningens Ind
flydelse, tilhörte de mere tempererede Vande, eller havde sit Hjem i Polarhavene, og det 
nærmest af den Grund, at jo mere de climatiske Forholde, hvorunder den nye Art lever, 
afvige fra de tidligere kjendte Arters, med desto större Ret kan den foies til Rækken af 
de Exempler, der oplyse, at den almindeligt antagne Sammenhæng imellem visse Cliinater 
og visse Dyre- og Planteformer, i det mindste for de Förstes Vedkommende, ikke er 
ganske ubetinget.

9
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Jeg opfordrede derfor Hr. Capitain Holböll til at have sin Opmærksomhed hen
vendt paa dette Spörgsmaals Besvarelse, og takket være denne utrættelige Forskers Iver, 
kom de dertil fornödne Data allerede i forrige Efteraar mig i Hænde. Paa Overreisen til 
Grönland havde han nemlig den 6te Juni paa 58° N. B. og 46° V. L., altsaa lidt Syd for 
Grönland, truffet samme Cephalopod i Nærheden af Isen i Selskab med Limaciner og 
Clioner. Af de fangne Individer stillede han alter med stor Gavmildhed tvende til min 
Raadighcd; de vare langt mindre, end de under Færoerne fangede, aabenbart ganske unge, 
maaskee endog nyligt udklækkede; men netop derfor vare de mig kjærkomne, thi de af
gjorde uimodsigeligen Artens nordiske NaturQ.

Gaaer jeg nu over til den mere udforlige Beskrivelse2), da bemærkes först, at 
Kroppen hos den nye Art, ligesom hos scabra, er meget slap og foldet, hvilket dog ikke 
alene er en Folge af Misforholdet imellem Sækkens Rummelighed og de indeholdte Ind
voldes ringe Omfang, men ogsaa og fornemmeligen af dens höist ubetydelige Muskellag.

Sækken er paa hele sin Overflade, saavel paa Ryg- som paa Bugsiden, ja endog 
paa Finnerne, besat med smaae runde Pletter, der hos friskere Individer vise sig mörke- 
röde, men hos saadanne, der i længere Tid have ligget i Viinaand, ere af en udvisket 
bruunlig Farve. I Henseende til Pletterne stemmer den nye Art ganske overeens med 
begge Leach’s Arter, med scabra i den Grad, at hvad der siges om den ene, ordret kan 
anvendes paa den andenø; dog maa jeg tilloie, at hos min Art hver enkelt Plet bestaaer 
af en knopformet Fremstaaenhed, der i en ringe Alstand er omgivet af en Kreds af mindre 
lignende; de synes ikke at dannes af Chromatophorer alene, men den iövrigt glatte Hud 
er paa disse Steder lidt fortykket. Legemets Grundfarve er guul, med et rödligt Skjær.

Ryggens Midtlinie er, ligesom hos scabra, betegnet ved en mörk Stribe, der be
gynder ved Sækkens Ledforbindelse med Nakken, og kan forfölges langs hele Sækken til 
midt imellem Finnerne, hvor den ender med en lille Knop; denne Stribe hidrörer fra den 
igjennem Huden skinnende traadformede Indskal.

Finnerne ere endeslillede og sammenvoxede i deres Roddeel; paa dette Sted viser 
Sækken sig sammenklemt og krummet fra Ryg- imod Bugsiden, saaledes at Finnerne faae

1) Capitain Holböll har senere tilskrevet mig, at han antager den at være meget almindelig imellem 
Shetlandsøerne og Cap Farewell, thi hver Gang han paa den Höide har kunnet bruge Strygenettet 
imellem Kl. 10 og 11 om Aftenen, har han fanget Individer af den.

2) For saavidt muligt at undgaae Gjentagelser, mener jeg at burde indskrænke mig til en gjennemfört 
Sammenligning med Cranchia scabra, saaledes som denne foreligger i Owens descriptions of s. n. and 
rare Ceph. 1. c. Pag. 103—108.

3) Owen siger om C. scabra 1. cit. Pag. 105: „the surface of the mantle is imiformely beset with small 
round spots, the dark red colour of which had changed in the spirit to a dingy brown; these spots 
occur also — on the lins“ etc.
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Udseende af at ligge i en Fordybning paa sidstnævnte Sides nederste Deel. Finnefligene 
cre halvmaaneforinede og staae med deres Flader næsten lodret paa Legemets Axe.

Kroppen er forenet med Hovedet deels ved Sammcnvoxning, deels ved Ledfor
bindelse. Sidstnævnte findes imellem Nakken og Sækkens överste og bageste Rand, og 
dannes af tvende tilsvarende, smaae runde Bruskplader. Fortil er Forbindelsen imellem 
begge Legemets Dele umiddelbar, idet Huden fra Tragten slaaer sig over paa Sækkens 
indvendige Væg.

Tragten er ikke forsynet med nogen Klap.
Hovedet er hos den nye Art endnu mindre, end lios C. scabra, men i modsat 

Retning er Öinenes Udvikling gaact for sig, saaledes at Hovedets Brede imellem (linene 
kun er Trefjerdedele af Öiels Brede, og Halvdelen af dets Længde. Der findes ikke noget 
egentligt Öielaag, men Huden danner paa den överste Rand af hvert (lie en lille tapformet 
Fremstaaenhed, förend den i fortyndet Tilstand gaaer forbi Lindsen. Den Lindsen ind
fattende Senehinde er hvid og aldeles blottet for saadanne Fletter, som de, der forekomme 
hos C. scabra og flere Loligopsides.

Kjæberne ere kun i den yderstc, tilspidsede Ende bruntfarvede, iövrigt farvelöse; 
den inderste Læbe er tyk og foldet som sædvanlig, men den ydre, mere hindeagtige Læbe, 
der ved Forlængelser plcier at staae i Forbindelse med Armene, er her saa lav, at For
længelserne ikke ere til at opdage. Denne Særegenhed afhænger ventelig af de Munden 
omgivende otte Armes höist ubetydelige Störreise; de ligne ved fürste Öiekast smaae 
Trevler, der som en Krands omslutte Munden, men ere dog som sædvanligt forsynede 
med stilkede Sugere, der sidde i en tætslultet, dobbelt Række.

Til en Armene forbindende Svömmehinde, saaledes som den findes hos C. scabra, 
er her intet Spor, den vilde desuden paa Grund af Armenes ringe Störreise ingen Be
tydning have.

Udenfor de egentlige Armes Kreds staae Fangarmene, der hos nærværende Arl 
ere ligesaa stærkt udviklede, som hos C. scabra: men de stilkede Sugere, hvormed de 
ere forsynede, ere her ikke indskrænkede til Armens yderste Spidse, men findes i en 
fiirdobbelt Række langs hele Armens Indside.

Med Hensyn til Fangarmenes Stilling til de egentlige Arme, da finde vi hos 
denne Art, som hos C. scabra en yderligere Udvikling af den Afvigelse, vi först træfle
hos Slægten Loligopsis; medens nemlig hos det store Fleertal af Decapoder Fangarmene
indesluttes af de egentlige Arme, hvorfor ogsaa den disse forbindende Hudfold gaaer 
udenom Fangarmene, træde de hos Loligopsis ud af Kredsen, idet Folden gaaer indenfor 
dem; men hos Cranchia ligge de ikke alene udenfor de övrige Arme, men have endogsaa,
¡folge den nu i modsat Retning foregaaende Udvikling, ligesom klemt disse ind imellem
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sig, ja hos foreliggende Art ere Fangarmcne i den Grad fremtrædende, at det er dem 
alene, der danne den saakaldte Krone.

Hovedets forskjellige Dele ere tegnede paa samme Maade, som Sækken, dog be
mærkes her nogle större Pletter, saalcdes en meget stor halvmaaneformet lige ovenover 
Hovedets og Sækkens Ledforforbindelse, og en rund Plet, der indtager Rygsiden af hvert 
Öie. Fangarmene ere prydede af 8 til 9 ikke fuldkomment sluttede Ringe.

Störrclscsforholdene af det undersögte Individ ville sees af folgende Tabel:
Dyrets Længde fra den bageste Ende af Sækken til Spidsen af den udstrakte

Fangarm 26£ Millimetre.
Længden fra Sækkens bageste Ende til Roden af Fangarmen . . 15 —
Længden af 1ste og 4de Par Arme..................................................1£ —

— af 2det og 3die...................................................................... 2 —
— af Öiet ..................................................................................... 3 —

Breden (Tværvidden) af samme............................................................2 —
— — af Hovedet imellem Öinene.......................1| —
— — af Hovedet fra Öie til andet...................... 8 —
— — af Kroppen i udspændt Tilstand .... 13¡ —

Ved den anatomiske Undersögclse or det store Misforhold, hvori Sækkens Rumme
lighed staaer til de indesluttede Indvoldes Omfang det meest iöiefaldende; dette Misforhold 
deler den med Loligopsidcs og med C. scabra, men medens Indvoldene hos hine ligge i 
Sækkens BundQ, findes de saavcl hos C. scabra2), som hos nærværende Art mere i den 
forreste Deel, dog at Kj onsredskaberne hos sidstnævnte strække sig hen til den bagestc 
Deel af samme.

Ved at aabne Sækken sees Indvoldene saalcdes fordeelte, at Fordöielses- og 
Kjönsredskaberne ligge i dens Længdeaxe, hine i den forreste, disse i den bageste Deel, 
Blodomlobs og Aandedrætsredskaberne derimod i Tvervidden, krydsende den bageste Deel 
af Fordöielsesredskaberne og Kjönsdelenes forreste Ende3).

Fordöiclsesredskaberne ere paafaldende svagt uddannede; ikke alene er Tarmroret 
nemlig saa kort, at det kun ubetydeligt overskrider den forreste Trediedeel af Sækkens

1) Rob. Grant, on the structure and characters of Loligopsis. Transactions of the zool. soc. of London. 
Vol. I. Part. I. Pag. 24.

2) R. Owen, some new and rare cephal. loc. cit. Pag. 105.
3) Figur 6.
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Længde, men det er tillige saa lidet rummeligt, at det i Omfang neppc ovcrgaacr de store 
Blodkar.

Det bestaacr af et i en Ellipse böietRör, der i hele sin Længde vedligeholder den 
samme Vidde; Maven og Spiralmaven danne ikke, som sædvanligt, Udvidninger paa selve 
Tarmröret, men udgaae som lo stilkede, taskeformede Legemer fra dets stærkest buede, 
bagestc Deel.

Del elliptiske Rum, Tarmröret begrændscr, indtages af en senet Sæk, der, ligesom hos 
de fleste Octopoder, er fælleds Hylster for Lever og Blækkjertel. Leverens Udforselsgange 
ere besatte med smaae, kjertlcde Masser, og syntes, saavidt det var muligt at forfölge de 
fine og tilmed næsten vandklare Traade, at udmunde i Tarmröret ligeoverfor Aabningen af 
Spiralmavens stilkede Deel. Blækkjertlen ligger i den forreste Deel af den senede Sæk, 
dens Udforselsgang er meget kort, og sænker sig ind i Tarmen ikke langt fra det med to 
lange, smalle, bladformede Klapper forsynede Gadbor.

Lidt nedenfor det Sted, hvor Spiseroret gaaer igjennem Iljcrneringen, sees de for- 
holdsviis temmelig store, nederste Spyttekjertler. Owen omtaler at have fundet lignende 
hos C. scabra.

Aandedrætsredskabcrne bestaae af de to pyramidedannede Gjæller, i hvilke tælles 
12 til 13 Blade; de ere i hele deres Længde hæftede til Sækken ved et stærkt Kjertel- 
baand. Gjællehjerterne have et tydeligt Hjerteöre, derved adskillende sig fra dem hos 
C. scabra og Loligopsis guttata. Pulsaarehjertet, der hviler paa Leverens senede Hylster 
synes kun at bestaae af 3 bulbi, dog er maaskee den fjerde afrevet. Aarernes Fordeling
kunde jeg ikke forfölge dcels paa Grund af deres Fiinhed hos Individer af saa ringe 
Störreise, deels paa Grund af, at jeg kun kunde offre et eneste Individ til Sønderlemmelse.

Kjönsdelene vare hos det undersögte Individ qvindelige. De dannedes af en 
Æggestok, der ved en Fold var hæftet til Bunden af Sækken, og af en enkelt Æggeleder, 
der strakte sig op ovenfor Galdegangenes Udmunding i Tarmröret, men hvis nöiagtige 
forreste Begrændsning jeg, som Folge af alle Delenes Gjennemsigtighed, ikke kunde iagt
tage. Af Skalkjertler (Nidarnentalkjertler) saaes intet Spor.

Nervesystemets Iloveddeel, den Spiseroret omfattende Ring, dannes af et fladt 
Ncrvebaand, der midt paa Ryg- og Bugsiden bærer en Nerveknude; Bugknuden er som 
sædvanligt den störstc, og har Form af et Hjerte, der vender Spidsen bagtil (mod Bunden 
af Sækken). Fra denne Spidse udgaae nogle Traade, som, gaaende hen til Tragten, i 
hvilken de tabe sig, böie nedad og fortil, dannende en Bue, der lægger sig ind i en For
dybning imellem to blæreformede, gjennemsiglige Brusklegemer. Disse Legemer, der hvile 
paa Bugknudens nederste Flade, og som i Bygning ganske stemme overeens med de övrige 
Decapoders Ôreblærer, ere de eneste Levninger af den Hovedbrusk, der forekommer hos 
de høiere udviklede Former af togjællede Cephalopoder.
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I Undersøgelsen af Sciadephorus Mülleri er det allerede forsøgt gjort gjældende, 
at Ccphalopodernes Hovedbrusk ikke er nogen Hvirvel, men at den, næst at omgive og 
beskytte Ôresækken, er bestemt til Stöttppunct for Hovedets Muskler; her mode vi nok et 
Tilfælde, i hvilket ringe Udvikling af Armenes Muskler — de otte Arme ere jo saagodt- 
som hæmmede — træffer sammen men manglende Hovedbrusk, og tilfoics, at under lig
nende Forhold en meget svagt udviklet, om ikke manglende, Hovedbrusk er iagttaget af 
Rathke O hos den af ham under Slægtsnavnet Perothis beskrevne Loligopsis, turde den da 
yttrede Mening nu maaskee ansees for tilstrækkelig godtgjort.

Med Hensyn til Udbredningen af de øvrige Nerver, har jeg blot at udhæve, at 
Öicnervcn, saasnart den træder ind i den Deel, der udvendig fra viser sig som Öiestilken, 
omgives af den gangliclignende, choroidalc Kjertelmasse, der lier er saa overvættes stor, 
at den indlager omtrent j af det tilsyneladende Ôieæbles (Öiets og Öiestilkens eller Öie- 
rodeiis) Omfang. Det er ogsaa denne Kjertel, der er Aarsag i Öinenes usædvanlige Frem
træden, thi det virkelige Öie er ikke større, end hos andre pelagiske Cephaløpoder.

Da den chorøidale Kjertelmasse gjerne er særligt udviklet hos de med fremtræ
dende, eller endog stilkede, Öine begavede Cephalopoder, kan jeg ikke tilbageholde den 
Formodning, at det for en stor Deel er den, hvorpaa Öinenes vilkaarlige Fremtræden eller 
ligesom Fremstöden heroer. Det er ogsaa paa Grund af denne Antagelse, og ikke ifølge 
umiddelbar Anskuen, at jeg kalder Kjortlen choroidal O; ventelig vil det kun paa friske 
Individer af større Arter tilfulde kunne secs, hvilken Betydning der maa tillægges den.

Med Hensyn til denne Cranchias Levemaade, da har jeg af Capilain Holböll, der 
har iagttaget den levende, erfaret folgende: Den svømmer med lige Hurtighed for- og bag
lænds; naar man vil gribe den, udgyder den sin sorte Vædske, og naar den vil hvile, 
hæver den sig först til Vandskorpen, trækker hele Hovedet med Fangarmene ned i Sækken, 
og lader sig saa ved sin egen Tyngde synke til Bunden af Karret; den ligner da paa
faldende en Acaleph.

1) V. Mémoires pres, à Tacad, imp. de St. Petersbourg par divers savans. 1833 Tom. II. Pag. 153. „Dicht 
hinter dem Schlunde befindet sich innerhalb des Kopfes eine Kapsel, die aus einem nur mässig dicken 
und ganz durchsichtigen Knorpelblatte besteht, das Gehirn einschlicsst, aber grösser als dieses ist, 
weshalb zwischen ihrer Wandung und den Gehirn ein mässig grosser Zwischenraum verbleibt, der 
mit einer klaren und wässrigen Flüssigkeit angefüllt erscheint. Fig. 10 dd.“

Da denne hans Beskrivelse og tilhörende Afbildning ikke stemmer med, hvad vi vide om Hoved
bruskens Bygning hos andre Cephalopoder, og da han desuden omtaler den som sammenhængende 
med de vandforende Rum i Sækken, skulde jeg være tiiböielig til at troe, at han har forvcxlet Hoved
brusken med et i Hovedet liggende Vandrum, og det saameget mere, som han afbilder nok en, inden
for Kapslen liggende, Hovedbrusk (Tab. II. Fig. 15 c), hvilken sidste jeg, efter at have seet Forholdet 
hos Cranchien, ikke tager i Betænkning at erklære for Oreblærer.

■>) Krohn er i sin forste Afhandling „über das Auge der Cephalopoden“ (i Acta Ac. Cæs. Leop. 
Carol. Nat. Cur. Tome XVII. Part. I. Pag. 360) ogsaa tiiböielig til at antage Kjertlen for analog med 
Fiskenes gi. choroidca; men i „Nachträge über das Auge der Ceph.“ (samme Værk Tom. XIX. Part. II. 
Pag. 49) opgiver han igjen denne Mening, da det ikke er lykkedes ham at injicere den; dog sees det



Den nye Art stemmer allsaa i saagodtsom alle væsentlige Punkter overeens med 
Leach’s Cranchia; den har vel ogsaa adskillige Beröringspuneter med Loligopsis, men decís 
deler den disse med Cranchia, decís ere de kun saadanne, der synes at folge af det lavere 
Udviklingstrin, saavel Loligopsis som Cranchien indtage iblandt Teulhideerne. Det er kun 
Sækkens Ledforbindelse med Nakken, der træder hindrende i Veien for dens Optagelse 
blandt Leach’s Cranchier; men ligeoverfor saa mange samstemmende Puncter synes denne 
Afvigelse at være af saa ringe Vægt, og navnligen saalidet at indflyde paa Dyrets hele 
LevemaadeO, at det ikke forekommer mig rigtigt, at stille den som Repræsentant for en 
Cranchien sideordnet ny Slægt. Snarere synes den mig at kunne stilles sammen med 
Cranchia Leach i en særegen lille Gruppe, man kalde den Ilovedslægt eller Underfamilie, 
der underordner sig Familien Teuthidæ, paa samme Maade som den anden Gruppe af meget 
nærstaaende Former, Sepiola, Rossia og Sepioloidea.

For den optrædende nye Underslægt vil jeg foreslaae Navnet Owenia, efter Richard 
Owen, hvem ogsaa Cephalopodcrnes Naturhistorie skylder saa meget. Som Artsnavn vilde 
jeg foreslaae megalops efter Dyrets meest iöiefaldende ydre Egenskab.

Charactererne for Gruppen og dens Led bleve da:

Familia Teuthidæ,
Subfamilia Cranchidæ.

Genus Cranchia (Leach) Corpus flaccidum; pinnæ terminales minimæ; caput par- 
vum; brachia brevia intra tentacula posita. Testa interna filiformis, longiludine ipsius sacci. 
Saccus cum lubo coutinuitate integumentorum conjunctus.

Subgenus Cranchia Leach. Saccus & colluin coutinuitate cutis juneta.
Cranchia scabra Leach. Corpus scabrum ; brachia sex superiora membrana nata

toria juneta. Pinnæ rotundatæ. Longitudo parium brachiorum 3, 2 & 4, 1.

Cranchia macúlala. Leach. Corpus lævc, maculis ovalibus sparsis ornalum.

Subgenus Owenia: Saccus cum eolio pseudo-articulatione junetus.
Cranchia-Oicenia-megalops : Brachia perbrevia; tentacula per totam longitudinem 

cotylis prædita. Pinnæ lunatæ. Oculi permagni. Longitudo parium bra
chiorum 3 & 2, 4 & 1.

ikke, om ban har injiceret Venerne, og kun disse kan der egentlig være Tale om til dette Spörgs- 
niaals Besvarelse.

1) Betydningen af Sækkens Led forbindelse med Hovedet, sees godt af Figur 7, der forestiller Dyret, 
efterat det har trukket Hovedet saa dybt ned i Sækken, at Öinene og de otte Arme ere skjulte, og 
kun Fangarmenes Spidser ere synlige; en saadan Inddragning af Hovedet vil vanskeligen kunne til
stedes, i det mindste ikke i det Omfang, livor en umiddelbar Sammenvoxning finder Sted.
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Forklaring over Afbildningerne.
Fig. 1. De mandlige Kjönsdele af Octopus árcticos. a. Sædstokken i sin opklippede Sæk. b. Sæd

gangen. c. c. c. c. „Sædblæren“, d. Den Sædbossernes Skal afsondrende Kjortel, Cuviers Bitestikel, e. Sæd- 
bossesækkcn aabnet. f. Det mandlige Lem. g. g. g. 3 i den aabnede Sæk liggende Sædbosser.

Fig. 2. En udtaget Sædbôsse; ved a er dens Skal bristet, og det lidt snoede Spirallegeme bliver 
derved synligt, b. betegner „den forreste“, c. den „bageste Ende.“

Fig. 3. „Sædblæren“ aabnet. a—b. Spirallegemet, c. c. c. som paa Fig. 1. d. Skalhinden, hvor 
den danner „le connectif.“ e. e. sammensnoede Sædmasser, f. f. f. Den i Sædblærens Huulhed fremspringende 
Kam, som fra g til h er meget löst fæstet til Sædblærens Vægge.

Alle 3 Afbildninger ere i naturlig Störreise.
Fig. 4 forestiller Cranchien seet fra Rygsiden. Naturlig Störreise.
Fig. 5 samme, forstörret.
Fig. 6 forestiller Dyret sect fra Bugsiden, forstörret. Sækken er opklippet og slaaet tilside. Til 

begge Sider af Sækken sees Gjællerne, med deres Hjerter og Hjerteören; midt imellem Gjællerne sees Pulsaare- 
hjertet, hvilende paa et aflangt Legeme, Leverens senede Hylster; i den överste Deel af Leversækken skinner 
den sorte Blækkjertel igjennem. Omgivende Leversækken sees Tarmröret med Maven og Spiralmaven siddende 
paa den bageste, stærkt buede Deel;.ved Gadboret bemærkes de to Klapper. Æggestokken ligger i Bunden af 
Sækken, den gaacr over i en enkelt /Eggeleder, hvis forreste Ende skjuler sig bag Leversækken.

Fig. 7 forestiller et ungt Individ med indtrukket Hoved, sect fra Siden. Naturlig Störreise.



l/u/.Á’e/.Skr l'S/rt/e n///um ryma///.. //r/ /Strut //'røsc/z nr/t/tr nye /yi/z airy ruter

S ñrtüng a¿¿.¿.u¿/t. ¿m. Bvmieu/i ¿ ¿“/¿¿/tnst



Undersøgelse
over

Forholdet mellem Stofferne

i en

Bedes Næringsmidler og Excrementen

Af

B. S. Jorgensen,
polytechnisk Candidat.

Vidensk. Selsk. Skr., 5 Række, nalurv. og math. Afd. 1 Bind. 10



Blandt de mange Spörgsmaale, ved hvis Besvarelse Landoeconomien tager sin Tilflugt til 

Chemien er eet, som ogsaa har Interesse for Physiologien, nemlig: hvilket er Forholdet af 
Stofferne mellem et Dyrs Næringsmidler og Excrementer? eller med andre Ord, hvilke og 
hvormcget af Stofferne gaae tabte ved Livsprocessen? Talrige Forsög med forskjellige Dyr 
og Næringsmidler ere nødvendige, fór dette Spörgsmaal tilfredsstillende kan besvares. Den 
franske Chemiker Boussingault har anslillet Forsög med en Hest og en Ko, den förste foerct 
med Havre, IIö og Halm, den sidste med Rodfrugter, Hö og Halm og har bestemt Mængden 
af de organiske og uorganiske Stoffer i Fødemidlerne og Excrementerne. Professor Valen
tin i Bern har foretaget lignende Forsög med en Hest, hvorved dog kun de uorganiske 
Stoffer bestemtes. Med Faar var imidlertid, saavidt mig er bekjendt, hidindtil ingen saa- 
danne Undersögelser anstillede, og da tillige Faareexcrementerne, der dog udgiöre et saa 
vigtigt Gødningsmiddel, kun ere meget lidet undersøgte paa den chemiske Vei, fandt jeg 
mig opfordret til under el Ophold paa det preusiske Landvæsensacademi Eldena i den förste 
Halvdeel af Aaret 1846, at udfore en Række Forsög derover, hvorved jeg blev under
støttet med en udmærket Forekommenhed af Læreren i Landvæsenet, Professor Gildemeisler 
og Læreren i Chemi, Professor F. Schulze.

Dyret, hvormed Forsøget foretoges, var en treaars Bede af Merinosracen, til
horende den Eldenaer Faareflok, fuldkommen sund og kraftig. Forsöget varede fra 27de 
Marts til 25de April inch; Beden havde i den Tid tiltaget i Vægt, ved Begyndelsen af 
Forsøget veiede den 91 ft 8 Lod preuss., ved Slutningen 94 tb 30 Lod.

Dyret foeredes med" Hö, og Forsöget udførtes paa den Maade, at efter i flere Uger 
at være foerct med samme Slags Hö, som brugtes til Forsöget, bragtes Dyret i et afsluttet 
Rum, hvori saadanne Forholdsregler vare trufne, al al Afgangen kunde opsamles fuld
stændig. Forsöget kunde imidlertid kun udfores 24 Timer ad Gangen, da Dyret saalængc 
Forsöget varede ikke kunde lægge sig; imellem 2 Forsög hengik i Regelen 2—3 Dage 
for at Dyret kunde have Ledighed til at udhvile sig fuldstændigt; Foerct blev dog i den 
Tid, som under Forsöget, veiet, og Alt hvad ikke var opædt, opsamlet, og efterat have 
henligget nogle Dage for at torres, veiet og fradraget.

lo*
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Rummet, hvori Beden under Forsögct hensattes, og hvortil den efterhaanden var 
bleven vænnet, var en fiirkantet Kasse aaben foroven og foran forsynet med en Krybbe; 
imellem For- og Bagbenene vare to tynde Bræder indskudte, saaledcs at Dyret ikke kunde 
omkaste en mellem disse opstillet Flaske, hvori Urinen opsamledes; Flasken var forsynet 
med en fiirkantet Tragt, der hvilede paa de to Skillerum og havde Kassens Brede; den 
indtog saaledes hele Rummet mellem For- og Bagbenene, og giorde det umuligt, at noget 
af Urinen kunde tabes. Faeces opsamledes i en Pung af Oxeblære, som fastsyedes i Ulden 
omkring Anus. Saavel Flasken som Blæren veiedes umiddelbar for og efter Forsögct, der, 
som ovenfor er sagt, varede 24 Timer, sædvanlig fra Middag til Middag; Forskiellen mellem 
Vægten gav da Mængden af Excrementerne.

Vandet, som Beden erholdt at drikke, var fra den Brönd, hvoraf Faarene sæd
vanlig bleve vandede; Qvantiteten bestemtes ved at en afveiet Mængde Vand hensattes i en 
Flaske, Dyret vandedes af en lille Porcellainskaal, og det Tiloversblevne hældtes hver 
Gang tilbage.

Allerede fra Begyndelsen af Marts blev Beden afsondret fra Flokken og hensat i 
en Stald for sig, her vænnedes den til at staae i Kassen, i Begyndelsen kun saalænge den 
foeredes, Tiden forlængedes efterhaanden, og efter en Maaneds Forlob havde den vænnet 
sig fuldkommen til Kassen; den 1ste April om Middagen begyndte Forsögct, men allerede 
fra den 27de Marts om Morgenen var Mængden af Foder og Vand bestemt.

Ilöct, der benyttedes vcdForsöget, var Engbo; jeg vilde have foretrukket Klöverhö, 
da det er langt mere eensformigt, men det var paa den Tid for tort, og saa tilböieligt til 
at smuldre, at jeg maatte frygte for, at der vilde tabes formeget. Jeg foretrak derfor 
Engbo, der var fortræffeligt indhostet, og endnu ikke i Foraaret havde tabt sin ciendomme- 
lige aromatiske Lugt. Ilöel var fra en i Nærheden af Eldena liggende Eng, der uden 
egentlig at kunne kaldes Strandeng, dog laae saa nær den Greifswalder Bodden (en Bugt 
af Östersöen), at Soens Nærhed havde en betydelig Indflydelse paa Vegetationen; de i 
Höet hyppigst forekommende Planter vare:

Festuca pratensis
— rubra

Poa pratensis
Mindre hyppigt fandtes:

Carex paludosa 
Eqvisclüin limosum.

Agrostis stolonifera
Holcus lanatus
Trifolium pratense
Aira cæspitosa
Anthoxantum odoratum.

Geum rivale
Caltha palustris
Rumex acetosa
Equisetum palustre
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Flere af disse Planter lod Dyret urörte, navnlig fandtes i det gjennemædte Hö 
alle Eqvisetum og Carexarter samt Rumex acetosa, ogsaa Græsarternes blomstrende Spidser 
vare hyppigst vragede. De Planter, som Dyret ikke vilde æde, vare borttagne af det Hö, 
som anvendtes ved den chemiske Analyse.

Fra 27de Marts om Morgenen til 25de April om Aftenen har Beden fortæret 56 S 
29 Lod IIö preussisk Vægt, altsaa i Gjennemsnit daglig 1 & 28,7 Lod eller

887,21 Gram.
Under Forsögct har Dyret drukket 81 27 Lod Bröndvand, altsaa i Gjennemsnit

daglig 2 tt 23,3 Lod preuss., eller:
1276 Gram.

Undersøgelsen af Höet skedte saaledes, at Vandmængden först bestemtes, idet det 
tørredes ved 125° C., og derefter brændtes det for at bestemme Askemængden.

Ved Analysen af de uorganiske Bestanddele indslog jeg en Vci noget forskjellig 
fra den sædvanlige, og som blev mig tilraadet af Prof. Schulze, der overhovedet med den 
störste Velvillie understøttede mig med Raad og Daad ved de chemiske Undersøgelser, og 
som jeg derfor nærmest skylder Tilendebringelsen af dette temmelig vidtløftige Arbeide i 
den korte Tid, jeg havde til min Raadighed. Ved den sædvanlige Maade, hvorpaa de orga
niske Stoffer forbrændes til Aske er man nemlig udsat for at endeel af de flygtige Substantser 
gaae tabte, og navnlig Chlor og Phosphorforbindelserne for en stor Deel: for at undgaae 
dette Tab benyttede jeg folgende Methode: Jeg afveiede en Qvantilæt fiinskaaret Hö, og for
kullede det ved svag Ilede i en Platinskaal, Kullene bleve udtrukne med Vand, hvortil var 
sat nogen Saltsyre (Salpetersyre ved Chlorbestemmelsen), bragte paa et Filtrum og ud- 
vadskede; alle i Vand og fortyndet Saltsyre opløselige Stoffer bleve derved udtrukne og 
af uorganiske Stoffer bleve fortrinsviis kun Kiselsyre tilbage; Kullene torredes derefter og 
forbrændles til Aske, som paa Ny blev udtrukken med Vand og Syre og udvadsket; 
Kiselsyren blev derved reen tilbage paa Filtret, og man erholdt alle de andre Stoffer i 
Oplosningen. At Kiselsyren var aldeles reen, overbeviistes jeg om, deels ved at under
søge den under Microscopet, hvor man saae Kiselcellerne ligge ganske hele uden at være 
sammensmeltede, og deels ved en directe Undersøgelse, ved Sammensmeltning med kulsuur 
Natron. At en Deel af de uorganiske Stoffer tabes ved den sædvanlige Maade at linder
söge Asken paa sees bedst deraf, at trods det, at Asken altid indeholder endeel Kulsyre, 
om endog endeel deraf er uddreven ved Kiselsyrens Sammensmeltning med Baserne, og at 
dog altid noget Tab er forbunden med Analysen, erholdt jeg bestandig ved at summere 
de uorganiske Stoffer, fundne ved Analysen, et Overskud over det, som den directe 
Askcbestcmmelse havde givet.

Analysen for at bestemme Baserne og Phosphorsyren skedte paa folgende Maade: 
Den ved Kullenes og Askens Udvadskning erholdte Oplosning afdampedes for at udskille 
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den ringe Qvantitet Kiselsyre, der fandtes deri; efter igjen at være oplöst og Kiselsyren 
frafiltreret tilsattes Ammoniak, hvorved Jernet og de phosphorsure Salte bundfældtes (Leer- 
jord fandtes ikke); Ammoniakbundfaldet blev glödet og veiet og derefter oplöst i Saltsyre, 
Ammoniak tilsattes og derefter Eddikesyre, hvorved den phosphorsure Kalk og Magnesia 
oplöstes, medens det phosphorsure Jerntveilte blev uoplöst tilbage, efterat dette var fra
filtreret udfældtes Kalk og Magnesia paa sædvanlig Maadc. Mængden af Phosphorsyre 
erholdtes ved fra det hele Ammoniakbundfald al drage Summen af de tre fundne Baser. 
Af Filtratet fra Ammoniakbundfaldet udfældtes Kalken ved Hjelp af Oxalsyre; derefter 
afdampedes Oplosningen og Talkjorden skiltes fra Alkalierne efter den berzeliuske Me
thode ved Hjelp af Qviksölvtveilte; tilbage var da Kali og Natron, som skiltes paa den 
sædvanlige Maade ved Hjelp af Platinchlorid.

Ved Bestemmelsen af Chlor og Svovlsyre anvendtes ved Udtrækningen Salpetersyre 
istedetfor Saltsyre, forresten var Fremgangsmaaden den samme for at erholde de uor
ganiske Stoffer (Kiselsyren undtagen) i Oplosning; efterat Oplosningen var afdampet for 
at udskille den oplöste Kiselsyre, og igjen oplöst, udfældtes Svovlsyren og Saltsyren paa 
den sædvanlige Maade ved Iljelp af salpetersuur Baryt og salpetersuurt Solvifte.

Kulstof og Brint bestemtes ved Elementaranalysen efter den mitscherlichske Me
thode; under Forbrændingen blev en svag Ström udtörret Iltluft ledet derover. Qvælstof- 
bestemmelsen skedte efter den Will-Warrentrapske Methode ved at blande Stoffet med 
Natronkalk, og bestemme Qvælstoffet som Ammoniak ved Hjelp af Platinchlorid.

Jeg gaaer nu over til at meddele Resultatet af Undersøgelserne, först for hver af 
de enkelte Substanser, og senere i en samlet Oversigt Enderesultatet.

IIöet tabte turret ved 125° C.
12,53% 
13,76% 
14,24%
40,53

altsaa i Gjennemsnit 13,51% Fugtighed.
Forbrændt paa sædvanlig Maade gave de forskjellige Pröver:

6,32% Aske.
6,62% —
6,90% — 
7,42% — 
7,61% -

34,87
eller i Gjennemsnit .... 6,974% Aske.
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Som jeg ovenfor har anfört udtrykker dette Tal ikke alle uorganiske Bestanddele; 
for al faae den hele Mængde af disse maa der foretages en Correction paa Grund af de 
Stoffer, der gaae bort under Forbrændingen; ved sammenlignende Forsög, som jeg neden
for skal tillade mig at anföre, viste det sig, at dette Tab kan ansættes til 5%; den virke
lige Mængde uorganiske Stoffer er derfor beregnet at have været i Gjennemsnit 7,323% af 
Höets Vægt.

Elementaranalyserne af Höet gave folgende Resultater:
I. 0,Gr 560 Hö törret ved 125° C. gav:

0,Gr‘256 Vand og 0,Gr-957 Kulsyre.
II. O,Gr-651 Hö gav:

O,Gr-3O3 Vand og l,Gr097 Kulsyre.
III. 0,Gr-600 IIö gav:

O,Gr175 Platinsalmiak.
IV. 0,6r 544 Hö gav:

0,Gr164 Platinsalmiak.
Beregnet efter Procenter bliver Resultatet folgende:

1ste Analyse 5,079% Brint og 46,601% Kulstof.
2den - 5,172 - - 45,960 

eller i Gjennemsnit . . . 5,126% Brint og 46,280% Kulstof.
3die Analyse 1,833% Qvælstof.
4de — 1,902% -

eller i Gjennemsnit . . . 1,867% Qvælstof.
Undersögelsen af Höets uorganiske Bestanddele efter den ovenanførte Methode have 

givet folgende Resultater, hvorved det kun maa bemærkes, at Procentmængden er beregnet 
efter lidet i sædvanlig lufttørret Tilstand:

1ste Prove. 2den Prove. 3dic Prove. 4de Prove.
Kiselsyre . . . . 2,050% 2,720% 2,695% 2,578%
Kalk................ . 1,480 1,116 _ 1,494
Magnesia . . . . 0,676 0,494 —
Kali............... . 0,607 0,401 _ _

Jerntveilte. . . . 0,036 0,026 — 0,041
Phosphorsyre . . 0,525 0,494 — 0,591
Svovlsyre . . . . 0,458 0,342 0,322 —
Chlorkalium♦ . . 0,446 0,530 — —
Chlornatrium . . 1,105 0,375 — —

7,383% 6,498%
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Ved den sædvanlige Forbrænding var Askemængden i den 1ste Prove 6,900%, i 
den 2den 6,320% eller respective 7% og 3% mindre end Analysen har givet, altsaa i 
Gjennemsnit 5%; at der er en saa stor Forskjel i den 1ste Pröve liidrörcr sandsynlig fra 
den större Mængde Chlorforbindelser, der ganske eller tildeels ere gaaede bort ved den 
directe Bestemmelse af Askemængden; Chlormængden har nemlig været:

i den 1ste Prove 0,882%
- 2den — 0,479 -
— 3die - 0,411-

B r ond vandet gav afdampet og efterat de faste Bestanddele vare svagt glödede 
for at forbrænde et Spor af organiske Bestanddele ved to Pröver:

0,170% Salte
0,162-

eller i Gjennemsnit . . . 0,166% faste Bestanddele ; 100 Dele af disse indeholdt: 
Kiselsyre = 1,14%
Kalk = 26,42-
Magnesia = 5,99 - 
Jerntveilte — 0,07 - 
Phosphorsyre = 0,35 - 
Svovlsyre — 3,73 - 
Chlorcalcium = 3,27 - 
Chlorkalium = 28,66 - 
Chlornatrium — 4,11 - 

~73J4%
Det Manglende er at betragte som Kulsyre, da denne imidlertid ikke er kommen i 

Betragtning ved de övrige Undersøgelser af de uorganiske Stoffer, vil ogsaa Vandets faste 
Bestanddele her kun være at bringe i Beregning med Summen af de fundne uorganiske 
Stoffer eller med 0,122%.

Chlormængden i Vandets faste Bestanddele var:
18,17%.

Excrem enterne.
Da Dyret under Forsøget for at bestemme Excrementerne ikke kunde lægge sig, 

varede hvert enkelt Forsög kun 24 Timer, og gjentoges med et Par Dages Mellemrum. 
Mængden af Excremenler, navnlig de faste, var temmelig forskjellig, Forsögct gjentoges 
derfor 8 Gange; i disse 8 Gange 24 Timer erholdtes tilsammen:

7773,Gr-44 faste Excrementer og 3813,Gr-36 Urin, 
eller i Gjennemsnit daglig

971,Gr'68 faste Excrementer og 476,Gr-67 Urin.
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Vandmængden og Askemængden i Faeces bleve bestemte umiddelbart efter hvert 
Forsög. saavelsom Urinens Vægtfylde.

Askemængden i de faste Excrementer var i Gjennemsnit 5,635% og torret ved 
125° C. afgave de 57,606% Vand. Ligesom ved llöet gik ved Forbrændingen nogle af de 
uorganiske Stoffer tabte, skjöndt mindre, sandsynligviis hidrörende fra, at Chlorforbindelser 
kun findes i ringe Mængde i de faste Excrementer; ved et sammenlignende Forsög fandt 
jeg, at Tabet her kan ansættes til 1,597% af hele Askemængden. Mængden af de uor
ganiske Bestanddele i Faeces bliver derfor, analogi som det er skect med Höct, at foröge 
med 1,597%, og vil altsaa udgjörc 5,725%.

Urinens Vægtfylde ved 12£° C. varierede fra 1,059 til 1,066. Afdampet og 
Residuet törret ved 105° C. indeholdt 3 forskjellige Prövcr: 13,33%, 13,53% og 13,55°/<> 
faste Bestanddele, eller i Gjennemsnit:

13,47%.
Glödet svagt, udkogt og ud vadsket med Vand, Kullene törrede og glödede indtil 

de organiske Stoffer vare forbrændte, efterlod de faste Bestanddele 32,59% og 36,44% 
uorganiske Stoffer, eller i Gjennemsni,:

34,515% 
af Urinens faste Bestanddele eller 4,615% af hele Urinmængden. l)a Kulsyremængden 
= 6,358% af de uorganiske Stoffer, ikke ved de andre Askeundersögelser er regnet med, 
bliver denne ogsaa her at fradrage, og de uorganiske Stoffer, som indgaae i Beregningen, 
at ansætte til 32,316% af de faste Bestanddele eller 4,353% af den friske Urin.

Ved den organiske Elementaranalyse af de faste Excrementer gav:
I. 0,Gr 551 törret ved 125° C.

0,Gr 260 Vand og 0,Gr 888 Kulsyre.
IL 0,Gr-550 törret ved 125° C. gav brændt med Natronkalk:

0,Gr129 Platinsalmiak.
Beregnet efter Procent indeholde saaledes de faste Extrementer, törrede ved 125° C.

5,275% Brint,
43,953- Kulstof,

1,696- Qvælstof.
De faste Bestanddele af den inddampede Urin törredes ved 105° C.; ved en höiere 

Temperatur vilde man være udsat for, at Ammoniakforbindelserne forflygtigedes. Elemenlar- 
analyserne gave folgende Resultater:

I. 0,Gr-500 törret ved 105° C. gav:
0,Gr-196 Vand og 0,Gr-527 Kulsyre.

II. 0,Gr-434 gav:
0,Gr 151 Vand og 0,Gr 504 Kulsyre.

Vidensk. Sclsk. Skr., 5 Række, naturv. og math. Afd 1 Bind. 11
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III. 0,Gr 534 gav brændt med Natronkalk:
0,Gr 828 Platinsalmiak.

Udtrykt i Procent er Resultatet:
al den Iste Analyse: 4,036% Brint og 28,745% Kulstof.
- 2den - 3,875 - - - 31,672- -
— 3die — 9,745 - Qvælstof.

Da ved den förste Analyse den tilbageblevne Aske ikke var fuldkommen hvid, som 
synes at antyde, at Kulstoffet ikke var fuldstændig forbrændt, antager jeg Resultatet af den 
anden at være rigtigere, og adopterer derfor hellere den, hvad Kulstoffet angaaer.

Urinens faste Bestanddele indeholdt saaledes:
9,745% Qvælstof,

31,672 - Kulstof,
3,953 - Brint.

Undersøgelsen af de faste Excrementers uorganiske Bestanddele skedte paa samme 
Maade som ved Höet, idet Excrementerne efterat være törrede ved 125° C., for at be
stemme Vandmængden bleve forkullede ved svag Ilede, udtrukne med Vand og Syre, og 
de udvadskede og törrede Kul glödede paa ny, indtil alle organiske Stoffer vare for
brændte, og igjen behandlede med Vand og Syre, hvorved Kiselsyren blev reen tilbage. 
Oplosningen analyseredes da ganske paa samme Maade som ved Höet er anfört.

Mængden af de uorganiske Bestanddele i de faste Excrementer törret ved 125° C. 
vare folgende:

1ste Prove. 2den Prove.
Kiselsyre .... 7,339% 7,404%
Kalk  2,900- 2,642-
Magnesia .... 0,860 - — -
Kali ....... 0,486- — -
Natron  0,040 - — -
Jerntveilte . . . 0,102 - 0,065 -
Phosphorsyre . . 1,563- 1,483-
Svovlsyre .... 0,226 - 0,228 -
Chlornatrium . . 0,036 - — -

13,552%

Ved den direkte Forbrænding erholdtes 13,338% Aske. Jeg maa kun bemærke, at 
Procentmængden er beregnet efter Excrementerne, törrede ved 125° C., en Tilstand, hvori 
Mængden af de uorganiske Bestanddele var langt mere constant end i frisk Tilstand, hvor 
Vandmængden var temmelig foranderlig.
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Bestemmelsen af de uorganiske Bestanddele af Urinen, skedte paa en lignende 
Maade, som den ovenfor ved Ilöet beskrevne, da Urinen imidlertid kun indeholdt meget 
lidt Kiselsyre og Phosphorsyre, benyttedes her kun Vand ved Udtrækningen, saaledes at 
den samlede Mængde af de uorganiske Stoffer her kunde bestemmes direkte.

De faste Bestanddele af Urinen törrede ved 105° C. indeholdt:
1ste Prove. 2den Prove.

Kiselsyre  0,026% 0,023%
Kalk  1,219- 1,903 - (inch Cå i Chlorcalcium.)
Magnesia  2,634- 2,313-
Jerntveilte .... Spor. Spor.
Phosphorsyre.. . 0,043- 0,011-
Svovlsyre .... 3,044- 3,454-
Chlorcalcium . . . 0,662- —
Chlorkalium. . . . 24,671- —
Chlornatrium . . . 1,834- —

34,133%.

Den samlede Mængde af de uorganiske Bestanddele var 36,440%, Tabet 2,207% er 
at betragte som Kulsyre.

Det fremgaaer saaledes af Excrementernes Undersøgelse, at Chlorforbindelserne af 
Næringsmidlerne næsten alene findes i Urinen, medens Kiselsyren og Phosphorforbindelscrne 
gaae bort med de faste Excrementer. Qvælstoiforbindelserne findes omtrent i lige Mængde 
i Urinen og i de faste Excrementer, dog er det den forste, som meddeler Faaregjödningen 
den eiendommelige ammoniakalske Lugt, og den Egenskab, som Landmændene betegne med 
„varm eller hidsig Gjödning“; Faareurinen har nemlig en Vægtfylde af 1,063, der er 
större end den af nogensomhelst anden Urin, hvorover jeg har fundet Angivelser; den er 
saa concentreret, at man er istand til at udskille Hippursyren uden Inddampning, og der 
findes noppe nogen bedre Methode for at forskaffe sig reen Ilippursyre i större Qvanti- 
tæter end af Faareurin; den concentrerede Oplosning, hvori Qvælstoiforbindelserne findes, 
gjör, at den kulsure Ammoniak let udvikles; efter Anvendelsen af Faaregjödning spores 
derfor Indvirkningen paa Vegetationen snart.

Jeg skal nu tillade mig i en Oversigt at fremstille Mængden af Stofferne i Dyrets 
Næringsmidler og Excrementer i 24 Timer: Gjenneinsnitsrcsultatet er dette:

11*
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Sammenligner man Mængden af de Stoffer, som Beden i 24 Timer har fortæret,

Hö. Vand. faste Excrem. Urin.
Qvælstof .... 14,Gr‘31 » 7,Gr,00 6,G'-27
Kulstof............ 355,- 12 7) 181,-06 20, - 34
Brint................ 39, - 34 7) 35, - 20 2,-56
Ilt................... 293, - 67 7 133,-01 14,-25
uorg. Stoffer . 64, - 92 l,Gr 58 55, - 67 20, - 77
(exel. Kulsyre)
Vand................ 119, - 85 1274, - 42 559, - 74 412,-48

887,Gr-21 1276,Gr00 971,Gr 68 476,Gr 67.

med dem, som den i samme Tid har afgivet, er Resultatet delte:
fortæret. afgivet. Forskjel.

Qvælstof . . . . 14,Gr 31 13,Gr-27 l,Gr04
Kulstof . . . . . 355,- 12 201,-40 153,-72
Brint . . . . . . 39,-34 37,-76 1, -58
Ilt ... . . . . 293,- 67 147, -26 146, -41
uorgan. Stoffer 66, - 50 76, - 34 -9, -84
Vand. . . . . . 1394,- 27 972,-22 422, -05.

Ilvad der i denne Sammenstilling maa overraske er, at der viser s
af de uorganiske Stoffer, et Resultat, som naturligviis kun kan beroe paa en Jagttagelses- 
feil, men mærkeligt nok findes den samme Feil i Boussingaults Forsög med Hest og Ko; 
Grunden dertil er ikke let at angive, men maa sandsynlig söges deri, at Iloet har inde
holdt endeel Stöv og andre uorganiske Stoffer, som Dyret har nydt, men som er bortskaffet 
af de smaa Pröver, der ere underkastede den chemiske Analyse, da disse dog rystes eller 
paa anden Maade renses för Undersögelsen; hvad der taler for denne Forklaring er at 
næsten hele Overskuddet findes i Kiselsyren, den daglige Ration Höe har nemlig indeholdt 
22,Gr-27 Kiselsyre, medens der i de laste Excrementer er funden 30,Gr,36 Kiselsyre, altsaa 
8,Gr 09 mere. Forresten seer man, at Forskjellen mellem Qvælstofmængden ikke er be
tydelig, medens den, som ogsaa er naturlig, er meget betydelig ved Kulstoffet; tager man 
ikke de organiske Stoffer i Betragtning, som gaae bort ved Hududdunstning, da behoves 
der endnu et Tilskud af 268,Gr 15 Iltluft for at overföre al Kulstoffet og Brint i Kulsyre 
og Vand.

Paris den 17de Februar 1847.



Undersøgelser over Hvaldyrene
af

Dan, Fred. Eschricht,
Professor ved Kjøbenhavns Universitet.

Sjette Afhandling.

Udbytte paa en Reise gjennem det nordvestlige Europa i Sommeren 1846, 

som Tillæg til de foregaaendc Afhandlinger.





Efterat have forelagt Selskabet en Række Undersøgelser over Næbhvalen, Keporkaken, 

Vaagehvalen og Finhvalerne i Almindelighed, besluttede jeg at anvende Universitetets 
Sommerferie 1846 til at eftersee de Præparater af disse Dyr, navnlig Skeletter, der vides 
al være opstillede i forskjellige Slæder af det nordvestlige Europa, decís for al prove de 
alt meddeelle Resultater af mine Undersøgelser, og deels for at samle nyt Stof til deres 
Fortsættelse. Feriens Korthed tillod mig kun et meget kort Ophold paa hvert enkelt Sted, 
selv i Paris og London kun paa 2 — 3 Dage; dog var jeg heldig nok til at vinde et ikke 
ringe Udbytte.

A.

Om Næbhvederne.

Angivelserne af tilfældig ved de europæiske Kyster tagne Næbhvaler ere i senere 
Tid blevnc uforholdsmæssig hyppigere end forhen. Indtil Begyndelsen af dette Aarhundrede 
kjendtes kun de af Dale, Pontoppidan, Hunter og Baussard beskrevne Tilfælde, hvortil 
endnu kom det af Chemnitz beskrevne fra Spitzbergen. Fra dette Aarhundrede, og for
nemmelig fra de sidste 25 Aar kjendes derimod allerede idetmindsle 19 Tilfælde, nemlig 
foruden de i min Afhandling over Næbhvalen omtalte (Voigts fra Kielerbugt, Wesmaels 
fra Belgiens Kyst, Irmingers fra det lille Belt): fra Irlands Kyster 9, fra Englands 2, 
Scotlands 1 (Arthur Jacob i Dublin philos. Journal Nr. 1 Marts 1825 pag. 58; William 
Thompson i Annals and Magazine for natural history Vol. 4, 1840, pag. 375, og Vol. 17, 
1845, pag. 150); 1 fra Girondemundingen 1810 (F. Cuvier. Cetol, pag. 247); 1 fra 
Normandiets Kyster 1842 ved Eudes Deslongchamps (Müllers Archiv 1843 p. CCLX), et Til
fælde fra 1823 i Øresundet ved Landscrona, beskrevet af Nilsson (Skandinavisk Fauna 
2 Uppl. 1847 pag. 623); og endelig er ogsaa i Middelhavet et dödt Exemplar inddrevet 
ved Corsica 1842, beskrevet af Doumet (Revue zoologique 1842 Nr. 7).

Uagtet delte Dyr saaledes har viist sig ikke at være saa sjeldent ved de euro
pæiske Kyster, søm man forhen maatte antage, var det dog cl ganske særdeles Held, al 
jeg paa denne min Reise skulde faac Leilighed til at iagttage et frisk Exemplar. Da jeg 
paa Vcien fra Amsterdam til Leiden den 24de Juli 1846 kom igjennem Haarlem, var, 
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besynderligt nok, sammesteds netop paa den Dag anmeldt en Næbhvals Indstranding ved 
det nærliggende Fiskerleje Zandvoort. Jeg erfarede det ikke under det korte Ophold i 
Haarlem, men Prof, van Breda havde den store Opmærksomhed for mig, Dagen derpaa at 
reise efter mig til Leiden for at underrette mig derom og indbyde mig til cn Undersögelse 
af Dyret i hans og Prof. Vroliks Selskab.

Det var det fürste bekjendte Tilfælde af en Næbhvals Indstranding ved Hollands 
Kyster. Det var ogsaa det fürste mig bekjendte af en Næbhvals Forekomst midt om Som
meren. Af de tidligere bekjendte Tilfælde at slutte skulde man næsten have kunnet troe, 
at fra midt i September til midt i October var udelukkende den Tid, paa hvilken dette 
Hvaldyr viste sig ved de europæiske Kyster; senere paa Aaret kjendtes endnu kun 
Jrmingers fra det lille Belt i November, og Voigts fra Kielerbugten i December. Alligevel 
havdes endog fra April 1823 del af Nilsson beskrevne Tilfælde i Öresundet, og til det her 
angivne fra Juli 1846 ved Hollands Kyst kom et andet i Christianiabugten i August samme 
Aar (beskrevet har jeg endnu ikke fundet det nogetsteds). Skjündt dette Dyrs Trækken 
derved viser sig mindre regelmæssig, end man forhen kunde troe, tür man dog vel holde 
fast paa den Anskuelse, at det i September drager fra det nordlige Polarhav sydefter til 
det nordlige Atlanterhav, og at det er paa denne Tuur, at flere Individer forekomme ved 
Færoerne, navnlig ved Sudero. Dette saa meget mere, som ogsaa alle de af Thompson 
samlede Tilfælde, navnlig de fra den irske Kanal, ere fra samme Aarstid. — I alle Til- 
fældene var det enten enkelte Dyr, eller en Moder med sin Unge; i det Jrmingerske maa 
jeg derfor ogsaa antage, at de 4 Individer have været 2 Moderdyr, hver med sin Unge; 
og selv i Dales Tilfælde, hvor foruden det 14 engelske Fod lange Individ endnu et andet 
var blevet fanget i Nærheden, der angaves til 21 Fod, og antoges for Hannen, turde det 
maaskee være tvivlsomt, om del ei har været Moderdyret.

Blandt de Omstændigheder, der, ved denne saa langt hyppigere Iagttagelse af 
Næbhvalen, have maatlet tildrage sig slürre Opmærksomhed, hürer ogsaa den, at næsten 
alle iagttagne Individer have været Hunner, nemlig netop kun med Undtagelse af Chem
nitzes Tilfælde Ira Spitzbergen og det ene af Thompsons i October 1845. Den Forklaring 
heraf, der fürst tilbyder sig, er maaskee, at Hunnerne overhovedet ere mindre for
sigtige, eller, især i Fülgeskab med Ungerne, holde sig mere til de roligere Vande; men 
naar hertil föies, at ogsaa alle de iagttagne Unger, der fulgte med Modrene, vare Hunner, 
ligesom og det i Pontoppidans Tilfælde udskaarne Foster, saa nüdes man næsten til at 
antage, at Hunnerne i denne Art ere langt talrigere, og at hos dem finder Polygami Sted.

Det ved Zandvoort for mig liggende Exemplar var 24'4" langt, altsaa et modent 
Dyr. CNæbhvalen er fundet i Moders Liv 6 Fod, pattende fra 8 til 12J Fod, endnu folgende 
Moderen 16 Fod lang, drægtig fra 23 til 27*  Fod — den störste Længde, der endnu er 
fundet hos nüie opmaalte Exemplarer).
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Farven var blysort over hele Kroppen, kun lidet lysere paa Bugfladen. Del fore
kom iövrigt saavel de Herrer van Breda og Vrolik som mig, at Farven under vort Ophold 
lidt efter lidt blev noget lysere — ventelig derved, at det yderste Lag af Overhuden ved 
Luftens Paavirkning tabte i Gjennemsigtighed. Maaskee ligger tildeels heri en Forklaring af 
de forskjellige Angivelser om Næbhvalens Farve; thi virkelig synes alle de Iagttagere, der 
angive Farven lysere, först at have seel Dyret i en mindre frisk Tilstand, hvorimod baade 
de Söfarende, af hvilke Chemnitz fik sin Beretning, og Districtslæge Ilaalland havde endnu 
levende Individer for sig. Wesmael, der ligesom disse angiver Farven heel sort, beskrev 
Skindet först efterat det havde ligget i Garverlud.

Jeg tillader mig at give et Omrids af Dyret, saaledcs som jeg optog del paa 
Stedet; alle Delene i deres rette Forhold. (Korset betegner Navlens Plads.)

I del Hele fandt jeg de i min Afhandling over Næbhvalen omtalte Dele svarende 
t'l den deri givne Beskrivelse. Dog var Rygfinnen noget stærkere tilbageböiet, og Bryst
finnernes ovre Rand bagtil noget udhulet.

Min Opmærksomhed henledtes paa Öinenes langt tilbagerykkede Leie, lige under 
Blæsegattet, i en betydelig Afstand fra Mundvigen, en Form, der senere forekom mig end 
vigtigere, da jeg fandt den igjen paa Coccos Afbildning af Delphinus micropterus (Wieg- 
manns Archiv for 1846). Men som det egentlige Udbytte af denne Iagttagelse maa jeg 
ansee den Oplysning, jeg derved fik om to hidtil dunkle Puncter i Næbhvalens Ydre, 
nemlig 1) Blæsegattets Form og 2) de af Districtslæge Haalland angivne Furer fortil paa 
Bugfladen (see dette Selskabs naturh. og mathem. Skrifler lDe Bind Pag. 326). Hvert af 
disse Puncter fortjener særskilt at omhandles.

1) Som bekjendt, have de to ældste Iagttagere af Næbhvalen, Dale og Baussard, 
begge angivet, at dens Blæsegat er halvkredsformet med Hornene vendte bagtil, altsaa i 
modsat Retning af den hos alle andre Tandhvaler. I nyere Tid har Wesmael udtalt sig 
heelt ubestemt over delte Punkt, men Dournet udtrykkeligen angivet Blæsegattets Stilling 
saaledcs som Dale og Baussard. Hvor overensstemmende disse Angivelser end vare, 
forelaae der dog tilstrækkelig Grund til at betvivle deres Rigtighed. Blæsegattets sæd
vanlige Form hos Tandhvalerne opstaaer nemlig derved, at den i og for sig omtrent 
kredsrunde Munding fyldes ved den fordre Læbes Svulst; i hvilken Tilstand Gattet er 

Vidensk. Selsk. Ski-., 5 Kække, natmv. og math. Afd. 1 Bind. 12 
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lukket. Oplukningen af Gattet — ved Aandedrættet — skeer derved, at denne tykke fordre 
Læbe trækkes Reelt ind, eller rettere fortil, og dette bevirkes især ved et Par kraftige 
Muskler, der stige forfra ind i selve Læben. Hvis altsaa Blæsegattels Form hos en ganske 
enkelt Art i denne Familie skulde have en omvendt Form, saa vilde del forudsætte en Reel 
anden Muskulatur og Ordning af disse Dele. — Desuden manglede heller ikke Angivelser, 
¡folge hvilke Formen af Blæsegattet skulde hos Næbhvalen være lig den hos alle övrige 
Tandhvaler. Saaledes navnlig af Voigt i hans Beskrivelse af den 1801 ved Kiel strandede 
Næbhval (aftrykt i F. Cuviers hist. nat. des Cétacés p. 245), og rimeligviis har John 
Edward Grav indhentet lignende Angivelser fra de i senere Aar temmelig hyppige Iagtta
gelser af dette Dyr ved de engelske og irske Kyster, eftersom han i den Oversigt over 
Hvaldyrene, han har givet i Zoologien til Capt. Ross’s Reise (med Erebus & Terror. London 
1846), inddeler samtlige iagttagne Næbhvaler i liere Arter, hvoraf nogle skulde have Blæse- 
gattel dannet som sædvanligt hos Tandhvalerne, andre omvendt — navnlig en Ilyperoodon 
Bulskopf (Dales og Baussards Individ) og en II. Doumetii. Andreas Wagner derimod op
stiller i 7de Deel af Schrebers Pattedyrværk (Erlangen 1846) Blæsegattels omvendte Form 
som Characteer for Næbhvalen.

Paa det ved Zandvoort for mig liggende Exemplar var imidlertid Blæsegattet 
dannet netop som hos alle andre Tandhvaler, og paa skriftlig Forespørgsel hos William 
Thompson i Belfast, der har givet en Fremstilling af de i de sidste Aar ved de engelske 
og irske Kyster gjorte Iagttagelser af Næbhvalen (see ovenfor pg. 87), og hvoraf idetmindste 
den ene Iagltagelse er af ham selv, har jeg faaet det bestemte Svar, at ogsaa han fandt 
samme sædvanlige Form af Blæsegattet. — Man tör derefter vel neppe betvivle, al hine 
tre Angivelser (af Dale, Baussard ogDoumet) grunde sig paa en eller anden Feil, maaskee 
en Hukommelsesfeil, og at Blæsegattets Form hos Næbhvalen aldeles ikke kan anvendes 
som Slægts- eller Artsmærke i Tandhvalernes Række.

2) I den i min Afhandling over Næbhvalen af Dislrictslæge Haalland givne Beskri
velse over det Ydre af det Exemplar, hvoraf de indre Dele velvilligen overlodes mig til 
nærmere Undersögelse, findes anfört, at nærmest ved Hovedet fandtes paa Bugen fire 
Furer. Jeg tilstaaer, at jeg havde megen Tvivl, hvorvidt disse Furer turde ansees for 
videre end tilfældigen dannede; men, forsaavidt Ledigheden her ved Zandvoort tillod mig 
at undersöge Forholdet, maa jeg nu antage denne Hr. Haallands Angivelse for et meget 
interessant Bidrag til en nöiere Kundskab om Næbhvalen og dens Stilling i Tandhvalernes 
Række. Desværre tillod Dyrets Lcie mig ikke at iagttage de to af disse Furer, der skulle 
findes tæt ved Middellinien, og hvorvidt Prof. Vrolik senere har iagttaget dem, mangler jeg 
endnu Underretning om. Saa meget desto tydeligere laae de to andre af disse Furer for 
Dagen. De findes nemlig Reelt paa Siden, langs med den underste Rand af Underkjæbens 
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bageste Deel, der hvor denne ligger aldeles skjult i Kjödet; og virkeligen synes de alle
rede at være antydede paa flere ældre Tegninger, ligesom de ogsaa cre angivne paa oven- 
staaende Træsnit. De ere ingenlunde simple Folder, ligesom overhovedet den af Fedt 
prallende Hud er aldeles uskikket til al lade sig folde; de ere meget mere dybe, skarpt 
indskaarne Furer, ligesaa bestemt begrændsede som Bugfurerne paa nogen Rorhval.

Begge de ovennævnte Oplysninger faae en særegen Interesse derved, at Overeens- 
stemmelsen mellem Næbhvalen og den saakaldte Delphinus micropterus ved dem bliver 
bragt et væsentligt Skridt videre. Ilos det sidstnævnte Hvaldyr er nemlig Blæsegattct af 
alle Iagttagerne udtrykkeligen blevet angivet at være ligt det hos Tandhvalerne i Alminde
lighed , og de nysnævnte 4 Furer allerede angivne af Blainville paa det i 1825 ved 
Havre iagttagne Exemplar.

Som bekjendt blev dette Exemplar antaget af Blainville for at være Næbhvalen 
selv, men af Cuvier efterviist at være et heelt forskjelligt Dyr og opstillet som Delphinus 
micropterus. 10 Aar senere strandede et andet Individ, 11 Fod langt, ved Ostende og 
blev beskrevet af Dumortier under Navn af Delphinorhynchus micropterus, hvorpaa Schlegel 
opstillede den Paastand, at baade det af Sowerby i 1806 under Navn af Delphinus diodon 
og det af Risso under Navn afDelphinus Desmareslii beskrevne Dyr, begge ligeledes hörte 
lil denne Art. Schlegel gjorde dernæst opmærksom paa flere væsentlige Overeensstemmelser 
mellem denne D. micropterus og Næbhvalen, navnlig Kjæbernes fortil spidse Form, Bryst
finnernes Lidenhed og Mundspaltens Korthed, Ribbenenes og Hvirvlernes Antal og Form, 
og uagtet han gav sine Forgjængere Ret i, at Hovedets Bcenbygnihg er meget forskjellig, 
hos D. micropterus, navnlig langt mindre afvigende fra den hos Delphinerne i Almindelig
hed, troede han dog at maatte stille dem begge i en fælleds Gruppe, som han kaldte de 
landlose Delphinen Denne kortfinnede Delphins Lighed med Næbhvalen viser sig end 
større paa den seneste Afbildning, som Prof. Cocco har givet i Wiegmanns Archiv for 
1846 efter et ved Messina 1841 iagttaget Exemplar. Mundspalten, som af Blainville og 
Dumortier angaves at være stor, er her endog fremstillet endnu kortere end paa Næbhva
len, og derhos har öiet det samme characteristiske tilbagetrængte Leie. Alligevel antog 
dog selv den nyeste cetologiske Forfatter, Andreas Wagner, i hans Bearbeidelse af Hval
dyrene for Schrebers Pattedyrværk (1847), at disse to Hvaldyr navnlig i to Puncter adskille 
sig væsentlig indbyrdes, nemlig 1) netop i Blæsegattets Form og 2) i Hovedets hele 
Beenbygning.

Den forsle af disse formeenllige Uovereensstemmelser vilde efter Ovenstaaende 
falde aldeles bort, og jeg vil nu gaae til en nærmere Undersøgelse af den sidste.

El meget iøjnefaldende Særkjende for Næbhvalen afgive unægteligen de to höie 
Beenkamme paa dens Overkjæbebeen ; men desforuden angives paa den anden Side ogsaa 
for D. micropterus tre maaskee end mere væsentlige Særegenheder.

12*
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1) Medens nemlig Ganebenene hos Næbhvalen, efter Campers og Cuviers Beskri
velse, kun skulde vise sig som 2 ganske smaa 4kantede Plader tæt op til Plougbenets 
bageste Fremstaaenhed paa Ganen, ligge de — efter F. Cuviers Beskrivelse paa hver Side 
som „un bandeau“ mellem Overkjæbebenet og Vingebenet. — Endnu mærkeligere er 
2) folgende Angivelse af F. Cuvier om D. micropterus (de l’histoire des Cétacés pag. 76): 
„Une chose particulière à cette espèce, ou qui ne tient qu’au jeune âge de l’individu qui 
la représente, c’est qu’elle est pourvue d’un os lacrymal, occupant la place ou chez les 
autres dauphins on trouve la portion externe et postérieure du jugal, celle qui forme 
l’angle antérieur de la fosse orbitaire. Ce lacrymal compose avec le concours du maxil

laire un canal qui communique sans donte, soit direc
tement, soit indirectement, avec les fosses nasales, ce 
qu’il n’a pas été possible de constater.“ — Endelig 
maa her endnu 3) anfôres en Bemærkning af Dumortier 
om den samme Delphin. „L’oreille osseuse,“ siger han, 
„présente une particularité remarquable. Au lieu d’etre 
suspendue par des ligamens dans les chairs et isolée 
du crâne, comme dans la Baleine, le Dauphin, le 
Marsouin etc., elle adhère et est pendante au moyen 
d’une apophyse à la base du crâne.“

Hvor besynderligt det end kan synes, tör jeg 
dog paastaac, at naar man i de hernævnte Former har 
troet at finde væsentlige Afvigelser fra Næbhvalen, saa 
grunder det sig kun derpaa, at endnu Ingen nöie har 
eftersporet om de virkelig savnes hos det sidstnævnte 
Hvaldyr. Georg Cuvier har her, ganske imod Sædvane, 
holdt sig til en Andens Angivelse, nemlig Campers, alle 
senere Beskrivere til Cuviers.

1) Stiller man Hovedet af en Næbhval saaledes 
hen for sig, som i hosstaaende Træsnit, saa at man 
tydeligt kan see ind i Dybden af den Vinkel, som de 
steilt nedstigende store Vingcbeensplader danne med 
Overkjæbens Sidedcle, saa finder man — hvad enten 
Næbhvalhovedct er af et gammelt eller ungt Individ — 
virkelig ogsaa her, ligesom hos D. micropterus, en 
noget krummet, smal Beenplade (a), som „un bandeau“ 
mellem Overkjæbebenet og Vingebenet, og det er her 
lige saa vist som hos hiin beslægtede Delphin Ganebenet, 
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navnlig den Deel deraf, der ikke dækkes af det store flade Vingebeen. G. Cuviers Tyd
ning af den lille mere indad liggende Beenplade paa Siden af Plougbenets bagestc Frem- 
staacnhed, nemlig at del er Ganebenet, kan derfor ligefuldt staae ved ±Magt, saafremt den 
i Dybden hænger sammen med hiin större Plade (a). For at overtyde mig, hvorvidt dette 
virkelig er saalcdes, borttog jeg paa det lille af Holböll nedsendte Næbhvalhovcd (Anar- 
nak) Vingebenets store Beenplade paa den ene Side. Forholdet kom derved dog ikke saa 
tydeligt for Dagen som jeg havde venlet. Forbindelsen mellem de forskjcllige Beenlag 
skeer nemlig her ved den hos Hvalerne meget almindelige Sutur, som med Rette kunde 
kaldes Sutura foliácea, bestaaende deri, at mangfoldige lange og temmelig höie tildeels 
forgrenede Beenskiver hæve sig lodret fra de forenede Flader og gribe saa nöie ind i 
hverandre, at Adskillelsen ikke kan skee uden Sonderbrydning. Hine Beendele, der ud
vendig tage sig ud som smaa langagtig 4kantede Plader, viste sig efter denne Sprængning 
at være Endepladerne af to meget lange Beenskiver, der ligge tæt op til den ved samme 
Sprængning blottede Deel af Ganebenet. Det forekom mig ogsaa, at en Forbindelse fandt 
Sted imellem dem, men det gjordes utydeligt ved de meget tætslaaende og meget dybe 
Indsnit mellem Bladsuturens Beenskiver, hvoraf begge disse Been her viste sig gjen- 
nemskaarne.

2) Et Taarebeen har man hidtil ikke kunnet eftervise hos Tandhvalerne, skjöndt 
det hos Bardehvalerne er saa tydeligt. Nogle have meentatsee det i det yderst tynde Aag- 
beens brede forreste Plade, og til Bestyrkelse angivet at have fundet denne Plade isoleret 
hos Fostrene, hvilket jeg dog ikke selv har kunnet finde; Andre have troet at endog hele 
det saakaldle Aagbeen hos Delphinerne rettere skulde være Taarebenet. Tilstedeværelsen 
af et eget tydeligt Taarebeen hos D. micropterus, som af F. Cuvier er efterviist, er 
altsaa unægteligen en ganske overordentlig Særegenhed. Imidlertid ligger dette selvsamme 
Been netop paa samme Maade ogsaa ganske lydelig for Dagen paa ethvert Næbhvalhoved 
(Træsnittet b, b). Vilde man nægte det denne Betydning, hvortil man kunde see sig for
anlediget, deels netop fordi det er saa ganske afvigende fra hvad man veed om de andre 
Tandhvaler, og især fordi det endog er saa stort og heelt fremtrædende udvendigt paa 
Undersiden af Craniets Sidedeel, medens det hos Bardehvalerne her er skjult — saa gjör 
det intet til del her stillede Spörgsmaals Besvarelse, thi man maatte da ogsaa nægte det 
denne Betydning hos D. micropterus. F. Cuviers ovenanförte Beskrivelse, taget af dette 
Hvaldyr, passer ligesaa fuldt paa Næbhvalen. Men al det virkelig er et Taarebeen, viser 
sig lydeligt nok, naar man undersoger dels Leie ved Craniets ydre Rand. Aagbenet har 
her paa sin forreste Ende ikke blot hiin stærke Beenplade, men desforuden en tyk, ægfor
met Beendeel, som fortil steder mod Overkjæbebenets, bagtil mod Pandebenets processus 
orbitalis. Mellem de lo sidstnævnte Beendele trænger hiin Beenplade sig ind, men saale- 
des, at den omfatter den nysomtalte tykke ægformede Deel af Aagbenet i Form af en 
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Halvskedc, ja undertiden — navnlig paa den höire Side af det herværende lille Næbhval- 
lioved — lader sin ydre noget bredere Rand træde frit trem mellem Pandebenet, Over- 
kjæbebenet og Aagbenet, netop ligesom Taarebenet hos alle Bardehvaler.

3) Som bekjendt, er Fjeldbpnet hos Hvaldyrene i Almindelighed mere löst forenet 
med Craniet end hos de övrige Pattedyr. Saa löst, at det ved Macerationen falder beeil 
ud af denne Forbindelse, er det imidlertid netop kun hos Tandhvalerne i Almindelighed, 
og endda ingenlunde hos dem alle. Hos Bardehvalerne strækker en lang, stærk 
Forlængelse af Fjeldbenet sig udefter mellem Tindinge- og Nakkebenet, og denne 
Forlængelse lader sig, efter alle Bloddelenes Fjernelse, rigtignok rokke, men ingenlunde 
lage ud, med mindre den tilstedende Deel af Tindingebenet brækkes itu. Den bliver nem
lig befæstet ved bladformige Fremstaaenheder Ira Tindingebenet, paa ældre Individer ogsaa 
tildeels ved en Sutur. — Denne Forlængelse af Fjeldbenet har sit Udspring fra det bageste 
Foreningssted mellem Trommehulebenet (Bulla tympani) og Labyrinthen, er meget haard og 
ligger mellem den udvendige Öregang og Renden for Griffeltungebenets Brusk. — Hos de 
Heste Tandhvaler er denne stærke Forlængelse gjengivet i en Tap, der dog kun trænger 
meget lidt frem mellem Tindinge- og Nakkebenet, og her er fæstet ved et kort men 
stærkt Trevlevæv. Hos yngre Individer falder Fjeldbenet, som bekjendt, let fra hinanden 
i to Dele: Trommehuledelen og Labyrinthdelen Ved den Ledighed seer man altid tyde
ligt, at denne Tap halvt tilhorer hiin, halvt denne, thi samtidig gaaer altid selve Tappen 
over i Midten, og viser i Bruddet to store, runde, temmelig glatte Forbindelsesflader.

Mellem disse to Former, den hos Bardehvalerne og den hos Tandhvalerne i Alminde
lighed , vise tiere store Tandhvaler en mærkværdig Overgangsform, idet paa den ene Side 
Labyrinthdelen tildeels omklamres af smaa fremspringende Beenplader fra Tindingebenet, 
paa den anden Side hiin ydre Tap hos de egentlige Delphiner meer eller mindre træder 
ind i Sammensætningen af Hjerneskallens Vægge. Om Kaskelotten har allerede Camper 
angivet og afbildet dette Forhold (Tab. 22-25), men især gjort o¡ mærksom paa en Been- 
krog paa Tindingebenet, som kaster sig ud over Labyrinthdelen. — For nu at komme til
bage til Næbhvalen, saa er delte Forhold her uddannet paa en meget mærkelig Maade. 
Hiin Camperske Beenkrog paa Tindingebenet omklamrer Labyrinthdelen saa tæt, at denne, 
om den end er heell brækket af, dog ikke kan tages fra, uden ved et vist Haandgreb, 
saalænge Krogen er heel. Fremdeles stiger fra hiin ydre Tap, der er saa simpel hos de 
egentlige Delphiner, og navnlig fra denne Taps Trommehuledeel (Træsnittet c) en Forlæn
gelse udefter, og lægger sig paa Craniets Overflade ind mellem Tindingebenet og Nakke
benet (Træsnittet o). — Det er sikkerligen en tilsvarende Deel hos D. micropterus, som 
F. Cuvier med en vis Ret stiller lig med Processus mastoideus, og Dumortiers ovenanförte 
Skildring (der iövrigl for Hvaldyrene i Almindelighed, ¡folge det Foregaaende, indeholder flere 
Unöiagtigheder) har for D. micropterus intet Særegent fremfor Næbhvalen.
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De mærkværdige, tildeels væsentlige, Særegenheder i disse Dyrs Beenbygning af 
Hovedet ere altsaa fælleds for dem begge i Modsætning til alle andre Hvaldyr, med Und
tagelse netop af Næbhvalens höie Beenkamme paa Overkjæbebenene. Hovedets Beenbvg- 
ning, ligesom Blæsegaltets Form, saalangt fra at tale imod det allerede af Schlegel paa
viste nære Slægtskab mellem Næbhvalen og Delphinus micropterus, afgiver tvertimod det 
haandgribeligste Vidnesbyrd derfor. Til det samme Resultat synes en nüierc Sammen
ligning af de indre Dele at ville lede. Ganen fandt Dumortier hos I), micropterus besat med 
smaa Horntapper, den tredie Mave fandt han deelt ved 7 ringformede Klapper i en Række 
Afdelinger — netop som hos Næbhvalen; Tarmen er endnu ikke hieven efterseet hos D. 
micropterus, men man vover vel ikke for meget ved at forudsige, at ogsaa deri vil lindes 
den samme Overeensstemmelse, navnlig hiin mærkværdige Celleform af Sliimhinden.

Medens saaledes Overeensstcmmelsen mellem Næbhvalen og den kortfinnede Del
phin i Henseende til de ydre Dele, Beenbygningen og Indvoldene, synes al fore til del 
Resultat, at begge disse Dyr vel kun maae være at ansee for to Arter af een og samme 
Slægt eller Underslægt, fremstiller Forholdet sig heelt anderledes ved nogle Bemærkninger 
over Tandforholdet hos D. micropterus, som fornemmeligen skyldes J. E Gray.

En Overeensstemmelse med Næbhvalen linder rigtignok ogsaa heri for det fürste 
forsaavidt Sted, at hos dem begge almindeligviis begge Kjæberne udvendigt synes tand- 
löse. Af de 5 hidtil iagttagne Hvaldyrindivider, der med meer eller mindre Sikkerhed ere 
bievne ansete for I). micropterus, er det ene (Coccos Exemplar) ikke nærmere blevet 
efterseet i Henseende til Tænderne; Rissos Exemplar beskrives at have havt to meget 
lange Fortænder i Underkjæben, men hvis man vil stole paa denne Angivelse, saa tör man 
neppe stole paa Schlegels Bestemmelse af delte Exemplar som horende herhid. Paa 
Oslendeexemplaret opsôgte F. Cuvier de skjulte Tænder fürst efter Macerationen, og lian 
fandt paa hver Side af Underkjæben, omtrent i Midten af hver Sidegreen, dybt i Tand
renden 4 smaa Tænder, den ene noget slürre. Da jeg har været saa heldig al eftervise 
en Række lignendp Tænder hos Næbhvalen skjulte i Tandkjüdet paa hver Side af hver 
Kjæbe, saa turde man vel have formodet, at Forholdet ogsaa i denne Henseende var et 
ganske lignende, og at det ogsaa hos D. micropterus ved nærmere Eftersyn vilde vise sig, 
al de 4 Tænder paa hver Side af Underkjæben kun vare Rester af hine 4 fuldstændigere 
Rækker, hvoraf de üvrige vare udfaldne under Macerationen. At den ene af hine 4 Tæn
der, navnlig den forreste, viste sig lidt stürre, turde i og for sig være af mindre Vig
tighed. Dumortier fandt i sit Exemplar slet ingen Tander, men kun i hver af Undcr- 
kjæbens Sidegrene henimod Midten af hver af dem „un large alveole qui, vraisemblable
ment, devait donner naissance au système dentaire.“

Det af F. Cuvier omtalte og afbildede Forhold af Tænderne hos D. micropterus, al 
den forreste, omtrent mellem lürstc og anden Trediedel af hver Sidegreen slaaende Tand 
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var noget större, faaer imidlertid en ganske særegen Betydning ved en Angivelse om 
Tandforholdet i det af Sowerby iagttagne Individ. At dette Hvaldyr, sædvanligen kaldt 
Delphinus Sowerbi, tidligere Diodon Sowerbi, horer til samme Art, kan man neppe andet 
end give Schlegel Ret i, naar man sammenligner den smukke Afbildning, Sowerby har 
givet deraf (copieret i Jardines Naturalist’s Library Vol. 6 PI. 12) med Dumorliers af D. 
micropterus, og end mere med Coccos. Overeenssteminelsen synes at være aldeles fuld
stændig. Men derhos angav og afbildede Sowerby udtrykkelig, at hans Individ havde en 
kort fremstaaende Tand — ikke fortil — men omtrent midt i hver af Underkjæbens Side
grene, og til endydermere Bekræftelse af hans Angivelse tjener en Tegning af den ske- 
leterede Underkjæbe, som er bleven meddeelt Gray og af ham udgivet i hans alt oftere 
anförte Zoologie til Capt. Boss’s Reise (Tab. 5 Fig. 2, 3). Sidelanden viser sig her end 
tydeligere fremtrædende. Een Omstændighed maa herved ikke oversees, skjöndl den endnu 
ikke vides at være taget med i Betragtning, den nemlig, at Sowerby’s Individ var en Han, 
medens alle övrige iagttagne Individer af denne Art vare Hunner. Man synes herved 
virkelig berettiget til al antage en Kjönsforskjellighed, analog med den, der alt saa længe 
har været bekjendl hos Narhvalen, idet hos D. micropterus vel baade hos Hunnen og hos 
Hannen een af de ellers rudimentære Kindtænder paa hver Side i Underkjæben er större, 
men dog kun hos Hannen udvikler sig saa betydeligt, at den bryder frem udvendigt. At 
noget Lignende ogsaa skulde finde Sted hos Næbhvalen, foreligger aldeles ingen Iagt
tagelse som Vidne for; i hvert*  Fald kan det hos denne kun være de to forreste Skære
tænder i Underkjæben, i hvis större eller mindre Udvikling en lignende Kjönsforskjel 
turde være at formode.

Naar altsaa den foregaaende Sammenligning mellem Næbhvalen og den korlfinnede 
Delphin viste, at paa den ene Side flere af de angivne Forskjelligheder i Virkeligheden 
ikke tinde Sted, paa den anden, at Overeenssteminelsen imellem dem træder frem i nye, 
hidtil ikke paavisle, Puncter, saa viser sig her derimod en ny. Forskjcllighed, der er saa 
væsentlig, at den neppe kan tilstede en Sammensmeltning af dem begge til een Slægt, hvor 
nær end de to Slægter, som de repræsentere, staae hinanden i Modsætning til alle andre 
nulevende Hvaldyr.

Cuvier, som först efterviste Artsforskjelligheden mellem disse to Dyr, har aaben- 
bart ikke undersögt den kortfinnede Delphins Skelet, navnlig ikke Craniet af Qstende- 
excmplaret, der overlodes Parisermuseet. Han vilde ellers letteligen have opdaget alle de 
ovenfor udpegede Overensstemmelser med Næbhval-Craniet og i Modsætning dertil Uover- 
eeiisstemmelsen i Tandforholdet. Dette tör saa meget mindre betvivles, som det er denne 
samme store Forsker, hvem Videnskaben skylder Efterviisningen af det nære Slægtskab, 
der finder Sted mellem Næbhvalen og nogle af ham först beskrevne fossile Hvalcranier, 
paa hvilke han opstillede Slægten Ziphius, hvoraf han efterviste tre forskjellige Arter, 
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og deres Slægtskab unegteligen synes at være end nærmere til D. micropterus. Dette vil 
man maaskée allerede være tilböielig til at antage paa Grund af, at hos dem, ved Siden 
af en Række Overeensstemmelser med begge Arter, navnlig den smalle land löse Over- 
kjæbe, lindes samme Mangel af Næbhvalens to saa characteristiske Beenkamine; men end 
langt mere styrkes denne Antagelse ved en Angivelse af Gray, at han paa et Cranium, 
som han paa Grund af Findestedet kalder Ziphius Scchellensis (1. c. pag. 28) og som han 
angiver at være aldeles lig Cuviers Ziphius planirostris, har fundet de samme to större 
Sidelænder som paa Sowerby’s D. micropterus.

At Grav, paa Grund heraf, stiller Næbhvalen, D. micropterus og Ziphiusarterne 
sammen i en særegen Gruppe af Tandhvalerne, er sikkerligen saa rigtigt, at denne Sam
menstilling neppe igjen vil vorde hævet. Men naar han i denne Gruppe skiller Sowerby’s 
Exemplar fra de övrige Exemplarer af D. micropterus for at fore det over til Ziphius, og 
derhos tillige förer alle de ydre Characterer, der ere kjendte for hiint Exemplar over paa 
Slægten Ziphius — skjondt de tillige maa vedblive at gjelde for den Slægt, hvori han 
lader de övrige I), micropterusexemplarer forblive, saa truer denne Omflytning aabenbart 
med en ny Forvirring i denne Deel af Cetologien. Ei heller kan det bifaldes, at Navnet 
Delphinorhynchus beholdes for Microplerusarterne, thi dette Navn er af Blainville udtryk- 
keligen dannet for en Afdeling af de egentlige Delplaner; og Navnet Hyperoodon har jeg 
i en foregaaende Alhandling sögt at vise som umedholdeligt, el'terat den Antagelse, hvor- 
paa det er grundet (Ganelænderne), har viist sig at være aldeles urigtig.

De her gjorte Meddelelser tör vel antages at ville bidrage til at oplyse Næbhvalens 
Stilling til D micropterus og til de saa nærstaaende Ziphius. Det nære Slægtskab angaves 
forsi (af Cuvier) mellem Næbhvalen og Ziphius, dernæst (af Schlegel) mellem Næbhvalen 
og 1). micropterus; Gray viste at det var end nærmere mellem den sidstnævnte og Ziphius, 
og paa den anden Side antog man en Række Uovereenssteminelser hos Næbhvalen, hvorved 
dennes Slægtskab maalle vise sig langt fjernere. Efter de her givne Oplysninger vil Næb
hvalens Plads i denne ved saa mange fælleds væsentlige Former characteriserede Gruppe 
være noksom sikkret, om den end altid maa forblive deri som Repræsentant for en egen 
Slægt, Hyperoodon eller, efter mit Forslag, Chænocetus. At D. micropterus slaaer saa 
nær ved visse Ziphiusarter, at den kunde indsættes som en Art i denne Slægt, turde man 
neppe med Bestemthed ville modsige, og denne Slægt vilde da vel rettest beholde Navnet 
Ziphius. Sikkrere turde det dog maaskee være, at stille de fossile Arter, hvis noie Over- 
eensstemmelse med denne levende Art er fuldt constateret, sammen med den under Slægten 
Micropteron, hvorimod de övrige idetmindste midlertidigen bleve staaende under Fælleds
navnet Ziphius.

Den meget isoleret staaende Gruppe af Tandhvaler altsaa, der for Tiden kun er 
repræsenteret i to Arter, maa i Fortiden have været repræsenteret langt talrigere. Antallet 

Vidensk. Selsk. Skr., 5 Række, natnrv og math. Aid. 1 Bind. 13 
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af de alt opdagede fossile Arter er ikke blot större end de nulevende, men udgjör derhos 
en meget betydelig Deel af alle kjendte fossile Ilvaldyr overhovedet. At denne nu for- 
holdsviis en saa underordnet Rolle spillende Gruppe tillige meget bestemt horer til de 
fortrinsviis af Cephalopoder levende eller teutophage Ilvaldyr, vil ikke være uden 
særlig Interesse for Palæontologen.

I Henseende til det Navn, man vil tillægge denne Gruppe, synes det af Schlegel 
foreslaaede „de Tandlöse“ ikke at fortjene Medhold, og kan Gray’s Benævnelse Hyperoo- 
dentina kun antages forsaavidt man lader Næbhvalen beholde det saa urigtige Lacepédiske 
Navn. I modsat Fald synes Navnet Næbhvalerne, Rhynchoceti, at kunne være det 
meest passende, og vilde denne Gruppe altsaa bestaae af folgende Slægter : 1) Chænocelus, 
den egentlige Næbhval eller Andhvalen, 2} Mikropleron, de korlfmnede Næbhvaler, hvortil 
foruden den nulevende Delphinus micropterus endnu maatte regnes flere fossile Arter og 
3) Ziphius som et i alt Fald interimistisk Slægtsnavn for de fossile Næbhvaler, hvis Slægts- 
characterer endnu ikke lade sig bestemme.

At der ogsaa af egentlige Næbhvaler gives flere Arter, er i og for sig meget 
sandsynligt, men at ville finde dem i de foreliggende Beskrivelser fra Videnskabens for- 
skjellige Perioder uden Hensyn til Beskrivelsernes större eller mindre Paalidelighed, turde 
lettelig fore til et aldeles feilagtigt Resultat, og det Forsög, Gray har gjort derpaa, skal 
vel ogsaa — som det synes — kun tjene til at lette Oversigten over selve de tildeels 
meget afvigende Beskrivelser. Han opstiller tre Afdelinger, hvoraf den tredie dog kun er 
for Rissos meget tvivlsomme Delphinus Desmarestii og den förste for Dales og Baussards 
Exemplarer. For denne förste Afdeling sættes som Characteer: at Rygfinnen staaer midt 
paa Ryggen (in the centre of the back), hvilket maa beroe paa en Hukommelsesfeil, da 
begge disse ældre Forfattere udtrykkelig angive, at den ikke stod midt paa Ryggen, men 
meget længere tilbage. I den anden Afdeling sætter han Doumets Exemplar som en egen 
Art, og underdeler endelig — efter Fradrag af de nævnte 4 Exemplarer — den egentlige 
Næbhval endnu i 3 Varieteter, all eftersom Farven er mörkere eller lysere, Hvirvelantallet 
45 eller 46 o. s. v. Bedre begrundet er Gray’s Hyperoodon lalifrons, efter et ved Orkney- 
Öerne fundet Cranium med Beenkammene paa Overkjæben usædvanligt tykke. Og dog 
turde her kun foreligge Craniet af en gammel Han af den almindelige Næbhval.

B.

Om de langhaandede Rörhvaler eller Pukkelhvalerne.

Et af min Reises fornemste Oicmed var. om muligt, at faae Vished om, hvorvidt 
Berlinermuseets Skelet af Rudolphis B. longimana, og især hvorvidt Parisermuseets Skelet 
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af Cuviers Rorqual du Cap vise saa væsentlige Afvigelser fra Skelettet af den grønlandske 
Keporkak, at de ikke skulde kunne ansees for at tilhore samme Art.

Om Berlinermuseets Skelet var det ikke vanskeligt at bestemme. Den umiddelbare 
Undersøgelse bekræftede fuldkomment hvad allerede i min foregaaende Afhandling var 
blevet udtalt, at nemlig alle de angivne Formafvigelser kun beroe paa Feil deels i Udar
bejdelsen (navnlig idet de endnu ikke forbenede Brusk af det kun halvtudvoxne Exemplar 
ere gaaede tabte ved Macerationen), deels i Opstillingen (af Brystbenet og de forreste 
Ribbeen) og deels i Afbildningen (navnlig af Fingerledene). Ilvad det afvigende Antal af 
Hvirvlerne angaaer, 54 istedetfor 53, saa er det i og for sig neppe usandsynligt, at her 
kan have været et saadant hos Keporkaken, ligesom hos Vaagehvalen, iövrigt vistnok sjel- 
denl Tilfælde af el overtalligt Hvirvelbeen; men Skelettet afgiver intet Beviis derfor; thi 
dets to sidste Halehvirvler ere af Træ, hvilket lader formode, at den yderste Halespidse 
har manglet og — da man dengang intet ligeartet Exemplar havde at holde sig til — er 
bleven erstattet efter et omtrentligt Skjön af de deri indeholdte Hvirvlers Antal og Form.

Parisermuseets Skelet af den Capske Rörhval, der af Cuvier (Oss. foss. 5, I, pag. 
381- 387) er angivet 29 Fod 10| Tomme (9,38 metres) langt, med 52 Hvirvler, fandtes 
nu kun 28£ Fod langt med 50 Hvirvler. Det stemmede i Eet og Alt med Keporkakske- 
lettets Former, med Undtagelse af de allerede fra Cuviers Beskrivelse bekjendte Afvigelser, 
at Epistropheus og det tredie Halshvirvelbcen ere sammenvoxne i deres Buedeel, og at 
paa Skulderbladet ikke alene findes det sædvanlige lille Spor af processus coracoideus, men 
ogsaa et endog noget længere Akromion. Disse Tegn paa en videre fremskredet For
bening kunne — under Forudsætning af en Artslighed — ikke tilskrives Alderen, eftersom 
dette knapt 30 Fod lange Skelet tvertimod maa ansees for at have tilhört et yngre Individ 
end del 40 Fod lange Berlinerskelet og mine to, 35 og 45 Fod lange, Exemplarer af 
Keporkaken; men de kunne vel uden Betænkelighed antages for at være individuelle For
skelligheder. Om Sammensmeltningen af 2det og 3die Halshvirvels Buedele finder denne 
Antagelse aldeles ingen Vanskelighed, da samme Forskjellighed viser sig som individuel i 
andre store livalarier. Langt större Vægt turde man ville tillægge den usædvanlige 
Udvikling af Akromion; men at dog ogsaa her denne samme Tydning finder Anvendelse;, 
bekræftes ved, at dette usædvanlige Akromion er meget ulige paa de to Sider af det 
samme Individ, nemlig langt mindre paa venstre end paa höire Side.

Paa det opstillede Skelet af denne Capske’ Rörhval sees endnu lo andre Afvigelser, 
men som ganske vist begge kun hidrøre fra en feilagtig Opstilling. Den ene bestaaer 
deri, at ikke blot del forste men ogsaa det andet Ribbeenspar forenes med Brystbenet 
(der, som sædvanligt, er stillet omvendt); men Foreningen finder kun Sted ved Hjælp af 
udskaarne Træstykker, der sikkerligen ikke have havt Forbilleder i Naturen. Den anden 
Afvigelse gik jeg til med stor Spænding. Som bekjendt, og som i min foregaaende 

13*
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Afhandling nærmere omtalt, har Cuvier paa begge de fra Cap sendte Bardehvalskelettcr 
troet at finde et uparret Bækkenbeen. omtrent i Form af en Halvmaane, uagtet et saadant 
hverken forekommer hos Keporkaken eller noget Hvaldyr overhovedet. Men jeg fandt 
ogsaa virkelig, at de foregivne midiere Bækkenbeen paa disse to Skeletter vare Beendete, 
der aldeles ikke höre herhen. Den Symmetri, hver af dem synes at have, maa være 
reent tilfældig, thi den ene Endeflade paa hver af dem er tydeligen tilhugget; de ere 
altsaa kun at ansee for Endestykker af större Been, uden at det iövrigt er let at afgjöre 
af hvilke. Paa Rethvalskelettet forekom dette Pseudo-Bækkenbeen mig al være Hvirvel
enden af et af de forreste Ribbeen; men jeg vover saameget mindre at paastaae, at det 
virkelig er netop denne Deel, som det i saa Fald maatte höre til et andet Skelet. Kun 
saameget er vist, at liiint halvmaaneformede Beenstykke ikke horer til Bækkenet, og at 
dette paa det Capske Rörhvalskelet sikkerligen har bestaaet af 2 Par Been, saaledes som 
i den foregaaende Afhandling er blevet angivet om Keporkaken. At denne Angivelse er

rigtig, har jeg senere faaet end större Vished om. Paa et af 
Capt. Holböll nedsendt Foster, 78 Fod langt, blev hele Bækkenet 
med Benene og dets Baand udpræpaperede i naturligt Leie. Stil
lingen af det egne kjölledannede Beim fandtes som i hosföiede 
Træsnit. At det samme Forhold finder Sted hos de vo.xne Dyr, 
har jeg endelig faaet Vished om, idet Hr. Kjöbmand Meyer i 
Frederikshaab, paa min indstændige Anmodning, har udskaarel 
Bækkenbenet af et saadant med de nærmeste biode Dele vedhæn
gende. Dog har det mindre Bækkenbeen her — som vedföiede 

Træsnit viser — en mere rund, flad Form, og hænger 
ved en Sene til det större Bækkenbeen. Det forekommer 
mig, al disse mindre Bækkenbeen, ifölge deres Stilling, 
næsten synes at have meest Analogie med Pungdyrenes 
Pungknogler.

Med liiint Capske Rörhvalskelet medbragte Dala- 
lande ogsaa cn kort Beskrivelse af Dyrets ydre Former. 
Den er udgivet (1822) af Desmoulins i Dictionnaire 
classique des sciences naturelles (Tome 2 pag. 164—165), 
og efter den at domme, turde den antagne Artslighed 
med Keporkaken rigtignok forekomme tvivlsom, thi Ryg
finnen siges deri at staae omtrent over Brystfinnerne, 
Dyret af de hollandske Colonister at kaldes „Poeskop“ 

paa Grund af en Pukkel („une bosse“), som den har paa Baghovedet. Disse Angivelser 
bære imidlertid i sig selv Vidnesbyrdet om ikke at hidrøre fra nogen Naturforsker; den 



101

sidstnævnte synes at beroe paa en Sammenblanding af „Bulskopf" og ,,Humpback", den 
forste indeholder maaskee et practisk Vink, forsaavidt vel netop kun hos Keporkaken, 
eller B. longimana, Brystfinnerne ere saa lange og Rygfinnen saa langt fortil siddende, at 
hine med deres yderste Spidse kan naae hen under denne. I Henseende til Farven af 
dette Capske Individ stemmer Beskrivelsen ret vel med Fabricii af Keporkaken. Det hedder 
nemlig at den ovenpaa Kroppen var sort, neden fortil (mellem Bugfurerne?) rosenrod 
marmoreret, ellers hvid.

Resultatet af denne Sammenligning blev altsaa, at de Afvigelser, der syntes at 
finde Sted mellem den Capske Rörhval paa den ene Side, Keporkaken og B. longimana 
paa den anden, i Henseende til Skelettet, enten beroe paa Feiltagelser eller ere saa 
uvæsentlige, at derpaa ikke kan begrundes nogen Artsforskellighed, — i Henseende til de 
ydre Former derimod aabenbart beroe paa aldeles unøiagtige Angivelser. Til et lignende 
Resultat har Sammenligningen fort med den Tegning, som Siebold har bragt fra Japan 
(Fauna japónica Hav-Pattedyr 30te Tavle). Den afviger fra det Billede, jeg har givet af 
Keporkaken i den 2<len Afhandling derved, at 1) Brystfinnens bagre Rand næsten er lige 
saa stærkt bølget som dens forreste, og Ophöiningerne paa den forresten ikke regel- 
mæssigen svarende til den underliggende Beenbygning, at 2) Haarknuderne paa Overkjæben 
staae uregelmæssigt spredte, paa Underkjæben tildeels paa Bugfurerne, at 3) Giet ikke 
ligger lige over Mundvigen, men noget mere fortil, at 4) Indsnittene paa Halefinnens bagre 
Rand ere meget for store og 5) at Rygfinnens bagre Rand, istedetfor at være næsten 
lodret, er ganske skraa. Jeg tilstaaer, at jeg anseer alle disse Afvigelser for at hidrøre 
fra Tegningens mindre fuldkomne Udførelse. At i de sydlige Have kan findes en eller 
liere særegne nærbeslægtede Hvaler er saameget mere rimeligt, som Alt tyder hen paa, 
at en. saadan er funden i de nordlige. Det grønlandske Navn Keporkarnak angiver nemlig 
lydeligt nok en saadan Keporkak lignende Rörhvals Tilværelse, og Capt. Holböll troer at 
kunne regne dertil en af ham i Davisstrædet i nær Afstand iagttaget Rörhval, som han 
nærmere beskriver i Krövers naturhistoriske Tidsskrift (ny Række, 2det Bind pag. 308— 
310). Men om der ogsaa virkelig gives en saadan egen, med Keporkaken nærbeslægtet 
Hval paa den sydlige Halvkugle, saa er den dog endnu aldeles ikke med Sikkerhed paa- 
viist i de hidtil erholdte Beretninger, tvertimod synes alle de derom paaberaabte Angivelser 
med fuld Föie at kunne henföres til Keporkaken selv. Den umaadelig store Udbredelse, 
man altsaa synes at maatle tillægge denne Art, nemlig fra Davisstrædet til Cap og til de 
japanesiske Farvande, kan og hör ikke stilles som en Modgrund mod Resultaterne af den 
umiddelbart sammenlignende Undersögelse, og taber desuden det Stødende, som deri kunde 
synes at ligge, idet Individerne i Davisstrædet, ved Cap og ved Japan ingenlunde ere 
strengt skilte fra hinanden, det samme Dyr tvertimod kan forfølges gjennem alle derimellem 
liggende Have.
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Det blev nemlig allerede i min foregaaende Afhandling (12te Bind pag. 388) 
fremhævet, at denne Keporkak, B. longimana, Rorqual du Cap, B. sulcata antárctica o. s. v. 
netop er det samme Hvaldyr, som de engelske Söfarende kalde Humpback-whale eller 
Bunch. De franske Hvalfangere kalde den Baleine à bosse i Modsætning til de egentlige 
Finhvaler, B. à aileron (See f. Ex. Pêche française de la Baleine dans les mers du Sud 
en 1829 i le Navigateur, journal des naufrages et des autres événeinens nautiques Nr. 6 
Septbr. 1829, Havre, 8vo pag. 293; — Jules Lecomte: Pratique de la baleine dans les 
mers du Sud, Paris 1833 8vo pag. 97). De tydske Hvalfangere synes idetmindste tidligere 
at have kaldt den „Pflock fis cif“ i Modsætning til „Finfische“ (Anderson Nachrichten von 
Island, Grönland. Hamburg 1746, 8vo. Grönland § 43). Paa Dansk synes den, i Analogi 
med den engelske og franske Benævnelse, passende,at kunne kaldes Pukkelhval, med 
mindre man vil foretrække det af Fabricius foreslaaede Navn: Slubhval.

De Söfarende kjende den letteligen fra Finfiskene, navnlig paa dens lave Rygfinne 
og paa den egne Maade, hvorpaa den dykker, hvorved den böier Ryggen omtrent ligesom 
Marsvinet, hvilket aldrig skal være Tilfældet med de egentlige Finfisk. Hr. Christian
Thornam, der som naturhistorisk Tegner fulgte med Corvelten Galathea paa dens Verdens
omsejling 1844—1846, har havt den Godhed at overlade mig et Par Skizzer af en svøm
mende og en dykkende Ilval af denne Art, hvoraf her meddeles et Omrids.

Det har været mig en Tilfredsstillelse at see, hvor 
nöiagtigt den af ham tegnede Form af Rygfinnen i hos- 
staaende Skizze stemmer med den af mig meddeelte af 
Keparkakens Rygfinne (2den Afhandling 3die Tavle Fig. 2; 
5te Afhandling 15de Tavle Fig. 1). — Men disse Hump
back-whales, eller Pukkelhvaler, angaves — som anfört i 
den 5te Afhandling, 12fe Bind pag. 388 — allerede i de 
foregaaende Aarhundreder som regelmæssige Gjæster ved 

•Nordamerikas Kyster (Dudley i philosoph. transactions Nr. 387, 1725 — Hector St. John 
i Beiträge zur Völker- und Länderkunde, herausgeg. von Forster und Sprengel, 3ter Theil
1783 pag. 130), ved Bermudas-Öerne (philosoph. transact. Nr. 1, 1664). De ere ikke 
usædvanlige i Nærheden af Antillerne, navnlig i Vintermaanederne, hvorom jeg har mod
taget liere Privatmeddelelser (f. Ex. ved Capt. Irminger i sidste Halvdeel af Januar under 
17—18« nordi. Brede, 40° V. fra Greenwich). Især skulle de være hyppige ved St. 
Helena, ifölge F. D. Bennetts Angivelse (Narrative of a whaling voyage round the globe. 
London 1840 8vo Vol. 2 pag. 231—232. Han anförer en Meddelelse, ifölge hvilken Kjödet 
af de nyfödte Unger der spises af alle Indvaanerne som en Délicatesse). Om det gode 
llaabs Forbjerg, hvorfra hiint Skelet i Parisermuseet, kunne de forfölges ind i det indiske 
Hav, saasoin i det fra Java af Prof. Reinwardt til Leidenermuseet hjembragte Cranium, og 
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dernæst især i hele Sydhavet, deels omkring Australiens Ögrupper, hvorfra saa mangfoldige 
Beretninger ved de nyere Hvalfangere, deels langs Asiens Öslkysl til Japan, hvorfra Siebolds 
Tegning, og til Kamschatka, hvorfra saavel Chatnissos Beretning (Acta Leop. Tome 12, P. 1, 
pg. 258, Tab. 18 Fig. 5), som og den meget interessante af Contreadmiral v. ♦■Wrangell i 
Baers og Helmerscns Beiträge zur Kennlniss des russischen Reiches 1 Bd. St. Petersburg 
1839, 8vo. pg. 53—55 — og deels endelig langs Amerikas Vestkyst, saasom ved Valpa
raiso, hvorfra hiint i 5te Afhandling (12te Bind pg. 380) omtalte Tilfælde og hvorfra lige
ledes ovenstaaendc Skizze af Hr. Thornam, og indtil 40'1 nordi. Brede (Bennett 1. c.).

Pukkelhvalen, der endnu for faa Aar tilbage var saa lidet kjendt af Zoologerne, at 
det 1824 ved Elbmundingcn strandede Individ kunde gjelde for et nyt Dyr i Systemet, er 
allsaa netop et af de ineest udbredte og alleralmindeligste Hvaldyr — i Korden neppe 
sjeldnere end i Syden. Det kan derfor aldeles ikke billiges, at den bliver benævnt austra
lis eller antárctica. Schlegel kalder den endnu saaledes i Fauna japónica (Havpattedyr 
Pag. 24) og siger derhos: „Cette espèce fréquente aussi, suivant les observations du pro
fesseur Eschricht, les côtes du Groenland. Ce savant vient de nous en adresser un beau 
squelette d’un individu pris dans ces parages.” Men herved er det rette Forhold i Pukkel- 
hvalens geographiske Udbredelse ingenlunde udtalt. Resultatet af mine Iagttagelser i denne 
Retning er ikke, at el Hvaldyr, hvis egentlige Hjem er i den modsatte Hemisphæres Have, 
ogsaa besöger de nordlige indtil selve Grönlands Kyster, men at den almindeligste og 
regelmæssigste af alle Bardehvaler i Davisstrædet, den der af Grônlænderne fortrinsviis 
kaldes Rorhvalen (Keporkak o: den furede), netop er den samme, som den, der ogsaa i 
de sydlige store Have, navnlig i hele Sydhavet er den i störst Mængde levende Bardehval. 
Saaledes idetmindsle, hvis det er ligtigt hvad baade Schlegel og jeg have paastaaet, nem
lig at hiint til Leidenermuseet ved mig sendte Keporkakskelet maa ansees for al tilhore et 
Dyr, ligeartet med Rorqual du Cap, Balænoptera australis eller Balæna sulcata antárctica, 
forsaavidt dette Dyr er bestemt efter de hidtil hjemsendte Dele; thi vist er det, at hiint 
Skelet netop er af en Keporkak eller den i Davisstrædet alleralmindeligste Bardehval og 
navnlig fra dens regelmæssige Fangeplads ved Frederikshaab. Det er maaskee ingen over
dreven Forsigtighed, forelöbigen ved de forskjellige Individer afPukkelhvalerne at betegne 
Findestedet, saasom ved capensis, japónica, australis, groenlandica; men aldeles urigtigt 
er det al anvende et af disse locale Betegnelser for samtlige Individer allevegncfra, og især 
at vedligeholde Navnet antárctica for Pukkelhvalen i Modsætning til alle egentlige Finhva-* 1 - 
1er som Balænoptera arctica. Thi ligesom hiin horer hjemme i Nord ligesaavel som i Syd, 
saaledes ogsaa navnlig de. store Finhvaler i Syd ligesaavel som i Noi d.

At man tidligere kunde staae i den Formening, at Finfisken (de store egentlige 
Finhvaler) var et höinordisk Dyr, Pukkelhvalen et sydligt, er let begribeligt. Alle Grön- 
landshvalfangerne talte om Finfisken, maaskee ingen af dem om Pukkelhvalen, omvendt 
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Sydhavshvalfangerne alle om Pukkelhvalen, kun undtagelsesvis eller i Forbigaaende om 
Finfisken. en Omstændighed, der synes lidet at stemme med den Antagelse, at begge Dyrene 
ere udbredte i de nordlige saavelsom i de sydlige Have. Imidlertid er denne Uovereens- 
stemmelse ikke saa stor som den synes.

Alle store Rörhvaler nemlig, altsaa Pukkelhvalerne saavelsom Finfiskene, ere — lig 
Hvaldyrene i Almindelighed — Trækdyr, og deres Vandringer ere ikke begrændsede af det 
hede Zone, strække sig meget mere tvert over Æqvator, navnlig i Sydhavet, hvor Tem- 
peraturforskjelligheden, som bekjendt, er mindre end i Atlanterhavet. Derimod ere alle 
Rorhvalernes Vandringer begrændsede af lisregionen; Finfiskene komme den rigtignok 
meget nær, men uden at betræde den —• Pukkelhvalerne holde sig i en længere Afstand 
fra den. Dette sees især overmaade tydeligt i Davisstrædet. Thi om Foraaret trækker 
saavel Tunnoliken (Finfisken) som Keporkaken (Pukkelhvalen) fra Atlanterhavet ind deri, 
men liiin drager strax höiere nordpaa ind i Baflinsbugten, og forbliver aldrig som stadig 
Gjæst i Davisstrædet, hvilket derimod er Tilfældet med Keporkaken. Om Efteraaret for
svinder Keporkaken igjen fra Sydgrönlands Kyster, og samtidig eller noget senere dragei 
Tunnoliken igjen forbi sydpaa. Dette veed jeg forneinmeligen ved Capt. Holbölls Medde
lelser. Alt eftersom de forskjellige Hvaler foretrække en vis Temperatur af Ilav og Luft, 
findes de enten sammen eller i Nærheden af hinanden eller knn i lang Afstand. Det vil 
sige samtidigt, thi efter Aarstidernes Skifte rykke nye Arter frem, hvor kort iforveien eller 
lang Tid forud andre trak bort. Bundne til lisregionen ere Grönlandshvalen og Narhvalen; 
tæt til den holde Finfiskene sig; i længere Afstand Pukkelhvalen. Nordkaperen og den 
dermed efter min Formening eensartede Sydhavshval, staaer i denne Henseende længere 
fra Grönlandshvalen end fra Rorhvalerne, ja endog meget nær til Pukkelhvalen. — Den 
ældre Hvalfangst gik kun ud paa Nordkaperen (i Baskernes Periode), og ved St. Lorenz- 
bugten saavelsom i de islandske Farvande have Hvalfangerne dengang formodentlig lieelt 
vel kjendt Pukkelhvalen — men fra denne Periode haves ingen videnskabelige Beretninger 
af Hvalfangerne selv. Efter Spitzbergens Opdagelse, da Nordkaperen midlertidig var saa 
godt som udryddet i det nordlige Atlanterhav og tilgrændsende Have, blev Grönlandshvalen 
den eneste Gjenstand for Jagten. Under denne Jagt i selve lisregionen (thi Grönlands
hvalen har aldrig levet udenfor lisregionen) traf de jevnligen paa Narhvaler og paa Hvid
fisk — der kun opholder sig lidet sydligere — men aldrig paa Rörhvaler, undtagen ved 
Fangstens Slutning i August Maaned, altsaa Midtsommer, naar Grönlandshvalerne trak höiere 
Nord paa. Da viste sig Finfiske — et sikkert Tegn for Hvalfangerne, at Fangetiden var 
forbi. At kjende disse Finfisk fra Grönlandshvalen var dem af slörste Vigtighed, og de 
forstode at gjöre det meget nöie, skjöndt de aldrig jagede dem. Hvalfangerne droge fra 
Spitzbergen i August, og paa Veien hjemefter kunne de have mödt mange Pukkelhvaler; 
men dem betragtede de kun saaledes som Söfarende i Almindelighed betragte de dem om
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givende Naturphænomener, der ikke have videre practisk Interesse for dem. — Omsider 
var den rige Kilde for Hvalfangsten ved Spitzbergen udtomt, og Sydhavet blev nu Tumle
pladsen for de europæiske og amerikanske Hvalfangere. Men her var det ganske andre 
Hvaldyr, de jagede: Spermhvalen og Sydhavshvalen, Hvaler, der leve under ganske andre 
Climatforhold, langt udenfor lisregionen, og navnlig saa langt udenfor den, at Jagten nu 
faldt i samme Slrög, hvor Pukkelhvalerne færdes netop som dette havde været Tilfældet 
i Fangstens förstc Periode i de nordlige Have. Her blev det dem en Hovedopgave at 
skjelne Pukkelhvalen fra Spermhvalen og Sydhavshvalen, og ingen Beretning udgaaer nu fra 
dem, uden at jo ogsaa Pukkelhvalen kommer i Omtale, hvorimod Finfiskene for dem, som 
Hvalfangere, ere ligesaa ligegyldige Dyr som Delphinerne eller andre Havdyr i Alminde
lighed. Bennett indromnier i sin fortræffelige Beretning om en Hvalfangstreise omkring 
Jorden Pukkelhvalen et eget Capitel, hvorimod han om „Finbacks,“ „Cow-fish“ og „Killers“ 
kun udtaler sig (2den Deel pg. 239) i folgende faa Ord: „These are cetaceans known to 
South-Sea whalers by their respective names, and which came under our notice frequently 
in the course of the Tuscan’s voyage.“

I min femte Afhandling anförtes det (12te Bind pg. 387), at jeg anseer de gamle 
Islænderes „Skeliung“ eller „Skjeljunger“ for at være Keporkaken. Det er höist sandsyn
ligt at de nyere Benævnelser „Hnufubakr“ — der netop er eensbetydende med Humpback 
og Pukkelhval, fremdeles ogsaa at Normændenes „Tuequal“ og „Kugelqval“ betegne det 
samme Dyr; men almindeligviis synes Normændene nu at kalde alle store Rorhvaler „Silde
hval.“ Som et Vidnesbyrd herfor kan jeg bilægge en Meddelelse fra Hr. Stiftamtmand 
Christie i Bergen, der ogsaa i andre Henseender giver nogle ikke uvigtige Oplysninger til 
Pnkkelhvalens Historie.

„I Førstningen af April 1846 indstrandede ved nogle Oer vestenfor Fæoen og 
Karmöen i Stavanger Amt en Sildehval af Hunkjönnet, 45 Fod lang. I denne Hval fandtes 
et Foster, hvis Födsel vel var paabegyndt, men ikke fuldendt, da Fosteret var forkeert 
vendt, idet at Sporden först var kommen frem, hvoraf fulgte, at Fosteret ikke kunde komme 
længere ud end til Armene, der toge fast i de indvendige Fodselsdele og hindrede Fodse
lens Fuldbyrdelse*).  — Moderen maa saaledes være död af og under Fodselssmerterne, 
hvilket desuden finder Bekræftelse i Fæo-Beboernes Beretning om, at de i- flere Dage, om
trent en Uges Tid förend Hvalen drev op som död, saae en Hval svöinme frem og tilbage 
udenfor Fæoen og ofte samt længe at ligge stille med Bugen opadvendt og ragende op 
over Söen. Efterat den havde ligget saaledes en Stund, vendte den sig og gjorde flere 
voldsomme Spring höit op over Soens Overflade. — Dette Syn saaes ikke efterat den döde 

*) Forklaringen er i dette Tilfæde maaskee den rette; men i Reglen synes Hvaldyrene at födes paa 
samme Maade, hvorom navnlig for Marsvinene haves mange Vidnedsbyrd.

Vidensk. Selsk. Skr,, 5 Række, naturv. og math. Afd. 1 Bind. 14
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Hval var funden. Som en Besynderlighed tilföiede Fæôens Beboere deres Beretning, at den 
omforklarede Hval, der saaledes viste sig udenfor Öen, stedse var ledsaget af 2 andre 
llvale, een paa hver Side (sandsynligviis Hannen og en Unge fra forrige Aar). — Den 
döde Hval blev kjöbt af en Mand, som omhyggeligen skar Fosteret ud af Moderen og 
senere forte det heelt til sit Hjem. Moderen, der havde rynket Bug, sönderlemmede han 
i mindre Dele, som han indpakkede i Foustager, saa at han forte Alt : Spæk, Kjöd og Been 
med sig til sil Hjem. Paa denne Maade blev han sat istand til at give. nærmere detaillerede 
Beretninger saavcl om Fosteret som om Moderen. Fosteret var af Hankjönnet, 14 Fod 
langt, og rynket langs Bugen. Det sönderlemmede Moderdyrs samtlige Dele fyldte fuld
kommen 400 Tönder, som, naar man beregner hver Töndes Indhold til mindst 8 Voger, 
udgjör en Vægt af 3200 Voger, eller 115,200 tt. Tungen alene fyldte 10 Tönder og 
veiede saaledes, à 9 Voger pr. Tönde, 90 Voger, eller 3,240 S. — Samtlige Fosterets 
Been har jeg afkjöbt ham i den rigtignok inaadelige Forfatning, hvori han forte dem her
til. Ved Macerationen vare de alle skilte fra hverandre og Bruskene forsvundne. Skulder
bladets Form er aldeles lig den i Deres 5te Afhandling pg. 92 (12te Bind pg. 316) frem
stillede sidste Figur. Af Hvirvler tæller jeg 51 og af Bibbeen 15 Par. — Min Sagsmand 
föiede til foranstaaende Beretning endnu en anden, al nemlig en Sildehval, en Han, med 
rynket Bug, senere ud paa Foraaret 1846 drev op paa Land i Nærheden af Farsund i 
saadan Forfatning, at Indvoldene vare skudte ud af dens Hals saaledes, at de omgave 
Tungen og laae som en uhyre stor opblæst Blære. Denne Hanhval var 62 Fod lang. 
Han sagde, at Distancen imellem Gadboret og Sporden var meget længere hos Hannen end 
hos Hunnen, og at selve Kroppen i denne Strækning var meget smallere hos den förste 
end hos den sidste. — Manden, fra hvem jeg har disse Beretninger, lod til at være baade 
en oplyst og paalidelig Mand.“

At den her omtalte Hunhval har været en Pukkelhval, folger allerede af Skulder
bladets Form hos Ungen. I Hvirveltallet har kun manglet 2. 45 Fod er en almindelig
Længde hos den drægtige Keporkak, hvorimod de övrige store Rörhvaler af den Störreise 
kun endnu ere Unger. 14 Fod synes efter denne Beretning at være Længden af den ny
fodte Keporkak. — Den omtalte Han, der ogsaa kaldtes Sildehval, har derimod ikke været 
nogen Keporkak, eftersom den var idetmindste et Par Fod længere end Keporkaken 
nogensinde bliver.

Afgjort er det, at Pukkelhvalen er et i de nordiske Have ganske almindeligt Dyr, 
og — for endnu engang at komme tilbage til Rudolphis B. longimana, saa er det ligeledes 
afgjort, at dette Individ ikke — som Schlegel har troet — var el fra Syden, men et fra 
Norden kommende; thi den forulykkede ved Elbmundingen i November Maaned (1824), og 
paa den Tid af Aaret trække Hvalerne i de nordiske Have ikke fra Syd mod Nord, men 
fra Nord mod Syd.
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I en foregaaende Afhandling angaves det (12te Bind pg. 340), at: „paa Videnska
bens nærværende Standpunct synes Artsbestemmelsen af Finhvalerne (rettere Rorhvalerne) 
först og fremmest at burde gaae ud fra en Tvedeling, hvorved man stiller Schlegels B. 
sulcata antárctica (det vil sige Pukkelhvalerne) paa den ene Side — og alle övrige i ana
tomisk Henseende bekjendte Finhvaler, af Schlegel indbefattede under Fælledsnavnet B. 
sulcata árctica, paa den anden.“ Om Rigtigheden af denne Tvedeling af alle Rorhvaler er 
jeg siden den Tid stedse bleven mere overbeviist, og den stemmer, som i det Foregaaende 
alt antydet, med de Sofarendes Modsætning af Humpback-whales til Finback-whales, Balei
nes à bosse til B. à aileron, Pflockfische til Finfische. — At lade denne Modsætning træde 
frem i Opstillingen af to Slægter, maatte man især være berettiget til ved den af mig 
efterviste væsentlige Forskjellighed i Bygningen af Pukkelhvalernes Tarm, og denne Ad
skillelse maatte især blive nödvendig, naar det godtgjordes, at under hver af Formerne 
fandtes flere Arter. Ganske den samme Anskuelse har Gray havt, og han har, i Zoologien 
til Capí. Ross’s Reise, adskilt Pukkelhvalerne under Navn af Megapteron (i Begyndelsen af 
Værket: Megaptera) fra de övrige Rorhvaler, for hvilke han har bibeholdt Navnet Balænop- 
tera. Besynderligt nok, er det imidlertid ikke blandt de egentlige Finhvaler at han antog 
flere Arter (för netop i Appendix til Værket), men blandt Pukkelhvalerne, af hvilke 
han opstiller 4 forskjellige Arter: Megapteron Boeskop (Pariser-Exemplaret), longimana 
(Berliner-Exemplaret), americana (Dudleys Angivelse) og antárctica.

Balæna Boops Fabricii, eller Keporkaken, mener han, kan slet ikke höre herhen 
(pg. 17) paa Grund af „the character furnished by the position of the sexual organs“ — 
hvorved jeg maa antage en eller anden Misforstaaelse fra Grays Side, da han neppe har 
havt andre Beretninger om Keporkaken at holde sig til end Fabricii, og denne ikke med 
eet Ord omhandler Kjönsdelene.

De omtalte Skeletter i Berliner- og Pariser-Museet har Gray kun lært at kjende 
af de med Rudolphis og Cuviers Beskrivelser folgende Afbildninger, men paa disse troer 
han (pg. 17) at kunne eftervise tilstrækkelige Afvigelser til derpaa at begrunde en Arts
forskellighed. Disse Afvigelser skulle bestaae i 1) at Mellemkjæbebenene paa Cuviers 
Afbildning ere fremstillede smallere, navnlig ved Blæsegattet og derpaa igjen noget bredere 
og lineære; 2) Tindingbenene derimod bredere og mere trekantede. — Jeg er imidlertid 
overbeviist om, at hvis man vilde bestemme Artsadskillelsen af de store Hvaldyr efter en 
saadan Maalestok, maatte man komme i Fare for, at antage nye Arter ikke blot efter de 
forskjellige Aldcre af eet og samme Dyr, men endog efter de forskjellige Tegninger af 
eet og samme Individ.

I disse forskjellige Anskuelser og Forslag af Gray kan jeg, ifölge den hele her 
givne Fremstilling, kun forsaavidt være enig, at Pukkelhvalerne bör adskilles som en egen 
Slægt fra de övrige Rörhvaler, eller egentlige Finhvaler. Hvad Navn man vil give disse 

14*
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Slægter, er unægtelig en Bisag; imidlertid maa del visl indrömmes, at Navnet Megapteron 
ikke er heldig valgt, især ikke, naar det stilles i Modsætning til Bnlænoptera. Jeg antager, 
at Oversigten over Bardelivalerne vilde lettes betydeligt, om man i den systematiske Ter
minologi fulgte de gamle Islænderes og de Söfarendes Exempel, idet man först adskilte 
dem i Rethvaler eller Glathvaler (Sletbaka) og Rorhvaler ( Rengisfiskar), disse dernæst i 
Pukkelhvaler (Humpbacks) og Finhvaler, og dannede hermed overeensstemmendc Navne: 

Balæna, Bardehvaler:
Leiobalæna, Ogmobalæna,

Glathvaler eller Rethvaler. (Furehvaler) eller Rörhvaler:
Kyphobalæna, Pterobalæna,
Pukkelhvaler. Finhvaler.

Jeg kan ikke slutte disse Tillæg til mine tidligere Angivelser om Keporkaken, uden 
at omtale, at Capt. Ilolböll atter i Efteraaret 1847 sendte mig et Foster, 78 Tommer langt. 
Det var et qvindeligt, og jeg har benyttet det til paa ny at gjennemgaae dets ydre og 
indre Former. Fra delte Foster hidröre de Bækkenbeen, hvis Omrids er givel ovenfor. — 
Af nyt Udbytte maa jeg her især nævne, at til min Forundring det næstinderste af de 
11 Par Bugfurer virkelig slödte sammen bagtil i Mid dellinien, altsaa dog idelmindste til
deels den Form, Fabricius har angivet som Regel for Keporkaken, hvilken Angivelse jeg 
i min anden Afhandling aldeles ikke troede at kunne fæste Lid til: Sikkerlig finder heri 
altsaa megen Forskjellighed Sted.

Ved at eftersee Hovedets Been-Bruskbygning fik jeg nöiere Oplysninger om Fjeld
benets Forhold til denne Brusk. Det er saa afgjort, at det staaer i umiddelbart Sammen
hæng dermed, at dette Sammenhæng endog bestaaer en Tidlang efter at Forbeningen næsten 
er fuldendt. Fjeldbenets forreste överstc lijóme hænger nemlig sammen med den bageste 
Ende af den (bruskede) lille Kilebeensvinge, og dets forreste nederste lijóme med en 
Brusktap, der stiger op fra den endnu uforbenede Deel af Kilebeenslegemet. Jeg liar ikke 
mindste Tvivl om, at dette Forhold ogsaa gjelder for Vaagehvalen, og det saameget mindre 
som jeg senere ogsaa har fundet det hos Sydhavets Rethval.

C.
Om de korthaandede eller egentlige Finhvaler (Pterobalæna).

Eftcrat Pukkelhvalerne ere sondrede fra Finhvalerne, gjelder det blandt disse at 
skjelne de forskjellige Arter.
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Ifölge de i 5te Afhandling meddeelte Undersøgelser vil man forelöbigen kunne 
adskille Finhvalerne i to Grupper, nemlig 1) Vaagehvalerne eller dem, der kun have 48 
Hvirvler og 11 Par Ribbeen, et langtrukket Brystbeen, lysegule Barder og kun opnaae en 
Störreise af omtrent 30 Fod — og 2) dem, lios hvilke disse Characterer ikke findes, og navnlig 
ere saa overveiende större, at de i Modsætning til Vaagehvalerne passende kunne kaldes 
Kjæmpefinhvalerne eller — for Kortheds Skyld — Kjæmpehvalerne. Spörgsmaalet bliver 
da endnu, hvorvidt hver af disse to Afdelinger indbefatter flere Arter. Hvad Vaagehvalerne 
(eller — om man vil — Dverghvalerne) angaaer, da har jeg paa de tre Skeletter af dette 
Slags, jeg har havt til Undersögelse fra Grönland, ved Siden af de ovennævnte Characterer 
fundet visse bestemte Afvigelser fsee 12tc Bind pag. 345); men selv om disse skulde vise 
sig constante, inaae de dog, i Forhold til de mange væsentlige Overeenstemmelser disse 
grönlandske Vaagehvaler (Tikagulik, B. rostrata Fahr) vise med den norske, ansees for 
saa ubetydelige, at de maaskee kun berettige til Opstillingen af to Varieteter i een og 
samme Art: Pterobalæna minor groenlandica og bergensis.

Anderledes forholder det sig med Kjæmpehvalerne. At antage alle disse for at 
höre til een og samme Art, synes paa det Bestemteste at modsiges af de store Forskellig
heder, de vise i Farven, Størrelsesforholdet af de enkelte Dele, Hvirvelantallet og Formen 
af flere Knogler; men at fuldföre deres Artsinddeling inaa ansees for Cetologiens vanske
ligste Opgave, thi netop af disse colossale Dyr kan man ikke vente andre Exemplarer til 
Undersögelse end dem, der strande eller, som oftest ganske forraadnede, drive ind paa 
Kysterne, —• en saare mislig Kilde til en Undersögelse af denne Beskaffenhed.

Jeg havde af de mig forhaandenværende literære Hjelpemidler udarbejdet et Schema 
over alle de Rörhvaler, som i de sidste Par hundrede Aar vides at være indbjergede ved 
de europæiske Kyster, og af hvilke enten Skelettet og andre characteristiske Dele ere 
opbevarede eller en idetmindste nogenlunde betegnende Beskrivelse er offentliggjort. Paa 
dette Schema havde jeg anfört alle de Angivelser, der syntes at kunne indflyde paa Arts
bestemmelsen; paa Reisen Jiavde jeg saavel Ledighed til at berige Schemaet med nogle 
nye Tilfælde — hvorved disses Antal steg til 49 — som og at udfylde adskillige af dets 
mange endnu tomme Rubriker. Foruden de nævnte 49 Tilfælde har jeg til Sammenligning 
endnu opfort det i foregaaende Afhandling af afdöde inspecteur Möller beskrevne fra 
Grönlands Kyst.

I denne Form meddeles herved Schemaet, hvortil jeg da endnu kun har at tilföie 
en Deel Oplysninger og Bemærkninger.
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Schema A.

Beskrivelser.

Phalainologia nova Sect. 3, Cap. 4.

Scoresby arctic reg. I, 483.

Philos. transact. Vol.77 parsl,pag.371.

Ge-
Nr. 74.

arct. reg. I, 483.Scoresby Acc

Lacepède hist.

Craniet i Camper sur la structure 
etc. des cétacés; Skelettet i Albers 

leones ad anat. comp, illustr. 1.

re
des

Scoresby Account of the arctic 
gions 1, 482. Duhamel Traité 

pêches 2 Sect. 10, pg. 10.

Transactions of the Wernerian 
ciety Vol. I, 1811 pag. 212 (Patrick 

Neill).

Abbildungen naturhistorischer 
genstande

nat. des Cétacées
Ed. 4to pag. 127.

Duhamel Traité des pêches 2 partie.
Sect. 10, pag. 25.

Lacepède hist. nat. des Cétacées pag.
134. F. Cuvier de l’hist. nat. des

Cétacés, pag. 315.

Phalainologia nova Sect. 3, Cap. 3.

Nr.

A
ar

st
al

.

Aarstid. Findested. Iagt
tager.

i 1669 8 Mai Lesums Indmunding
i Weseren ved Ve

gesack

2 1690 17 Novbr. Firth of Forth ved
Burnt-Island

Sibbald

3 1692 Sptbr. Firth of Forth Aber-
corn

Sibbald

4 1750 Midt i
Septbr.

Munding af Humber

5 1752 19 Juni Berwickshire ved 
Eyemouth

6 1761 10 Juni Firth of Forth ved
Burnt-Island

Dr. Walker

ry 1763

*

Nordsoen, Dogger 
Bank

John 
Hunter

8 1764 Februar St. Jean de Luz

9 1791 April
i

Cherbourg Geoffroy 
de Va- 
lognes

10 1791 18
(eller 28) 

Novbr.

Wijk aan Zee

1

Blumen
bach

11 1797 18 Juni Cornwallis

12 179S (30Ven- 
tôse)

I 20 Marts
1,

Sydfrankrigs Kyst 
ved lien St. Mar

guerite
I

I Architect 
Quine

1

So-

Afbild
ning.

1

Kjon

Længde

efter Angi
velsen.

i danske
Fod.

Oliemale- 2 29' 26j'
rie fra 1669
i Bremer-
Raadhuus

Tab. 1 $ 46' engl. 44?'

Tab. 3 $ 78' engl. 75'

98'

50»'

1.............. 46*  engl. 44|'
1

' Tab. 20 ? 17' engl. 16»'

25' fr. 26'
Unge

141'

Desforu- $ 52' 52'
den et eget

Blad i
1 Haarlem

68'

PI. 5 ?? 26 metres 82¿'
Fig. 1

*) Herved forslaaer jeg den Form, hvoraf i 12te Bind Pag. 314 er givet el Omrids nederst paa Siden.
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**) Under Hjerteforin forstaaes den hele Række Brystbeensformer, der paa Schemaet B er fremstillet i Træsnit.

Brystfinnernes Længde Farve Antal
Brystbenets 

Form.

Hvor Skelet
tet. (eller 

andre Præ
parater) 
haves.

Beskriver
nes Artsbe
stemmelse.absolut. relativ. paa Kroppen.

paa Brystfin
nernes ydre

Flade
af Bar
derne.

S
1

Cm "cE o-O

omtr. 3^' 0,125 = 1 sort 
hvid

sort med et 
bredt snee- 
hvidt Bælte

hvidguul 43 for- 
haan

den

11 et langtrukket
Kors*)

Skelettet i
Bremer-Mu

seum

B. physalis
(Camper)

B. hoops (Al
bers)

i V-

5' engl. 0,108 = ¿ sort sort frisk graa, 
seneresort

Mystacetus 
Aristotelis, 

Muscul. Plinii

li.
hvid

kulsort 
hvidlig

10' engl. 0,128 = 1 hvid? (efter
Afbildningen)

..................

K.

K.B. physalis 
(Scoresby)

B. musculus K.
(Scoresby)

• Musculus Sih- K................... baldi
(B. hoops L.)

2|' engl. 0,137 = A

•

sort 
hvid

hvidt Tver
helfe (paa 
Tegningen)

lysebruun
(hvidguul)

46?
(48?)

12?
(11 
E)

meget fladt, 
meget kort 
(Hunter)

Hunters 
Museum i
London

B. rostrata
Fabricii

V.

K...............

2' fr.
2t So'

..................

0,14 = 1 sort midt paa hvid 
(F. Cuvier)

hvidlig .................. B. museau- V.
hvid pointu

over i efter sort og hvid Craniet i B. Loops K.
............... Afbildningen 

at domme.
marmoreret 
paa mange 

Steder blandet 
med store 

rôde Pletter ?

Leidner
Museet

B. musculus K.................
Scoresby)

31 mètres 0,128 — ■ sort?
hvid

sort Hjerte
form **)

Craniet i Pa- B. musculus K.
riser-Museet (Lacepède)
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Kjön

î

66'î 66'

43' engl.

?? 17'

? 32'

?

18' 18'

$ 43' 43'

? 68'

Foliotavle 44' 10" 44' 10"

1

et eget
Blad

32' 
(ungt)

efter Angi
velsen.

79”

A rtiil ti
lling.

32”

i danske
Fod.

41J-

Tab. 15
Fig. 2

et eget
Blad, co
pierethos

Brandt, 
Tab. 15 
Fig. 3

Nr.
A

ar
st

al
.

Aarstid. Findested. Iagt
tager. Beskrivelser.

13 ? 9 9 Joseph
Banks

Lacepède hist. nat. des Cétacées 
pag. 135. F. Cuvier hist. d. Cét. 

pag. 314.

14 ? ? ? Ascanius Icones rerum natur.

15 1808 23 Octbr. Firth of Forth ved
Alloa

Patrick 
Neill

Transact, of Werner. Society Vol. I, 
pag. 201.

16 1808 14 Novbr. Orkney-Öerne
Scalpa Bay

James 
Watson

Scoresby Acc. aret. reg. I, 485.

17 1811 29 August ZuiderZee ved Mon- 
nikendamm

Loosjes,
Reinwardt

Konst en Letterbode 1812 Nr. 281 ;
1836 Nr. 11. Sandifort Verhandl.

Kon. Inst. Nederl. 3 D. pag. 223.

« 1817
-18

Vinteren Shetlands-Oerne
Balta-Sound

-
Scoresby aret. reg. I, 483.

19 1819 21 Febr. Holsteens Östkyst 
nærved Travens 

Munding ved Grömitz

Rudolphi Abh. König!. Akad.d. Wissensch. zu 
Berlin aus 1820-21 pag. 27. Brandt 

u. Ratzeburg medizin. Zoologie.

20 1824 Juli Jyllands Östkyst 
ved Horsens

Faber Tidsskrift for Naturvdskbr. 4 Bd. 1 
Hæfte Nr. 10. Isis 1827 pag. 858.

21 1824 November Elbmundingen ved 
Vogelsand

Brandt, 
Rudolphi

Mediz. Zoologie. Abh. Kon. Ak. d. 
Wiss. in Berlin aus 1829 pag. 133.

22 1825 April Irlands Vestkyst Dr. Arthur 
Jacob

Dublin philosoph. Journal Nr.2Novbr. 
1825. Ogsaa i hans Essays, ana

tomical-zoological. Dublin 1845.

23 1825 April Rügens Vestkyst Rosenthai 
og Horn- 

schuch

Einige naturhistor. Bemerkungen 
über die Walle 1827. Epistola de 

Balænopteris quibusdam 1835.
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Vidensk. Selsk. Skr., 5 Række, naturv. og math. Aid. 1 Bind.

Brystfinnernes Længde Farve Antal
Brystbenets

Fortn.

Hvor Skelet
tet (eller 

andre Præ
parater) 
haves.

Beskriver
nes Artsbe
stemmelse.absolut. relativ. paa Kroppen.

paa Brystfin- 
nernes ydre

Flade
af Bar
derne.

-A
•— c.

O

-O

hvidt Bælte hvidlig .... B. museau- 
pointu (Lace- 

pède)

V.

omtrent ? ? sortebruun graa? (efter sort B. inusculus K.

næsten 5Z

(efter Afbild.)

0,116 =
hvid Afbildningen)

udadtil Musculus 
Sibbaldi 

(B. boops L.)

K.
mörk, 

indadtil 
grönagtig 
eller blaa-

agtig 
hvid

2' en gi. 0,114 = & hvidt Bælte hvidguul, B. acuto- 
rostrata 

(Scoresby)

V
lig Lam
pehorn

57 
(Schlegel 
Verh.Inst. 
3,Ipgl4) 
nu kun

55

14 
(Schl. 
ibid.) 

nu 
kun
13

et stumpt 
Kors

Leidner
Museet

K.B. rostrata 
(Sandifort) 
B. sulcata 

árctica 
(Schlegel)

B. musculus 
(Scoresby)

K.

3' 6^zz 0,11 = Jj (hos 
Rudolphi 

slaaer som 
Regnings

feil 1)

blysort 
hvid 

(efter Afbild
ningen)

blysort (den 
bageste Rand 
hvid?) efter 
Afbildningen

mörk 56? 13 B- rostrata K.
(1846

55)
Museet

.................. Meckels Mu
seum i Halle

B. rostrata V...................

13z
Brandt

0,303 = I sort
hvid med 

sorte Pletter

hvid (efter 
Afbildningen)

sort 54 
(53?) 14 tykt bredt 

Kors
Berliner 
Museet

B.longimana P.

7Z engl. 0,1 = JJ sort uad til sort. K.
sort? 

(stiibet til 
Navlen)

indadtil 
hvidlig

..................

5Z 6" 0,1227 = 1 sort blysort sort; paa 61 15 Hjerteform Greifswalder B. rostrata K.
hvidagtig höire Side 

de forreste
90 hvide

Museet major

f

15
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Nr.
1 Aars

ía
l.

Aarstid. Findested. Iagt
tager. Beskrivelser. Afbild

ning.
Kjön

Længde

efter Angi
velsen.

i danske 
Fod.

24 1826 5 April Wijk aan Zee Dr. Schle
gel

Nieuwe Verhand. Nederl. Inst. te
Amsterdam. 3D. 1 St. 1831. pag. 1-26.

Tab. 1 og2 ? 11,7 métr. 37/

25 1827 10 Marts Frankrigs Vestkyst 
ved Öen Oleron

Dr. Souty Lesson Compl. de Bulfon Tome I,
Cétacés 4to pag. 250, Edit. 8vo p. 344.

? 54' fr.
ung

næsten 56'

26 1827 4 Novbr. Ved Ostende van Breda

van der
Linden 
Dubar

Morrem

Konsl en Letterbode 1827 Nr. 48.
F. Cuvier hist. Cét. p. 328.

Notice sur un squelette etc. 1828.

Ostéographie de la Baleine 1828. 
Bijdragen tot de natuurk. Wetenska- 

pen 1829.

flere egne 
Blade

? 31 metres ?

26,6 m.?

25 Alen

89/?

84/?

79/?

27 1828 27 Novbr- Frankrigs Sydkyst 
ved Saint-Cyprien

Farines &
Carca- 
sonne

Coinpanyo

F. Cuvier hist. Cét. pag. 337.

Mémoire descript. Perpignan 1830.

............ .... 22.6 m.?
25.6 m.?

72'
81/ (ung)

28 1829 Berwick ved Tweed Georges
Johnston

Transact, of the Society for nat. 
hist, of Northumberland.

29 1829 16 August Frankrigs Nordkyst,
Mundingen af Somme

Dr. Ravin Ann. des sc. naturelles 2de Serie
Tome 5 pag. 266.

PI. 11
Fig, 1

-A
Ö 41' fr. 42'(ung)

30 1830 ............. Englands Sydkyst,
Omegnen af Brighton

Loudons Magazine 4, 163.
Jardines Nat. Library pag. 138.

63' engl. 61/

31 1831 Englands Östkyst, 
North Berwick

Dr.R.Knox Jardines Nat. Library pag. 138. 75/

32 1834 Februar Firth of Forth Dr.R.Knox Transact, of the royal Soc. of Edin
burgh for 1834.

Jardines
Nat. Libr.

Pl. 7

? 9'll"engl. 9' 7‘"

33 1835 26 August Frankrigs Vestkyst, 
Munding af Charente

Lesson Actes de la Société Linnéenne de 
Bordeaux Tome 12 (1841) pag. 16.

Tab. 2
Fig. 2-4

7,48 métr. 23/

34 1835 17 Scptbr. Wijk aan Zee Vrolik Tijdschr. voornat. Geschied. 4 pag. 1. 
— Ann. des sc. naturelies, Fevr.
1838, 2de Serie, Tome 9, pag. 65.

I

? 56' holl. (i 
den fran
ske Bear- 

beidclse 
staacr 35' 

istdf. 48./)

50/

35 1836 ............. Hollands Kyst Dr Schle
gel

Abhandl. aus dem Gebiete der Zool.
u. vcrgl. Anatomie, 1 IL

Tab. 6
Fig. 1

? 51' , 51'
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Brystfinnernes Længde Farve Antal
Brystbenets 

Form.
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K.
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0,164 = ¿ B. rostrata
(Morrem)

1,83 mètr.
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0,081 = &
0,09 = A teglgraa glinds.hvidf?)

F. Cuvier 339
60 eller
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14 Hjerteform Lyon? B. musculus L. K.

P.

K.omtr. ¿ efter
Afbildningen

de forreste B. rostrata
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de övrige 
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K.
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Zoological 
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Great nor
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omtr. fy (eftei sort sort B. sulcata 
arctica

K.Afbildningen) hvid

15*
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36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

116

Længde

Kjün efter Angi
velsen.

omtr. 70'

68'

mètr,

igl.

16'

? 65' 65'
1

$ 65' 65'

$9

75'

42/

40/

i danske
Fod.

Afbild
ning.

Skelettet
22'

40/

17/

Tab.

A
ar

st
al

.
A årstid. Findested. Iagt

tager. Beskrivelser.

1836 JyllandsVestkyst ved 
Agger Canal

Craniet
af mig

1837 Jyllands Vestkyst 
ved Varde

Skelettet
af mig

1837 Norske Kyst
ved Kragerö

Skel, sect
af mig i

Christiania
Ved Ostende Prof- van Privat Meddelelse af Prof, van Be 

neden.Beneden

1840 5 Febr. Dorsetshire ved Sweeting Magazine for natural history 1840
Charmouth pag. 301.

Ann. of nat. hist., Tome 5 pag. 72
og Tome 6 pag. 301.

Proceedings of zool. soc., London
1840 pag. 11-12.

1840 2 Juli Christianiabugt ved Skelettet De sidste Halehvirvler beskrevne og
Dröbak seet afinig

i Christia- afbildede i min 5te Afhandling.
nia 1844

1840 Sptbr. Munding af Maas Schlegel Abhandl. Zool. u. vergi. Anat., 1 H.

1841 21 Sptbr. Sjællands Nordkyst iagttaget Kgl. Danske Vidsk. Selsk. Skrifter,
al mig 12te Deel.

1841 Decbr. Katwijk aan Zee Schlegel Abhdl. Zool. u. vergi. Anat., 2 Heft.

1842 April Öen Wights Sydkyst Skelettet
og Bar
derne af!

mig i 1846
1843 August Firth of Forth Prof.

J. Godsir
Meddeelt af Prof. Goodsir.

11846 April ftorges Kyst, Sta- en norsk Meddeelt af Stiftamtmand Christie
vanger Amt Fisker Bergen.

!

60' engl. 58/4

? 45 (Ungen 45'
16- j 14') 14'

den-
de
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AntalBrystfinnernes Længde

paa Kroppen.absolut. . relativ.

K.
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Afbild
ning.

A ar.
A

ar
st

al
.

Aarstid. Findested. Iagt
tager. Beskrivelser.

48 ? ? 9 Skelettet 
af mig i 

1846
49 ? 9 ? Skelettet 

af Johan
nes Muller

.................. ......................................

50 1843 12 August Grönlands Vestkyst 
ved Godhavn

Inspecteur
Möller

Vidsk. Selsk. Skr., 12te Deel pag. 
373-376.

*

Længde
Kjön

eiter Angi
velsen.

i danske
Fod.

45] (ung)

? 68'

I den 21de Spalte har jeg ved P, V eller K angivet ved hver af de 50 Tilfælde, 
hvorvidt det henhörer til Pukkelhvalerne, til Vaage- eller til Kjæmpehvalerne. Dette kunde, 
uagtet Bestemmelsen ofte var ganske forskjellig fra Beskrivernes, i alle Tilfælde skee med 
megen Sikkerhed og Lethed, navnlig ved de i den 5te Afhandling opregnede Skjelncmærker 
for Keporkaken og for Vaagehvalen.

Til Pukkelhvalerne (Keporkaken) ere kun tre Tilfælde henregnede, nemlig foruden 
det Rudolphiske fra Elbmundingen 1824 (Nr. 21), og hiint af Christie meddelte (Nr. 47), kun 
endnu det af Georges Johnston beskrevne (Nr. 28), som jeg desværre ikke kjender uden 
fra de ganske korte Angivelser derom i fremmede Journaler. Nr. 14, det af Ascanius saa 
höist ufuldkomment beskrevne Tilfælde, kunde ifölge Formen og Længden af Brystfinnerne 
og Rygfinnen paa hans Afbildning formodes ogsaa at höre herhen, hvor meget end flere 
andre Omstændigheder tale derimod, især det store Antal Bugfurer; men da Ascanius ud- 
trykkeligen angiver Dyrets Længde til 66 Fod, medens Keporkaken neppe nogensinde naaer 
60 Fod i Længden, maa det uafviisligen faae sin Plads blandt Kjæmpehvalerne.

Af de övrige 47 Tilfælde paa Scheinaet ere de 11 regnede for Vaagehvaler, saa at 
endnu 36 blive tilbage som store egentlige eller korthaandede Finhvaler, dem jeg for Kort
heds Skyld har kaldt Kjæmpehvaler.

CL. Drenjhr alerne eller Vaagehv alerne.

Charactererne for Vaagehvalen sattes (12te Bind Pg. 342—343) i: 1) Störreisen 
fra 8-9*  indtil 31 Fod, 2) Hvirveltallet 48 (7 Ilals-, 11 Bryst-, 12 Lende- og 18 Hale-
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Brystfinnernes Længde Farve Antal
Brystbenets 

Form.
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IÍ.HU 0,165 = > sort
sortegraa

sort sort

...................

Tunnolik..................

Hvirvler), 3) Formen af Brystbenet som et smalt Kors, hvis nederste Green er meget længere 
end de andre, 4) Formen af Tarmens Sliimhinde, der viser 5—6 meget slappe Længdcfolder 
og utydelige slappe Tverfolder, 5) enkelte Haar langs Mundaabningen, 6) Bardernes 
hvide (rettere lysegule) Farve, 7) Farven af Brystfinnernes ydre Flade: sort med et meget 
bredt, sneehvidt Tverbelte (16de Tavle, Fig 1).

Af disse 7 forskjellige Characterer har den tredie kun i et af hine 11 Tilfælde 
kunnet constateres, nemlig i det 7de (Hunters), da Tarmröret i alle de övrige ikke er 
blevet nöiere efterseet; det 5te i intet af Tilfældene. Characlererne hentede fra Skelettet, 
navnlig Hvirvel- og Ribbens-Antallet og Brystbenets Form, fandtes i alle de Tilfælde, i 
hvilke overhovedet Skelettet er beskrevet eller opbevaret, navnlig tildeels i det 1ste (fra 
Weseren) og det 7de (Hunters), fuldstændigt i det 32te (Knox’s), det 37te (fra Varde), 
det 39te (fra Ostende) og det 41de (fra Christianiabugten). I det 20de (Fabers) vil del 
endnu være at eftersee paa Skelettet i Haller-Museet.

Aldeles afgjörende viste sig i de allerfleste Tilfælde Characlererne hentede fra 
Bardernes og Brystfinnernes Farve. Med Undtagelse af det Fabcrske Tilfælde (Nr. 20), i 
hvilket overhovedet kun Dyrets Længde er anfört, er altid enten begge disse Characterer, 
eller idetmindste den ene udtrykkelig angivet, om ikke altid i Texten, saa dog paa 
Afbildningen

Saaledes sees navnligen i Nr. 1 paa det i Bremer-Raadhuset ophængte Oliemaleri© 
fra 1669, den smukkeste Afbildning, der maaskee overhovedet er given af nogen Barde
hval, ikke blot Bardernes hvidgule Farve, men ogsaa det hvide Tverbelte paa Brystfinnens 
Yderflade overmaade tydeligt. I Nr. 7 (Hunters Tilfælde) ere Barderne angivne lysebrune’ 
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men de i Hunters Museum af samme Individ opbevarede Barder have netop hiin 
lysegule Farve, ganske lig den af Lampehorn; det hvide Tverbelte sees antydet 
paa Afbildningen. I Nr. 9 og 13 har allerede Lacepéde angivet begge Charactererne, 
men F. Cuvier endnu langt besterntere Brysliinnernes Tverbelte i Nr. 9. Meget tydeligt 
betegner Scoresby begge Charactererne for Nr. 16; men af Ingen ere de saa skarpt an
givne som af Knox og Lesson i Nr. 32 og 33. — Paa Knoxs Afbildning er Tverbeltet al
deles sncehvidt og oventil, rigtigen, ganske skarpt afskaaren fra Overarmens sorte Over
flade; Barderne, siger han, vare mathvide med et rödligt Skjær. Lesson, der, som bekjendt, 
har en udmærket Sands for Farverne, kalder Brystfinnerne „sölvhvide med en flöielssort 
Indfatning” (Kroppen oventil giindsende sort, nedentil atlask-hvid), Barderne guulagtig 
hvide. I Nr. 37 og 41 er Dyret ikke blevet beskrevet i frisk Tilstand; Barderne fandt jeg 
i begge Tilfælde guulagtig hvide ligesom hos Vaagehvalen.

Hvor afgjörende disse tvende Characterer ere, vil först ret kunne bedömmes ved 
at sammenholde de nærmeststaaende Tilfælde af andre Rörhvaler. I Henseende til Bar
derne, da have visse Kjæmpehvaler lyse Barder, enten saaledes at de alle ere graa medens 
de endnu ere friske, senere sorte (Nr. 2), eller saaledes, at de ere graa med hvide Læng
destriber og beholde denne Farve selv efter Törringen (Nr. 29, 43, 45) — men denne graa 
Farve kan ikke let forvexles med den guulagtig hvide af Vaagehvalernes Barder. Hos 
andre Kjæmpehvaler ere Barderne fundne for störste Delen sorte, men tildeels hvide, enten 
kun de forreste paa den ene Side (Nr. 23), eller indadtil (Nr. 15, 22), eller udadtil 
(Nr. 24).

Men ogsaa i disse Tilfælde vil Characteren endnu være fuld gyldig, ikke blot i 
Henseende til Bardesystemet i dets Heelhed, men selv — skjöndt mindre sikkert — i Hen
seende til de hvide eller hvidlige enkelte Barder, da disse dog vel aldrig have det charac- 
teristiske gule Skjær af Dverghvalernes Barder. — I det Hele taget altsaa staaer denne 
Fabriciske Characteer ved fuld Gyldighed, saa at den af ham som B. rostrata betegnede 
Hval med störste Lethed vilde have været gjenkjendt i alle folgende Tilfælde, om man 
havde holdt sig strengt til den af ham givne Characteristik.

Den af Kröyer (i naturhistorisk Tidsskrift 2det Bind 1838—1839 Pag. 637) an- 
förte Characteer for Vaagehvalen, at Bardernes to Rækker fortsættes lige til Overkjæbens 
Ende, hvor de lobe sammen, stötter sig paa Fabricii Angivelse, at hos B. boops (Kepor- 
kaken) foran i Kjæben er et aabent Rum uden Barder, men herved har Fabricius vel kun 
meent den forreste lille glatte Deel af Ganen, der saavel hos Vaagehvalerne som hos Ke- 
porkaken og Kjæmpehvalerne findes foran de to Barderækkers Forening fortil i Middel
linien; selve Foreningen fortil af de to Barderækker mangler hos ingen Bardehval, kan 
altsaa ei heller gjelde som Characteer for nogen af Arterne.

Ikke mindre betegnende end Bardernes Farve, er Brystfinnernes, navnlig paa deres 
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ydre Flade. Hos Keporkaken er denne Flade hvid, hos liere Kjæmpehvaler graa eller 
smudsig hvid, navnlig naar hele Kroppen har en graa Farve (Nr. 25, 27, 43, 45); men 
aldeles characteristisk er for Dverghvalerne Modsætningen af den sneehvide Farve paa 
Underarmen mod den sorte paa Haanden og især paa Overarmen (der, som bekjendt, ligger 
heelt oppe ved Brystfinnens Tilheftelse). Paa sidstnævnte Sted ere de to modsatte Farver 
skarpt afskaarne fra hinanden ved en tverlöbende Grændselinie, nedentil taber den sorte 
Farve sig mere umærkeligt ved en Række opadstigende Straaler i den hvide (see 5te 
Afhandl. 16de Tavle Fig. 1); paa den indadvendende Flade af Dverghvalernes Brystfinner 
strækker den sorte Farve fra neden af sig langt videre, saa at den hvide Farve her kun 
hersker langs den forreste Rand (16de Tavle Fig. 2).

Denne udmærkede Characteer for Dverghvalerne er, som Schemaet udviser, angivet 
paa alle Afbildninger af denne Art, lige fra den ældste (1669) til de nyeste, ligesom og 
i de fleste Beskrivelser. Som gjeldende for Arten i Almindelighed er den især frem
hævet af Melchior (den danske Stats og Norges Pattedyr, 1834, Pg. 263), senere af 
Kröyer (nat. Tidsskr. 2det Bind 1838—39).

Foruden Bardernes hvide Farve salte Fabricius endnu en anden Characteer for 
hans B. rostrata deri, at det var den mindste af alle Bardehvaler. Denne Characteer har 
man aldeles ikke villet anerkjende, fordi man, navnlig Cuvier, meente, Ingen vilde kunne 
indestaae for, at dette var ineer end en blot Aldersforskjellighed. Hvis imidlertid Fabricius 
nöiere havde angivet, hvad han forstod ved denne Lidenhed, navnlig angivet det udvoxne 
Dyrs fulde Störreise til 28—30 Fod, saa vilde denne Characteer have viist sig saa god i 
sin Anvendelse, at hvis man endog kun havde holdt sig til den alene, vilde man for alle 
folgende Tilfælde af Bardehvalstrandinger paa de europæiske Kyster indtil den Dag idag 
hvergang fuldkommen rigtigt have skjelnet denne Art fra alle övrige. — Beviset for denne 
Paastand fremgaaer af det givne Schema. I de 11 Tilfælde, i hvilke Dyret er bestemt som 
Vaagehval, faldt den fulde Længde mellem 9' 7£" (Nr. 32) og 26|' (Nr. 1), i alle de 
övrige 40 Tilfælde mellem 32' (Nr. 17) og 84^z (Nr. 26), med Undtagelse dog af eet (Nr. 
8), i hvilket Længden kun udgjorde 26', men — det var en Unge, der, efter Angivelsen, 
bares paa Ryggen af Moderen (det vil ventelig sige understottedes af denne under Svøm
ningen), altsaa aabenbart endog en ganske spæd Unge, hvorved enhver Forvexling ved 
denne Characteers Anvendelse maatte bortfalde. Ogsaa denne Characteer kan altsaa vel 
kaldes meget god, i alt Fald meget let anvendelig, og man vil inaaskee ikke finde det for 
dristigt, om jeg, idetmindste forelöbigen, efter den alene har opfort det af Faber uden al 
yderligere Beskrivelse angivne Tilfælde af en Bardehval, 18 Fod lang, (Nr. 20), som hö
rende herhen, om det end maa indrømmes, at det efter Angivelsen alene at domme, kunde 
være en spæd Pukkelhval, der, ¡folge det Foregaaende (Nr. 47), ved Fodslen kun er 14 
Fod lang.

Vidensk. Selsk. Skr., 5 Række, naturv. og math. Afd. 1 Bind. 16
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Efter denne Fremstilling at domme, vise de forskjellige Characterer for Vaagehva- 
lerne sig af meget forskjelligj Værdi; enkelte: de hvidgule Barder og det foroven skarpt 
afskaarne sneehvide Bælte paa Brystfinnernes Yderllade, ligesom og Hvirvel- og Ribbeens- 
antallet, hver for sig aldeles sikkert bestemmende; saaledes og den absolute Störreise i og 
for sig, naar man netop kun seer bort fra de unge Pukkelhvaler og de ganske spæde Unger af 
Kjæmpehvalerne. Brystbenets Form er et meget sikkert men sjeldnere anvendeligt Mærke; 
Haarstillingen ved Mundaabningen neppe nogensinde tienlig uden til Adskillelse af Fostrene; 
Tarmsliimhindens Form uden Betydning i hvert enkelt Tilfælde, hvor Arten af et Individ 
skal bestemmes, men af allerstörste Betydning for al bestemme Artens Stilling til de övrige 
Arter, navnlig til de övrige Finhvaler og Pukkelhvalerne.

At i Nr. 17, 19, 23, 26, 29 Kjæmpehvalindivider af forskjellige Iagttagere have 
kunnet bestemmes som B. rostrata Fabr., vil af de i 10, 14, 15, 16, 17de Spalte gjorte 
Angivelser lettelig skjönnes at have beroet paa urigtige Forestillinger om Finhvalernes Arts
forskellighed i Almindelighed og Dverghvalernes Forhold til de store Finhvaler i Særde
leshed.

Af de 1 i bekjendtc Angivelser om tilfældig strandede Dverghvaler synes kun del ene 
Individ at have været en Han, nemlig det (Nr. 33), der strandede ved Frankrigs Vestkyst. 
Det synes altsaa ikke at være blot i Norges mere indelukkede Bugter, at fortrinsviis Hun
nerne af disse smaa Finvaler vove sig ind, men overhovedet i Farvandene omkring 
de europæiske Kyster. At desforuden Hannerne ere mindre talrige, bliver saa meget sand
synligere, som el saadant Forhold ogsaa viser sig i liere andre Hvaldyrarter, saasom Grin
dehvalen og Marsvinet. Men til her at antage et saa stort Misforhold som hos Næb
hvalen, har man ikke de samme afgjörende Kjendsgjerninger at stötte sig paa. Af de af 
mig undersögte 7 Fostre af denne Art vare 2 Hanner, 5 Hunner.

Vaage- eller Dverghvalerne synes at være reent nordiske Dyr. Idetmindste findes 
ingen endog kun nogenlunde sikker Angivelse af disse saa let kjendelige Rörhvaler fra de 
sydligere Have, ja end ikke fra Middelhavet, hvorimod de vides at være aarlige Sommer- 
gjæster ved maaskee alle höinordiske Kyster. Deres Hovedophold have de, som det synes 
— og for saavidt man seer bort fra den nordlige Deel af Sydhavet, hvorfra Beretningerne 
ere saa ufuldstændige—i det nordlige Atlanterhav, hvorfra de om Foraaret (Holböll) drage 
ind i Davisstrædet og Baffinsbugtcn, i det nordlige lishav indtil Spitzbergen (Scoresby), til 
Norges og rimeligviis til Nordamerikas Kyster, for i October-November (Holböll) atter at 
trække tilbage. Foruden de her nævnte II Tilfælde af deres tilfældige Stranding ved de 
europæiske Kyster haves i senere Tid et fra New-York (ved De Kay). At de i de 
strenge Vintermaaneder ikke ere synderlig langt borte fra de nordeuropæiske Kyster, 
derom vidne de enkelte Tilfælde, i hvilke Individer ere strandede i November og Februar 
Maaned, navnlig ved Örkenöerne (Nr. 16) og Forth—Fjorden (Nr. 32). — I Modsætning 
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til Kjæmpehvalerne og Pukkelhvalerne, der fortrinsviis komme med Sildestimerne oin Vin
teren til Norges Kyster og desaarsag kaldes Sildedrivere eller Sildehvaler, holde de sig 
til de mindre Fiske, i Davisstrædet navnlig til Lodden, (Mallolus arclicus), komme ikke om 
Vinteren men om Sommeren til den norske Kyst, hvorfor de ogsaa kaldes Sommerhvaler, 
og vove sig langt dristigere (Hunnerne) ind mellem Skjærene, hvoraf deres Navn Vaage- 
hval. De forekomme ved de europæiske Kyster næsten altid kun enkeltviis; naar de ved 
de grönlandske leve mere flokkeviis i Bugterne, hidrörer det efter al Sandsynlighed fra 
den uhyre Mængde, hvori Lodderne der lindes. Sommeren over synes Kjönnene ei heller 
at söge hinanden. Dette skeer efter al Sandsynlighed forst i November, at domme efter 
Fostrenes ringe Störreise i Marts—April Maaned. De störste Fostre (6—8 Fod) findes altid 
i November; den mindste Unge, 9 Fod (Nr. 32), forekom i Februar. Fodslen maa 
altsaa skee midt om Vinteren, og den nyfödle Unge være mellem 8 og 9’ Fod lang; i 
del försle Aar, under Patningen, voxer den — efter en omtrentlig Beregning — vel til en 
12 Fods Længde, i det andet, da den endnu ledsager Moderen, til 14 — 15; med en Længde 
af 24 Fod vides den at kunne blive drægtig, med 29' at være fuldvoxen. Af de 11 ved 
de europæiske Kyster forulykkede Individer vilde derefter 1 (Nr. 32) være fra det försle 
Aar, 1 eller 2 fra det andet (Nr. 9 og Nr. 41), de fleste fra det tredie Aar, i hvilket de 
unge Dyr först vandre paa egen Haand. Til modne, om end ikke fuldvoxne Dyr höre 
kun Hannen i Lessons Tilfælde (Nr. 33), det fra Varde 1837 (Nr. 37) og det fra Weser- 
mundingen 1669 (Nr. 1).

For alle höinordiske Kystbeboere har Dverghvalen aabenbart været bekjendt fra 
Arilds Tid som et fra de store Finhvaler aldeles forskjelligt Dyr. Naar Aleuterne kalde 
den Tschikagluch, Grønlænderne Tikagulik, saa er denne Lighed al for stor til at kunne 
ansees for tilfældig, og da Esqvimoerne fra disse tvende Polarkyster i mange Aarhundredcr 
ikke have staaet i indbyrdes Samqvem, saa maa Navnet være ældgammelt. De gamle Is
lænderes Beretninger om deres Hvaldyr i Kongespeilet fra det 12te Aarhundrede og i 
Bartholins Centurier fra Midten af det 17de have Zoologerne altid ladet meget haant om; 
men den Characteristik, de gave af deres „Hrafn-Reidur, a corvo denomination, 18 cubitos 
longuni. Reidarum omnium mininum” (Th. Bartholin Cent. IV, histor. 24, Pg. 173) er her 
alligevel fuldkommen tilstrækkelig til at betegne Dverghvalen. Ei heller er Oprindelsen til 
Navnet Ravnhval vanskelig at udfinde; thi naar Dverghvalens krumme, stærkt tilbage— 
böiede, kulsorte Rygfinne (5te Afhandling 12te Bind 15de Tavle Fig. 2) af Esqvimoerne lignes 
med en Pegefinger (Tikagulik o: den Pegefinger havende), saa kunde den af Islænderne nok 
lignes med Næbet af en af deres Ravne. At ogsaa ved de norske Kyster Vaagehvalen har 
været kjendt fra ældgammel Tid som et eget Slags Hval, og ventelig under samme Navn, 
tör man neppe betvivle. Ved de europæiske Kyster vides den i de sidste 150 Aar at være 
strandet 11 Gange, men Ingen vil tvivle om, at den jo i delte Tidsrum er forekommet i 

16*  
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langt flere Tilfælde, som aldrig ere blcvne optagne i Literaturen, ei heller at den tidligere 
jo har viist sig nok saa ofte i ethvert givet Tidsrum af samme Længde.

Seer man nu hen til, hvor uforholdsmæssigt lettere denne Art er at undersøge end 
enhver anden Bardehval, saa maatte man alt forud formode, at netop den vilde blive kjendl 
af de europæiske Naturforskere tidligere og fuldstændigere end nogen anden. Hvorvidt 
Ledighed dertil viste sig, sees af det Foregaaende. For ikke at omtale den formodentlig 
ældgamle regelmæssige Fangst ved Bergen, saa indtraf det under Nr. 1 anförte Tilfælde 
ved Weserinundingen netop paa den Tid, da Naturforskerne igjen begyndte ret selv at 
forske i Naturen. Tilfældet benyttedes af det Bremer-Senat paa en særdeles hensigtsmæssig 
Maadc. Af Dyret toges en udmærket Afbildning i Oliefarver, efter mit Omdomme den 
bedste, der endnu for Öieblikket haves af en Bardehval — derefter först dissiceredes 
Dyret, og Skelettet blev ophængt tilligemed Maleriet i Raadhuset. Her var altsaa et heelt 
Skelet af en Bardehval — maaskee et heelt Aarhundrede igjennem det eneste i Europa — 
og ved Siden deraf en Afbildning af samme Individ, en höist gunstig Omstændighed, der 
endnu kun forefindes i et Par ganske enkelte Tilfælde. Dette var paa en Tid (sammen
lign den forste Afhandling i lite Bind), da man endnu ikke kjendle Rorhvalernes Bugfu
rer, tænkte sig Blæsegattet fremstaaende som et Par höie Rör og havde en saare usikker 
Forestilling om Bardernes egentlige Sæde — om alle hvilke Puncter Oliemaleriet kunde 
have givet en fuldkommen tilfredsstillende Oplysning.

Sex Aar efter (1675) udkom Martens’s Rejsebeskrivelse, hvori var en Afbildning 
af en stor Finhval, udfort af en uvant Konstnerhaand fra Skibet af, og 17 Aar senere 
(1692) Sibbalds udmærkede Phalainologia nova, hvori ligeledes to store Finhvaler vare af
bildede (Nr. 2 og 3 paa Schemaet). Disse tre Exemplarer bleve af Artedi og efter ham 
af Linné lagte til Grund for Rorhvalernes Artsinddeling, som: physalus, boops og musculus, 
aabenbart alle tre Kjæmpefinhaler, hvorimod hverken Bremerexemplaret eller Dudleys Hump
back fik nogen Plads i Systemet, og saaledes hverken Vaagehvalen eller Pukkelhvalen. Da 
Fabricius kom til Grönland, var imidlertid Næbhvalen bleven optagen som B. rostrata, og 
da han hörte Grônlænderne adskille to Pukkelhvaler (Keporkak og Keporkarnak), en 
Kjæmpehval (Tunnolik) og en Dverghval (Tikagulik), fordeeltes de tre Linnéiske Kjæmpe- 
hvalnavne paa de tre førstnævnte, og Dverghvalen fik Næbhvalens (B. rostrata), hvorimod 
Næbhvalen fik et nyt (Monodon spurius). Det store Virvar, som denne Række Feiltagelser 
fremkaldte i Cetologien, havde imidlertid ingen videre Folger for Dverghvalens Vedkom
mende, der nu först traadte op i Systemet med Næbhvalens forrige Navn, Balæna rostrata. 
Hvor ufuldkommen end Fabricii Characteristik af den syntes at være, var den dog — som 
allerede nævnt — i og for sig aldeles tilstrækkelig, og virkelig gjenkjendtes den aldeles 
af Hunter (Nr. 7) og af Lacepède (Nr. 9 og 13), ligesom ogsaa af Scoresby (Nr. 16 og 
det af ham ved Spitzbergen fangne Individ). Da der lidt efter lidt fandtes flere Afbild
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ninger af denne Art, alle bærende Artsmærket paa Brystfinnernes Yderflade, foruden i 
Bardernes Farve, navnlig (for ikke at omtale Bremer-Maleriet) Hunters, Lacepèdes, Sco
resbys, og netop denne Art virkelig var ret godt skildret i de compilatoriskc Værker fol
den Cuvierske Periode, navnlig i Bonnaterres og Desmarest’s — med Undtagelse altid af, 
at Næbhvalens Trinialnavne vare iblandede dens Synonymie — saa syntes ogsaa dens 
Plads i Systemet tilstrækkeligen sikkret. Det var endog skeet, livad der forud havde været 
al formode, nemlig at af alle Bardehvaler netop Dverghvalen allerförst var bleven nöiere 
kjendt i sin indre Organisation. Den lörste Ledighed, som dertil havde tilbudt sig, var 
rigtignok forbleven aldeles ubenyttet; thi Bremerskelettet var vel blevet seet af Camper, 
og Craniet af ham aftegnet; men han bestemte Dyret som B. physalus, hvilket paa den 
Tid betydede en Finhval uden Bugfurer; det var dernæst blevet afbildet af Albers, og den 
Camperske Bestemmelse rettet — paa den meget rigtige Grund, at Bugfurerne laae tydeligt 
for Dagen paa Afbildningen — men til B. boops, ikke til rostrata Fahr., skjöndt Bardernes 
hvide Farve ikke var mindre tydelig paa samme end Bugfurerne. At dette 29 Ham
borger- (26| danske) Fod lange Individ paa Skelettet viste sig næsten udvoxet, havde 
man overseet, og derhos begik Albers den Uforsigtighed, paa Afbildningen at tilsætte de 
formeentlig manglende Hvirvler, som en Bække smaa Halehvirvler, hvorved disses Antal 
blev 20, og det hele Hvirvel-Antal 50, da dog paa selve Skelettet for Tiden (1846) kun 
findes 43, og det synes tydeligt af hvad der mangler i den angivne Længde, at ikke flere 
kunne mangle end de 5 til at completere det normale Tal 48. Det eneste ret Characte- 
ristiske i den Albersske Tegning, nemlig Brystbenet, var feil anbragt, og Betydningen af 
dets Form som Artsmærke kjendtes desuden ikke. Hvad her var forsömt, erstattedes 
imidlertid rigeligen ved Hunters udmærkede Undersögelser af hans Exemplar (Nr. 7), hvilke 
maatte have saa meget större Vægt, som flere af Præparaterne, navnlig ogsaa Skelettet, 
henstod i det saa berömte Hunterske Museum i London. Men Cuvier blev her, ved sin i 
det Hele taget velgrundede Mistillid til den da herskende Artsadskillelse af Rorhvalerne, 
forledt til at erklære sig imod Opstillingen af en egen lille Art iblandt dem. Dverg- 
hvalerne forsvandt i de folgende systematiske Værker. Schlegel vilde endog gjöre den 
Mening gjeldende, al alle nordiske Rörhvaler kun udgjöre een Art (Nieuwc Verhandel. Kon. 
Nederl. Institut te Amsterdam 3 D. 1 Si. 1831).

Dverghvalerne maatte nu, saa at sige, opdages paa ny, og dette kunde ikke udeblive 
længe. Det af Knox i 1834 beskrevne Tilfælde af en kun lidt over 9| Fod lang Dverg- 
hvalunge (Nr. 32) var nemlig allerede i og for sig aldeles afgjörende, og Beskriveren 
benyttede det udtrykkelige» til at godtgjöre, at her forelaac en fra den store nordiske 
Finhval forskjcllig Art, angav meget rigtigen som væsentligste Artsmærke dens Hvirvel
antal: 7, 11, 12, 18, altsaa i det Hele 48, i Modsætning til det af ham 3 Aar forud 
beskrevne store Finhvalindivid med 63 Hvirvler og 15 Ribbeenspar; Skelettet og andre 
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Præparater henstiiledes i Edinburger Universitetsmuseet, og til yderligere Sikkerhed leve
redes endnu i den populære Fremstilling af Cetologien i Jardines Naturalist’s Library 1837 
en smuk Afbildning (kun al Dyret ved det tilföiede Landskab tager sig meget for stort ud). 
l)et hvide Bælte paa Brystfinnen er i denne Afbildning endog afsat meget skarpt.— Regner 
man nu hertil, at 1835 Lesson udgav sin smukke Afbildning og Beskrivelse af det af ham 
iagttagne mandlige Individ (Nr. 33), hvorved han med de bedste Grunde godtgjör denne 
Arts Selvstændighed, at fremdeles 1834 ogsaa Melchior i sin Pattedyrfauna for den danske 
Stat og Norge udtrykkeligen angiver den ringe Störreise, de hvide Barder og det hvide 
Tverbælte paa Brystfinnerne som Artsmærker, saa kan det vistnok kaldes besynderligt, al 
alle disse Angivelser endnu kunde oversees. Alligevel vedbleve de nyere Cetologer at 
holde Dverghvalcrne udenfor Systemet. F. Cuvier holdt sig (de l'histoire des Cétacés 
1836) til sin store Broders Paastande, og antog for Norden kun lo Rörhvalarter, for hvilke 
det Rudolphiske Individ (Nr. 19) og det fra St. Marguerite (Nr. 12), begge Kjæmpehvaler, 
sattes som Typer, Rapp (die Cetaceen 1837) troede rigtignok i det Hele at angive 3 
Rörhvalarter i B. australis, B. longimana og B. hoops, men da han navnlig salte Fabricii 
B. hoops som Typus for den sidstnævnte, saa havde han i Grunden kun nævnt een og 
samme Art med disse tre Navne, nemlig Pukkelhvalen. — Under denne store Forvirring 
gik midlertidigen Vaagchvalfangsten sin stadige Gang ved Bergen, og Ingen faldt vel 
dersteds paa, at disse forholdsviis sinaa, men som oftest drægtige Dyr skulde være Unger 
af de store Sildehvaler. For Bergens Museum havde Stiftamtmand Christie ladet udfærdige 
et Par fuldstændige Skeletter. Dr. Kröyer kom til Stedet, og fik let Vished i Hænde, at 
her forelaae et ganske andet Dyr end B. hoops (hvorved han egentlig kun synes at have 
havt B. boops Fabr. for Öie), og ham skyldes især at have udpeget det væsentlige Moment, 
at Vaagehvalerne ere drægtige, medens de ikke ere större, end de store Finhvaler som 
smaa Unger. Denne Dr. Kröyers Meddelelse (i Naturh. Tidsskrift 2det Bind 1838—1839 
og derfra i Isis) synes især at have gjort Udslaget til at overbevise navnlig Tydsklands 
Zoologer — saasom A. Wagner i hans Bearbeidelse af Hvaldyrene for Schrebcrs Patte
dyrværk 1847 — om Existensen af Dverghvalen som en egen Art. Naar Schlegel endnu 
1841 (i det fürste Hefte af hans „Abhandlungen aus dem Gebiete der Zoologie und ver
gleichenden Anatomie” og i Fauna japónica) inhærerer sin tidligere Paastand, at alle nordiske 
Finhvaler kun danne een Art, og dertil föier den, at det af Knox beskrevne 9,| Fod lange 
Individ (Nr. 32) skulde være en Pukkelhval, saa beviser dette kun, at denne udmærkede Zoolog 
her omhandler en Gjenstand, han aldeles ikke har lært tilstrækkeligen at kjende — De 
nyere engelske Zoologer, saasom Arthur Jacob og Thomas Bell i hans history of british 
Quadrupeds 1837, have kun taget lidet Hensyn til deres Landsmænds, Hunters og Knox’s, 
aldeles afgjörcndc Undersøgelser over denne Bardehvalart, og sluttet sig til Cuviers An
skuelser. Selv Gray, der ellers synes saa tilböielig til at antage nye Arter, og navnlig 
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baade at’ Næbhvalen og- at’ Pukkelhvalen liar antaget en heel Række forskjeilige Arter, 
havde endnu 1846 i hans Zoologie til Ross’s Reise kun opstillet een eneste Art af de 
egentlige Finhvaler, men blev ved mig under mit Ophold i London underrettet om de 
senere Undersögelser, og indförle Dverghvalen i Appendix.

b. Kjæmpehvalerne.

Med Hensyn til de store egentlige Finhvaler, eller Kjæmpehvalerne, var Udbyttet 
af min Reise forsaavidt ret betydeligt, at jeg lærte liere Skeletter og andre Præparater at 
kjende, hvoraf tiere endog slet ikke endnu ere beskrevne (Nr. 44, 45, 46, 48); men mil 
Haab at komme paa det Rene med Artsadskillelscn af disse colossale Dyr blev desværre 
ikke opnaaet paa en tilfredsstillende Maade.

For at lette Oversigten over de her i Betragtning kommende Angivelser om 
Kjæmpehvalerne, har jeg samlet saavel dem, der ere henlede fra Andres Beskrivelser som 
dem, der beroe paa egne Undersögelser tor og under Reisen, paa efterfölgende Schema. 
Det er uddraget af det större Schema, saaledes, at alle de Tilfælde, om hvilke Beretnin
gerne ere al for ufuldstændige, udelodes, hvorimod et Par nye Spalter tilföiedes, og alle 
Tilfældene ordnedes efter Individernes Længde, hvorved den mulige Indflydelse, Alderen 
kunde,have paa adskillige Forhold, maalte falde lettere i Oie.



128

Scheina B.

Løbenum
mer paa
Schemaet

A.
Findested og Beskriveren. Længde i 

danske Fod. Kjön. Tilstand. Kroppens 
Farve.

Bardernes 
Farve.

Brystfinnernes 
forholdsmæssige 
Længde og Fin
gerledenes Tal.

26 ved Ostende 1827, 
Dubar &c.

85 ? raadden sort sortebruun ? 2TJ
5, 7, 7, 4graa ?

12 Frankrigs Sydkyst 1798,
Lacepède

83 sort? 1

hvid ü

27 Frankrigs Sydkyst 1828, 
Conipanyo

81$ raadden graa 1 TT
4, 6, 5, 4

45 Öen Wight 1842 75 -f- ....... graa graa med hvide 
Striber

i
i ff

4, 5, 5, 4

31 Skotlands Östkyst 1831,
Knox

76 graa ? graa ? i

3, 4*4,3

3 Firth ol'Forth 1692, Sibbald 75 kulsort
hvidlig

1 s

50 Baii'insbugt 1843, Möller 68 ? död sort sort 15
sort 5, 5, 6, 3

22 Irlands Vestkyst 1825, Jacob 68 ? raadden sort udad sort, 
indad hvid

i To
sort

14 Norges Kyst, Åscanius 66 ? sort sort ’ ?5
hvidlig?
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b.

Axis og 4 næstet in.

Axis og 4 næste! ni.

ikke spaltetAxis og 4 næste. ni.

ikke spaltet ni.

b.

b.

b.

b.

og det til Nr. 24 paa næste Side traf jeg 1846 i Parisermuseet ophængte paa Væggen, og det er

17

Længde- med 
svage Tverfold.

*) Dette Brystbeen
kun en Formodning af mig, at de henhore til de Skeletter, hvortil jeg har ansat dem. 

Vidensk. Selsk. Skr., 5 Række, naturv . og math. Afd. 1 Bind.

¡Axis o<r 3 næste

ikke spaltet

Hvirvlernes i Ribbeenspar- 
renes Tal. Brystbenets Form.

Paa hvilken Hals
hvirvel fandtes 

Sideringe.

Om 1ste Ribbeen 
spaltet paa Hvir

velenden.
Formen af 

Tarmfolderne,
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Lobe i) ii in- 
nier paa
Schemaet

A.
Findested og Beskriv eren. Længde i 

danske Fod. Kjöli. Tilstand. Kroppens 
Farve.

Bardernes
Farve.

Brystfinnernes 
forholdsmæssige 

Længde og Fin- 
gerledcncs Tal.

1
43 Kattegat 1841, beskrevet 65 $ raadden graa graa med i

af mig hvid hvide Striber

25 Frankrigs Vestkyt 1827, 56 ? raadden graa graa 1
Souty 9

10 Hollands Kyst Í791 52 Q sort
Blumenbach +

hvid
35 Hollands Kyst 1836,Schlegel 51 ? sort sort 1.

hvid

34 Hollands Kyst 1835 Vrolik 50 J O ]+
4, 7,'6, 4

48 Skelet i Museet i Hull 45 i

5, 8, 6, 4
2 Firth of Forth 1690, Sibbald 45 ó död, men sort sort i

endnu varm hvid 5

23 Rügen 1825, Rosenthal 45 levende sort sort-hvid 1
hvidlig 3, 5, 5, 2

40 Englands Kyst 1840, 43
Sweeting 8

15 Firth of Forth 1808, Neill 42 sort-hvid ? Q
TT

29 Frankrigs Nordkyst 1829, 42 $
Ravin 9

44 Hollands Kyst 1844, Schlegel 401 O
hvid ST

4, 5, 5, 4

24 Hollands Kyst 1826, Schlegel 37 ? sort sort-lu id 1
hvid

19 Holsteens Östkyst 1819, 32 ? raadden sort mörk 1
Rudolphi h?nr 3, 5, 5, 2

17 Zuider Zee 1811, Leidner- 32 4, 4, 5. 4
Museet
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17*
*) See Anmærkningen Side 129.
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I min 5te Afhandling (12te Deel Pag. 369) anförles, at Johannes Müller havde 
forsvaret G. og F. Cuviers Adskillelse af B. mediterraneus eller musculus fra den mere 
almindelige Finhval ved de europæiske Kyster, paa Grund af, at han paa et i Berliner
museet forefundet ufuldstændigt Skelet, i Modsætning lil Berlinermuseets andet Finhvalskelet 
(Nr. 19) og til Ostenderexemplaret (Nr. 26), havde iagttaget den samme Ringform af 
Halshvirvlernes Tvertappe og den samme Mangel af det fürste Ribbeens Spaltning som paa 
Companyos Exemplar fra Middelhavet (Nr. 27). Da jeg fandt disse samme Former fore
nede paa det af mig ved Sjællands Nordveslpynt 1841 iagttagne Exemplar (Nr. 43), gav 
jeg denne Anskuelse Medhold, dog saaledes, at jeg aldeles ikke kunde indrümme, at denne 
Art, B. musculus Cuv., skulde have hjemme i Middelhavet, hvortil jeg endnu föiede, al 
Brystbenet viste sig heclt anderledes formet, at Dyret, ifølge Companyos og min Iagtta
gelse, maatte antages at have en graa Farve, Barderne at være graa med hvide Længde
striber, og at Tarmens Sliimflade syntes ved sine skarpe Længdefolder væsenlligen at 
skille sig fra andre Kjæmpehvalers (navnlig Nr. 34), hos hvilke tvertimod kun var fundet 
Tverfolder.

Ifülge de paa Schemaet samlede Iagttagelser, synes disse Angivelser nu at kunne 
fuldstændiggjüres og at maatte modificeres i flere Henseender.

1) Den angivne Ringform af Halshvirvlernes Tvcrtappe fandt jeg virkeligen igjen 
paa det andet Kjæmpehvalexemplar fra Middelhavet (Nr. 12), der opbevares i Parisermu
seet; men jeg fandt det ligeledes paa Skelettet paa Öen Wight (Nr. 45) og paa del i 
Edinburger zoologiske Have (Nr. 31). Herved bestyrkes aabenbart min Paastand, at denne 
formeenllige egne Art ikke fortrinsviis kan have hjemme i Middelhavet. J. Müller angiver, 
at Ringformen paa Berlinerexemplaret viser sig paa alle Halshvirvlerne fra den anden til 
den syvende. At dette virkelig skulde være Tilfældet paa selve den syvende Ilalshvirvel, 
maa jeg meget betvivle, ikke blot fordi det ikke er saaledes paa noget af de övrige 
Skeletter, men ogsaa og især, fordi den syvende Halshvirvel paa alle Bardehvaler over
hovedet slet ikke har nogen benet nedre Tvertap. Paa eet Exemplar (Nr. 31) er Ringen 
ei heller lukket paa den 6te Halshvirvel.

2) Med Ringformen af Halshvirvlernes Tvertappe var altid forbundet saavel det 
fürste Ribbeens Mangel paa Spaltning af Hvirvelenden, som og den af mig angivne Form 
af Brystbenet i Modsætning til Korsformen paa Ostenderexemplaret.

3) Den graa Farve, som baade Companyos og mit Exemplar havde, fandt jeg igjen 
paa det paa Öen Wight opstillede Exemplar — i Henseende til Barderne ved Autopsie, i 
Henseende til Kroppen ved Fiskernes udtrykkelige Angivelse ■— og har ogsaa, saavidt jeg 
kunde erfare, viist sig paa det Exemplar, hvis Skelet staaer i Edinburgs zoologiske 
Have. Det vilde saaledes være paafaldende, om Exemplaret fra St. Marguerite (Nr. 12) 
ikke havde havt samme Farve, og Lacepèdes hermed ikke stemmende Angivelse tür 
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maaskee antages ikke at begrunde sig paa directe Efterretninger om delte Exemplar, men 
kun paa de almindelige Angivelser om Finhvalernes sorte Farve paa Ryggen, hvide paa 
Bugen.

Disse yderligere Oplysninger fore os et væsentligt Skridt fremad til Artsadskil
lelsen af Kjæmpehvalerne. Da vi af disse colossale Dyr i de allerfleste Tilfælde kun have 
enten blot de ydre Dele eller blot Skelettet, og sjeldent fuldstændigt, at rette os efter ved 
Bestemmelsen, maa det være af største Vigtighed at faae Characterer saavel paa hine som 
paa dette, og helst flere paa hine saavelsom paa dette. Om end de af Joh. Müller opstillede 
Characterer for B. musculus vare paalidelige, vilde de dog i mangfoldige Tilfælde ikke 
kunne benyttes, og overordentlig meget er vundet ved dertil at kunne föie som lige sikkre 
Characterer: Brystbenets Form og især Hudens og Bardernes særegne Farve. For strax 
at gjôre en Anvendelse heraf, vil jeg anføre, at vi paa Grund af Kroppens og Bardernes 
graa Farve vel uden Betænkelighed kunne regne Soutys Exemplar (Nr. 25) herhen, skjöndt 
i Beskrivelsen intet er anfört om Ilalshvirvlernes Tvertappe, det förste Ribbeens eller 
Brystbenets Form.

Men jeg har at gaae et betydeligt Skridt videre, idet jeg maa paastaae, at Ring
formen af Halshvirvlernes Tvertappe, selv om man vilde tillægge denne Form större 
Betydning ved Kjæinpehvalernes Artsadskillelse end ved Dvcrghvalcrnes, neppe vil kunne 
bringes til Anvendelse uden paa de større Exemplarer af Kjæmpehvalerne. Dette folger 
maaskee allerede deraf, at denne Form i Grunden dog kun er et Tegn paa Forbeningens 
Fuldendelse i de hos disse Finhvaler forhaanden værende Bruskringe (Samml. 12te Deel 
Pag. 346), men bliver aldeles öiensynligt, naar man tager Hensyn til, at alle Skeletterne, 
hvorpaa denne Ringform er iagttaget, ere meget store, saa at det af mig iagttagne, 65 
Fod lange, er det mindste iblandt dem, og det dog vilde være særdeles paafaldende, om 
man af denne Art kun skulde have truffet ældre Dyr, slet ikke yngre. Al man heller 
ikke har truffet noget Exemplar af graa Farve under 56 Fod, beviser rimeligviis kun, at 
øgsaa denne Characteer först udvikler sig med Alderen. Jeg tager altsaa ikke i Betænk
ning, her at anvende en af de andre Characterer, navnlig Brystbenets Form, og derefter 
ligeledes at henføre det 45' lange Grcifswalderskelet (Nr. 23) og selv det 40J Fod lange 
Scheveningerskelet (Nr. 44) til samme Art, uagtet jeg paa det sidstnævnte traf en svag 
Antydning til Spaltning af del forreste Ribbeens Hvirvelende. Paa Greifswalderexemplaret har 
idetmindste Axis Sideringe, og — hvad der forekommer mig at være af megen Vægt: 
Tarmens Sliimflade danner skarpe Længdefolder, i alt Fald kun med svage Spor til Tver- 
folder. (Herr Prof. Schultze havde den Godhed at overlade mig et Stykke deraf).

De? som hidtil have antaget denne B. musculus for en egen Art, have tillige 
anseet den for langt sjeldnere ved de europæiske Kyster end den anden, der vel kan 
vedblive at fore Navnet boops. Men efter disse mine Undersøgelser stiller Forholdet sig 
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snarere omvendt. Af Kjæmpehvalskeletter over 67 Fod ere hidtil kun 7 bievne beskrevne 
(nemlig med Indbefattelse af Berlinermuseets musculus), og disse have alle paa een nær 
(Ostenderexemplaret Nr. 26) hiin Ringform a i Halshvirvlernes Sidetappe. Af mindre 
Kjæmpehvalskeletter kjender jeg kun 7 (Nr. 34, 48, 23, 44, 24, 19, 17); deraf kunne 
kun de to (Nr. 19 og 17) med Bestemthed regnes til den anden Art, B. boops, om el 
tredie (Nr. 34) turde det endnu være usikkert, fordi Brystbenets Form ikke stemmer. 
Derimod har jeg om to andre (Nr. 23 og 44) allerede udtalt min Overbeviisning, at de 
höre til musculus, og hertil maa jeg endnu föie Skelettet i Hull (Nr. 48), og — skjöndl 
ikke uden nogen Tvivl — et 4de (Nr. 24).

Som Repræsentanter for den saakaldte almindeligere europæiske Finhval, B. boops, 
i Modsætning til musculus, synes man 'at være enig at opstille Ostenderhvalen (Nr. 26) og 
Rudolphis B. rostrata ( Nr. 19). Men i saa Fald lader sig for denne Art anföre sikkrere Charac- 
terer paa Skelettet end netop Manglen af Ringe paa Halshvirvlerne og det förste Ribbeens 
Spaltning. Begge disse Skeletter have nemlig kun 55 57 Hvirvler, hvorimod de allerfleste 
andre, navnlig alle her til B. musculus henregnede, have 60 eller derover, indtil 64. Ja 
det er netop kun endnu det lille Leidenerskelet (Nr. 17), der har det samme ringe Antal 
Hvirvler. Derhos fandt jeg paa det den samme Spaltning af det förste Ribbeens Hvirvel
ende og den samme Korsform af Brystbenet, saa at dette Exemplar — men ogsaa 
maaskee kun endnu det alene — uden Betænkelighed kan regnes til samme Art.

Komme vi nu til at skulle yltre os om alle de Tilfælde, i hvilke ingen af de posi
tive Characterer fra B. boops eller musculus har været angivet, saa er det for det förste 
klart, at i alle dem, hvor kun vides, at Skelettet har havt 60—64 Hvirvler, maa vi enten 
regne Dyret til B. musculus eller til en tredie Art (saaledes navnlig Nr. 40); i alle dem, 
hvor kun vides, at Dyrets Farve paa Rygfladen har været sort (paa Bugiladen sort, graa 
eller hvid) kunne vi kun, naar det tillige er over 55 Fod langt (Nr. 3, 50, 22, 14) stille 
det til B. boops i Modsætning til musculus, for de mindre Individer maa vi lade Besva
relsen henstaae (Nr. 10, 35, 2, 15, 29). Derefter har jeg paa Schemaet B betegnet alle 
de enkelte Tilfælde enten med b (boops) eller m (musculus) eller med et ?.

Efterat saaledes en Tvedeling af Kjæmpehvalerne deels synes at være tilstrække- 
ligen godtgjort at finde Sted, deels ogsaa gjort anvendelig især paa alle Individer over 
Middelstorreisen, men ogsaa paa de yngre, forudsat at de ere nogenlunde nöie under
søgte, navnlig i Henseende til Hvirvelantallet, maa endnu det Spörgsmaal reise sig, om 
dermed Kjæmpehvalernes Artsadskillelse skulde kunne ansees for afsluttet, og man maa 
tilstaae, at Svaret neppe kan blive bekræftende. Meget tyder tvertimod hen paa, at i 
hver af disse to Afdelinger, for hvilke de Linnéiske Navne boops og musculus ere bievne 
vedligeholdte, findes flere Arter skjulte.

Hvad Störreisen angaaer, er der i og for sig Intet imod, at de mindste Individer 
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i hver af Grupperne kunne være Unger af de störste; men allerede i denne Henseende 
bliver del dog betænkeligt navnlig for musculus, at det 65 Fod lange Individ (Nr. 43) 
havde Endepladerne paa Hvirvellegemerne aldeles fastvoxede, hvorimod det 81?, Fod lange 
(Nr. 27) ikke viste dette Tegn paa Fuldendelsen af Kroppens Væxt i Længden.

Ilvad Antallet af Hvirvlerne og Ribbeensparrene angaacr, kunde det ogsaa synes 
betænkeligt at stille Bardehvaler med 60 Hvirvler og 14 Ribbeenspar sammen i een Art 
med dem, der have 64 Hvirvler og 15, ja i eet Tilfælde (Nr. 48) 16, Par Ribbcen; thi 
efter de i den 5te Afhandling meddeelte Undersøgelser over Vaagehvalen og Keporkaken, 
maa jeg antage, at hos disse Arter Hvirvel- og Ribbeenstallet er lige saa constant som 
hos noget andel Pattedyr, og, saavidt mine Undersøgelser over Rethvalerne hidtil strække 
sig, har jeg Grund til at antage det Samme for disse. Men paa den anden Side kan denne 
Forskjellighed i og for sig ingenlunde berettige til en Artsadskillelse; thi uanseet at i flere 
Tilfælde, maaskee i alle, hvor Tallet er ansat lavest, Afvigelsen kan beroe paa en Mangel 
ved Udarbeidelsen eller Opbevareisen af Skelettet — hvorpaa ogsaa de opstillede 
Skeletter af Vaagehvalen og Pukkelhvalen afgive flere Exempler — saa maa man tilstaae, 
at den for disse Bardehvaler antagne Bestandighed i. Hvirvel- og Ribbeensantallct idet— 
mindste ikke gjelder for alle Tandhvalerne, maaskee især ikke for dem, der have de talrigste 
Hvirvler. For at komme til Vished om, hvorvidt denne Afvigelse gaacr navnlig hos Mar
svinene, har jeg begyndt en Række Undersøgelser derover paa Fangestedet ved Jægers- 
priis, og jeg vil her meddele det hidtil vundne Resultat i schematisk Form.
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Schema C.
Marsviin, undersøgte i April 1847 pan Fangestedet red Jægerspriis.

 

Hanner. Hunner.

Længden af Dyret

llalslivirvler  
Brysthvirvler

¡
fuldstændige
ufuldstændige v)....

tilsammen**)  
Lendehvirvler  
i) foran Halefinnen, alle med 

nedre Buer  
o-, tt i « I med nedre Buer¿j i Halefinnen

(uden nedre Buer 
tilsammen........

Antallet af Hvirvler..........................

64" 62.*-"
gammel

62" 58*" 57" 56" 66" 
dræglig

65' 64" 61" 60" 58" 54" 
ungt Dyr

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
13 12 13 12 13 13 13 13 12 13 12 1 12

0 0 0 1 0 0 paa venstre
Side Spor til 

et 14de

0 1 0 1 0 1

13 12 13 13 13 13 13 4- 13 13 13 13 13 13
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

17 20 38 19 20 20 18 17 17 17 18 18 17
2 5 2 6 5 5 8 2 3 2 2 2 7

11 7 11 7 7 7 5 11 11 11 12 12 6
30 32 31 32 32 32 31 30 31 30 32 32 30
65 66 66 67 67 67 66 65 66 65« 67 67 65

*) Ufuldstændigheden bestaaer deri, at Ribbenets Ilvirvelende viser sig som et Trevlebaand, som om 
end ikke Forbruskningen havde naaet saa langt som sædvanligt ad Hvirvelsöilen til, Paa et Nar- 
hvalskelet fandt jeg de to sidste Ribbeenspar (det Ilte og 12te) ogsaa meget korte, men desuagtet 
umiddelbart heftede til Tvcrtappene af det Ilte og 12te Brysthvirvel, som om Forbruskningen her gik 
frem i modsat Retning.

**) Af Ribbenene articulerede altid kun de 5 forreste Par umiddelbart med Brystbenet. *

Disse Undersøgelser over Marsvinene ere anstillede paa lutter ganske friske 
Exemplarer med samme Nøjagtighed paa hvert Exemplar især, en Nöiagtighed, der i 
/Almindelighed ikke kan anvendes paa strandede Kjæmpehvaler. Naar Hvirvellallet des
uagtet er fundet svævende mellem 65 og 67, Ribbeensparrenes Antal mellem 12 og 13 
eller, om man vil, 14, uden at dog vel Nogen i dette Tilfælde derpaa vil begrunde en 
Artsforskellighed, saa tör man neppe heller finde sig berettiget dertil for Kjæmpehvalerne, 
om end Angivelserne vise en noget större Foranderlighed i samme Retning.

Ei heller kunne Afvigelserne i Brystbenets Form paa de Exemplarer, jeg har 
henfört til musculus, siges at være synderlig större, end dem, man træffer hos Kepor- 
kaken, thi ogsaa her findes snart intet IIul, snart et lille eller et endog meget stort, der 
maaskee selv undertiden gjennembryder den forreste Rand. (Disse Formforskjelligheder 
findes allerede paa det endnu ganske bruskede Brystbeen). Kun for eet Exemplar (Nr. 24) 
er Afvigelsen unægteligen meget stor; men, for ikke at omtale, at det er heelt uvist, om 
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dette Brystbeen virkelig hörer herhen, vil det dog i alt Fald kun være at betragte soin 
den indre Beenkjærne af det unge Dyrs endnu meest bruskede Brystbeen, hvis egentlige 
Form det ingenlunde kan antages at gjengive.

At det forreste Ribbeen i eet Tilfælde (Nr. 45) viste en svag Antydning til Spalt
ning paa dets Hvirvelende, kan jeg kun tillægge meget liden Vægt. Paa et Orca-Skelet i 
Universitetsmuseet findes den selvsamme Form paa den ene Side, ikke paa den anden. 
Snarere turde denne Afvigelse foranledige Tvivl om Formens Berettigelse til at optages blandt 
Artsmærkerne i Kjæmpehvalernes Række.

Naar saaledes de hidtil omtalte Afvigelser ikke kunne siges at indeholde noget, 
der kunde lade formode en yderligere Artsforskjellighed af Kjæinpehvalerne, saa forholder 
det sig anderledes i Henseende til Brystfinnernes Störreise og Form.

Vel er det sandt, at Brystfinnernes forholdsvise Længde hos Rorhvalerne ingen
lunde er synderlig bestandig. Udmaalingerne af Kroppens forskjellige Dele, paa hvilke 
Zoologerne siden Cuviers Tid lægge en saa overordentlig Vægt, har jeg tvertimod fundet 
her, som — jeg lilstaaer det — næsten overalt saare lidt anvendelige idetmindste til Hval
dyrenes Artsadskillelse. Hos Pukkelhvalerne synes Brystfinnerne at kunne svæve mellem 
henimod ¿ til | af Kroppens Længde, hos Vaagehvalerne svæver den, som Schemaet A 
udviser, mellem | og i, og del lader sig neppe med Sikkerhed nægte, at denne Svæven 
kunde i enkelte Tilfælde vise sig endnu stærkere. Alligevel kan Enhver, der kun kaster 
et Blik paa Brystfinnen af en Pukkelhval og en Vaagehval, strax see, at de tilhore to 
forskjellige Arter, idet nemlig Formen af Finnens enkelte Knogler saavelsom af Finnen i 
det Hele er ganske forskjellig. Antallet af Fingerledene er ikke let at bestemme, paa de 
fleste Skeletter mangle de yderste af dem; men i Almindelighed giver det dog et ret godt 
Bidrag til Bestemmelsen.

I Universitetsmuseet staae ved Siden af*  hinanden den skeletterede Brystfinne af det 
68' lange Exemplar fra Baffinsbugten (Nr. 50) og den af det 65' lange fra Sjællands 
Nordvestpynt (Nr. 43), begge afbildede i Træsnit i den 5te Afhandling (12te Deel Pag. 
319 og 364), og unægteligen afvige de ligesaarneget fra hinanden indbyrdes, som hver 
især fra Keporkakens Brystfinne: Artsforskelligheden altsaa mellem de to Kjæmpehvaler, 
hvortil de höre, bliver ved dem alene tilstrækkeligen godtgjort. Min i 5te Afhandling 
yttrede Formodning, at hiint grønlandske Exemplar har hört til samme Art som Ostender- 
Exemplaret, er ved de mundtlige Oplysninger, jeg paa Reisen fik af Prof, van Breda om 
den sidstnævnte Hval, bleven bestyrket (Skelettet selv kunde jeg desværre ikke faae at see, 
da det var fort til Amerika); thi skjöndt jeg. erfarede, at han ved den lille Ophöining, 
han har beskrevet at strække sig fra den meget lave Rygfinne ud mod Halen, kun har 
meent den hos alle Rörhvaler fra Rygfinnen mod Halefinnen gaaende skarpe Kjöl, saa fik 
jeg paa den anden Side tvertimod de sædvanlige Angivelser at höre, at Farven ogsaa paa 

Vidensk, Selsk. Skr., 5 Række, naturv. og math. Aid. 1 Bind. 18
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Eugsiden var meget mörk, altsaa vel ligesom paa det grønlandske Exemplar. Jeg har 
derfor ikke taget længere i Betænkning, at stille hiint grønlandske Exemplar (Nr. 50) 
sammen med Ostenderexemplaret (Nr. 26), der gjeldcr som Repræsentant for B. boops; 
men paa den anden Side er det blevet mig tvivlsomt, om virkelig Berline"- og Leidener- 
Skeletterne kunne höre til samme Art, thi Brystfinnerne synes paa dem ikke blot at være 
meget kortere (<j istedetfor og ¿), men deres Fingerled ogsaa at mangle den charade- 
ristiske smalle, langtrukne Form, og desuden at afvige alt for betydeligt i Antal (see 
Schemaet B).

Endnu större Betænkeligheder reise sig, ved at see hen til Brystfinnerne paa de 
under B. musculus stillede Exemplaren Ilvor stor end Forskjellcn antages at kunne være 
i Brystfinnernes forholdsvise Længde hos een og samme Art, maa den dog have sine 
Grændser, og en saa stor Forskjellighed som fra | til (med alle mellemliggende Forhold) 
kan neppe antages at ligge indenfor disse Grændser. Dertil kommer en ikke ringere For
skjellighed i Fingerledenes Tal, og — hvad der herved er en væsentlig Omstændighed, 
Tallet er ofte större paa de korte Arme, end paa de længste, f. Ex. hos Nr. 44, hvis 
Brystfinne kun har af hele Legemets Længde: 4, 5, 5, 4; hos Nr. 31, hvis Brystfinne 
udgjör ÿ deraf kun 3, 4, 4, 3.

Til de Exemplarer, der neppe med Sikkerhed kunne bestemmes, forinden nye 
Oplysninger ere erhvervede, maa jeg især regne det, Vrolik har beskrevet med Hensyn 
til Indvoldene (Nr. 34). Da det ikke har Længde-, men Tverfolder i Tyndtarmen (hvorom 
jeg tilfalde overbevistes ved mit Ophold i Amsterdam og til Vidne ydermere fik et Stykke 
foræret af Prof. Vrolik), antog jeg fra först af, at det ikke horer til musculus, men (alt
saa?) til boops; Brystfinnens Form bekræftede det, om end ikke Fingerledenes Tal ganske 
stemmer; men Brystbenet er langtfra at have Korsformen. Man vil vistnok temmelig let 
kunne faae Hvirvel- og Ribbcenstallet nöiagtig opgivet, eftersom Skelettet henligger i god 
Forvaring hos en Naturaliehandler i Amsterdam, og det vil da vise sig, hvorvidt heri finder 
en Overeensstemmelse. Sted enten med Boops eller Musculus, — eller med ingen af dem.

Overhovedet kan vel Usikkerheden i Bardehvalernes Artsbestemmelse for Tiden 
siges at være henskudt til Kjæmpehvalernes, men Öieblikkel, da denne Usikkerhed vil kunne 
hæves, turde endnu være temmelig fjernt.



Tredie Række af Forsag
for

al bestemme den Mængde Kulsyre, et Menneske udvikler 
i en bestemt Tid,

E. A. Scharling.





Allerede for en Deel Aar siden begyndte jeg en Række af Undersøgelser, hvis Formaal 
var at udfinde, hvor meget Kulsyre et Menneske udvikler i en bestemt Tid. Denne Klasse 
af Undersøgelser bar i de senere Aar været et Slags Yndlings-Thema for mange Chemi- 
kere og Physiologer; men ikke destomindre ere endnu adskillige Spörgsmaal tilbage at 
besvare. Saaledes har man hidtil savnet Forsög, som kunde oplyse det Spörgsmaal, om 
den af arbeidende Personer i større Mængde perspirerede Kulsyre virkelig udvikledes under 
selve Arbeidet eller først senere.

Et nyt Spörgsmaal paatrængte sig dernæst, da Anvendelsen afÆthcrdamp og Here 
lignende Bedövelses-Midler saltes i Anvendelse af Lægerne. I en foreløbig Anmeldelse 
bekjendtgjorde vel nogle franske Forfattere, at under Ælherisationen udvikle Menneskene 
mere Kulsyre end sædvanligt; men denne Angivelse staaer i Strid med de ældre Forsög, 
hvorefter man snarere maatte vente en formindsket Udvikling af Kulsyre, naar et Menneske 
eller Dyr henligger i en bevidstløs Tilstand. — Ligeledes var det ønskeligt ved direkte 
Forsög at faae afgjort, hvilken Indflydelse en i længere Tid fortsat Nydelse af Brændeviin 
har paa Respirationen.

I det Folgende vil jeg forsøge at besvare nogle af disse Spörgsmaal, men først 
skal jeg tillade mig at anføre Grundene for, at jeg ved de folgende Forsög noget har 
forandret min tidligere Maade at bestemme Mængden af den udviklede Kulsyre. Berzelius 
underrettede mig nemlig under sit sidste Ophold hos os i Sommeren 1847, om, at Fransk
manden Reiset havde meddeelt ham, at han og Régnault havde forenet dem om at anstille 
en ny Række af Respirations-Forsøg, hvortil de havde benyttet min Idee at indeslutte 
Personerne i passende Apparater, men derimod havde bestemt Sammensætningen af den 
udaandede Luft paa en noget afvigende Maade. Deres Resultater skal være afvigende fra 
mine; hvilket Reiset tilskrev en ufuldstændig Indsugning af Kulsyren i mine Pröverör. 1 
Comptes rendus Nr. 1, 1848 indeholdes en Efterretning om Begyndelsen af Régnault og 
Reisets Forsög, som dog kun ere anstillede med Dyr. Saavidt jeg kunde see deraf, var 
deres Apparat til Forsög med Mennesker dengang endnu ikke færdigt, og jeg er for Tiden 
aldeles uvidende, om de senere have fortsat deres Forsög. Disse Efterretninger i Fore
ning med den Overbeviisning, at alle Forsög, som gaae ud paa at bestemme Luftmængden 
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i höie Glasklokker ved Maaling, ere udsalte for mange næsten uovervindelige Vanskelig
heder, bragte mig til at overveie, om det ikke vilde være muligt næsten ganske at und
være al Maaling., og derimod kun ved Vægt at bestemme Kulsyremængden i en bestemt 
given Mængde Luft. Dette troer jeg at have opnaaet ved folgende Forandring i mit 
Apparat. Istedetfor de sex Pröverör, som tidligere anbragtes i selve Respirationskassen, 
benyttedes 4 Glasballoner, hver omtrent paa 300 Cubiktommers Rumfang. Disse Klokker 
ere forsynede med Haner, som ere indrettede saaledes, at der ¡gjennem et Tilgydningsrör 
draabeviis kan flyde Olie ned i Ballonen, medens den i samme værende Luft gaaer ud af 
en Sideaabning, som ligeledes er forsynet med en Hane. Ligeledes er der i hver Ballon 
anbragt et Thermometer med saa store Grader, at man let udvendig fra kan læse Dele af 
Grader. Disse Balloner benyttes paa folgende Maade. Luften udpompes saavidt muligt, 
og den tilbageblevne Lufts Mængde bestemmes efter Luftpompens Barometer og det i 
Ballonen værende Thermometer. Tre af Ballonerne anbringes i Forbindelse med Blyrör, 
som ere indsatte lufttætte i Respirationskassen saaledes, at et munder ind foroven, et for
neden og et i Midten. Den fjerde Ballon tjener kun til at bestemme, hvor meget Kulsyre 
der findes i Luften udenfor Kassen, naar Forsöget begynder. Forsögets Begyndelse regnes 
fra det Öicblik, Personen træder ind i Kassen, og Dören er tillukket. Da Skruernes An
bringelse sjeldent varer over til 2 Minuter, og Aspiratoren, som er forbunden med 
Respirationskassen, strax aabnes, saa kan ingen Kulsyre herved tabes. Naar Forsöget 
sluttes, aabnes Hanerne paa alle tre Balloner samtidigt, og da Hanernes Aabning er meget 
stor, strömmer Luften ind i mindre end et halvt Minut.

For at bestemme Kulsyrens Mængde i hver Ballon, drives den i samme værende 
Luftmasse meget langsomt först gjennem et med Asbest og Svovelsyre forsynet (UJ formigt 
Rör til at optage al Fugtighed og derpaa gjennem et Liebigs Kaliapparat, et U-formigt 
Rör med Asbest og Kali, og derefter gjennem to Rör med Asbest og Svovelsyre. Det 
forste af de sidstnævnte Rör tjener til at optage den fra Kaliapparaterne medrevne Vand
mængde, og det sidste kun til en Control, thi dets Vægt maa ikke betydeligt forandres, 
naar Forsöget er anstillet tilbörligt. Som en Folge af, at Luften i Ballonen kun indeholder 
en forholdsviis ringe Mængde Kulsyre, er det aldeles nödvendigt at sorge for en tilstræk
kelig langsom Gjcnnemströmning i Kalirorene. Sædvanlig hengik hertil mellem 36 til 48 
Timer uafbrudt for hver Ballon. At man kan stille flere Balloner ved Siden af hverandre, 
er en Selvlolge. Ved at anvende Tilgydningsrör med store Tragter er det muligt at sorge 
for en stadig Gang af Oliens Nedflyden, uden at man stedse behöver at være nærværende.

Hver enkelt Ballons Rumfang blev bestemt ved at veie, hvor meget Olie den rum
mede ved en bestemt Varmegrad. Efter saaledes at have fjernet Anledningen til de Feil, 
som kunde opstaae ved urigtige Malinger af Luftpröverne yed hvert enkelt Forsög, stod 
.endnu tilbage at skaffe Oplysning:
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1) om den anvendte Respirationskasse var behørig tiet, og om Pröverne virkelig 
gav Oplysning om Luftens Beskaffenhed i Kassen;

2) om den anvendte Olie vilde optage nogen kjendelig Mængde Kulsyre og derved 
frembringe et urigtigt Resultat;

3) om ikke selve Indslutningen af Personerne kunde bevirke, at de udaandede 
mindre Kulsyre end naar de vare udenfor Kassen.

Det sidste Spörgsmaal har jeg kun været i Stand til for en Deel at be
svare ved at forkorte den Tid, i hvilken Personernes Ophold i Kassen varede, til 
15 à 20 Minuter. Jeg slutter nemlig saaledes: dersom Opholdet i Respirationskassen 
foraarsager en svagere Respiration, saa vil denne Indvirkning vise sig stærkere 
under et længere Ophold i Kassen end under et kortere; der maatte altsaa for- 
holdsviis være fundet mere Kulsyre i de Forsög, som varede kortere, end i de 
Forsög, som varede længere. Da dette imidlertid ikke fandt Sted, saa svækkes Formod
ningen om, at nogen kjendelig Svækkelse i Respirationen indtræder under Opholdet i 
Respirationskassen. Hvad de to fürste Spörgsmaal derimod angaaer, da har jeg besvaret 
mig disse ved at anstille Forsög med Stearinlys, saaledes at jeg har ladet en bestemt Vægt 
Stearinlys forbrænde i den tillukkede Respirationskasse, og derefter undersögt den i 
Kassen værende Luft aldeles paa samme Maadc, som naar Mennesker havde været inde
sluttede.

Ved et saadant Forsög, hvor 6,641 Gram Lys var anvendt, fandtes Kassen at 
indeholde 18,02 Gram Kulsyre. Ved en elementair Forbrænding af samme Lys fandtes, at 
0,3265 Gram Lys gav 0,8965 Gram Kulsyre og 0,377 Gram Vand. Dette vilde for 6,641 
Gram Lys omtrent udgjöre 18,2 Gram Kulsyre. Herefter belöber den rimelige Feil sig 
neppe til 1| Procent. Men denne Feil har i Virkeligheden kun saare lidet at betyde; thi 
en Feil af 1Å Procent Kulsyre udgjör kun 0,4 Procent i Kulmængden, eller med andre 
Ord, naar man i Gjenneinsnit regner, at et voxent Mandfolk efter mine Forsög, paa en 
bestemt Tid af Dagen f. Ex. om Middagen, udaander i en Time 12 Gram Kulstof, saa 
bliver denne Störreise ved at foröges med 0,4 Procent til 12,048 Gram. Men saadanne 
smaa Störrelser, ja selv om de vare 5 à 6 Gange större, kommer det ikke an paa ved 
denne Klasse af Forsög, hvor det næsten er aldeles umuligt at tænke sig at bringe samme 
Person, flere Gange efter hverandre, til aldeles nöiagtigt netop at udaande ligemeget 
Kulsyre. Efter at jeg paa denne Maade havde overbeviist mig om, at jeg paa den her 
beskrevne Methode kunde komme til et tilfredsstillende Resultat, foreloges Forsög med en 
Karl paa nogle og tredive Aar, som veiede 8 Lu 10 u. Efter at de 3 Balloners Indhold 
af Luft var beregnet ved et Tryk af 33G Linier og ved 0° C., samt de fundne Mængder 
af Kulsyre i hver Ballon beregnet for lige store Maal, erholdtes i
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A  0,0487

B............  0,0505

C................ 0,0530

0,1522 Gram Kulsyre.
Derimod fandtes i D, som var fyldt med Luft fra Værelset, hvori Forsöget foretoges, 
0,0144 Gram Kulsyre, som multipliceret med 3, for at erholde samme Rumfang, som i de 
tre andre Balloner tilsammen, udgjör 0,0432. Ved at trække denne Störreise fra 0,1522 
Gram faaes 0,109 Gram, som allsaa var den Mængde Kulsyre, som indeholdtes i 805 
Cubiktommer eller de 3 Balloners Rumfang. Dette gav for den hele Mængde Kulsyre i 
Kassen 16,25 Gram, og da Forsöget kun varede i 22 Minuter, blev det for 60 Minuter 
44,3 Gram Kulsyre eller 12,06 Gram Kulstof.

Dette Forsög stemmer tilstrækkeligt overeens saavel med mine egne tidligere 
Forsög, som med Andrals og Gavarerts. Derefter gik jeg over til at bestemme, hvor meget 
Kulsyre samme Person, som benyttedes i ovennævnte Forsög, udviklede, naar han under For- 
sögel arbeidede stærkt. Til denne Hensigt tog Karlen den 24de Februar en 3 Fod lang 
Jernstang, paa hvis ene Ende var anbragt en betydelig Klump Jern, ind med sig i Kassen, og 
svingede denne under Forsöget frem og tilbage, saaledes at han kom fuldkommen i Sved. 
Kassens Ruder bedækkedes aldeles med Vand, saa at de i Kassen værende Thermomètre 
först kunde aflæses, da Ruderne vare aftörrede. Forsöget varede 21 Minuter, og ved 
Bestemmelsen af den udviklede Kulsyremængde fandtes, at der var udviklet 50,85 Gram 
Kulsyre eller 13,87 Gram Kulstof, som for en Time udgjör 39,63 Gram Kulstof. Den 2den 
Marts gjentoges dette Forsög med samme Person. Forsöget varede i 19 Minuter; den 
udviklede Kulsyre veiede 46,69 Gram, hvori findes 12,73 Gram Kulstof. Dette vilde for 60 
Minuter udgjöre 40,2 Gram Kulstof.

Overeensstemmelsen mellem disse Forsög er tilstrækkelig, ja större, end man 
turde vente, da man intet sikkert Middel har til at bestemme Störreisen af den anvendte 
Kraft. Af disse to Forsög sees aabenbart, at der er udviklet en meget större Mængde 
Kulsyre under hele Arbeidet, end naar Karlen forholdt sig rolig. Omtrent tre Gpnge 
saameget.

For at bestemme Indvirkningen af bedövende Drikke, navnlig naar disse nydes i 
lang Tid, indeslutledes den 26de Marts en Dranker, hvis hele Ydre udviste de bekjendte 
Virkninger af en vedholdende Brændeviinsdrikken, i Respirationskassen. Kort för Forsögets 
Begyndelse havde han nydt Brændeviin, og dets Virkning paa Personen var kjendelig 
slövende. Forsöget varede 20 Minuter. Den udviklede Mængde Kulsyre var i denne Tid 
8,944 Gram, hvilket for 60 Minuter vilde blive 25,832 Gram Kulsyre, hvori findes 7,015 
Gram Kulstof.
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Det næste Forsög blev anstillet med et andet Individ, ogsaa en Dranker; men 
den kort für Forsöget nydte Brændeviin havde gjort Personen munter og snaksom. Trods 
alle Anmodninger og Befalinger var del ikke muligt at bringe ham til at sidde rolig under 
Forsöget. Han viftede afalle Kræfter med den Fjedervinge, som bruges til at blande 
Luftlagene i Kassen med, og var næsten uafbrudt i Bevægelse under Forsöget. Efter 20 
Minuter sluttedes Forsöget, og den udviklede Kulsyre udgjorde 13,263 Gram, hvilket for 
60 Minuter bliver 39,786 Gram; heri findes 10,85 Gram Kulstof.

Denne Qvanlitet Kulstof er vel större end den, som blev fundet i del foregaaende 
Forsög, men dog mindre end den, som fandtes ved den sunde Karl, som hensad rolig 
under Forsöget. Jeg antager det herefter for afgjort, at Nydelsen af Brændeviin svækker 
Respirationen saaledes, at de Individer, som nyde vedholdende store Quantiteter Brænde
viin, udvikle forholdsviis mindre Kulsyre, end andre Mennesker af samme Alder og Kjön *).  
Ligeledes troer jeg al kunne antage, at af de Berusede vil den, som bevæger sig stærkest, 
i det mindste til en vis Grad under iövrigt lige Forhold udvikle meest Kulsyre.

*) At andre Undersøgere, navnligen Prout og Vierordt, tidligere vare komne til et lignende Resultat, er 
bekjendt.

**) Comptes rendus Nr. 6, 1848, Side 171.
Vidensk. Selsk. Skr., 5 Række, naturv. og math. Aid. 1 Bind. 19

Alle de i denne Afhandling omtalte Respirationsforsög ere anstillede om Middagen 
mellem KL 12 og 2.

Jeg havde derefter önsket at anstille Forsög med Personer, som havde indaandet 
Æther eller Chloroform, men da Virkningen af disse Midler paa den ene Side kun varer 
nogle Minuter, og altsaa gjentagne Gange maatte fornyes under hvert Forsög, og det paa 
den anden Side vilde være saagodt som umuligt i mindre end nogle Minuter at aabne 
Respirationskassen, saa frygtede jeg for at udsætte noget Menneske for den mulige over
drevne Indvirkning, som et forlænget Ophold i en Kasse med saadanne Dunster, kunde 
frembringe. Jeg maa derfor overlade Andre at bestemme, om der virkelig skulde være 
nogen Forskjel mellem Indvirkningen af Brændeviinsdrikken og Indaandning af Æther eller 
Chloroform, med Hensyn paa Udviklingen al Kulsyre af det menneskelige Legeme, noget, 
jeg for min Deel har en stærk Tvivl om, saameget mere som Dumesnil og Démarquas 
have viist, at den dyriske Varme formindskes paa en kjendelig Maade, saalænge Virkningen 
af den indaandede Æther eller Chloroform varer**).

Mit Haab om ved de ovenanførte Forsög ogsaa at kunne bestemme, hvor meget 
Vand der forlader del menneskelige Legeme i en bestemt Tid, maatte jeg opgive paa 
Grund af den ulige Mængde Fugtighed, som afsætter sig paa Kassens Vægge. Dette viste 
sig tydeligst ved Forsögene med Personen, som arbeidede, thi som ovenanført ved de 
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derhen hörende Forsög, var man endog nödt til at aftörre Respirationskassens Ruder for 
at komme til at aflæse Thermometerne, noget som tidligere aldrig har været nødvendigt.

Blandt de forskjellige Forsög, som ere anstillede for at bestemme Forholdet mellem 
den Mængde Varme, del dyriske Legeme afgiver til sine Omgivelser, og den Varmemængde, 
som frembringes ved Aandedrættet, eller som maa opstaae ved Legemets Forbrug af Ilt, 
hvad enten Kulsyre-Dannelsen foregaaer i Lungerne eller i Blodkarrene over hele Legemet, 
have Dulong’s og Depretz’s især vundet Physiologernes Opmærksomhed og Tiltro. Liebig 
har imidlertid blandt andet indvendt, at der ved disse og alle lignende Forsög ikke pleier 
at være taget behørigt Hensyn til den Afkjöling, som det dyriske Legeme selv lider, og 
antager det for afgjort, at den dyriske Varme er en ligefrem Folge af de i Legemet fore- 
gaaende Forbrændinger.

Under mine Bestræbelser for at bestemme Mængden af den Kulsyre, som forlader 
det menneskelige Legeme i en given Tid, blev jeg ogsaa ledet til al prøve, om end kun 
tilnærmelsesviis, hvor meget Varme der behoves for at vedligeholde det dyriske Legemes 
Varme i en given Tid.

Den Maade, hvorpaa jeg har sögt at löse dette Problem, er noget vidtløftig, og 
tör ikke gjöre Fordring paa at afgive noget bestemt mathematisk Grundlag for aldeles 
faste og bestemte Beregninger, noget som i denne Henseende aldeles ikke lader sig opnaae, 
da det er aabenbart, at de samme Mennesker eller Dyr udvikle ulige megen Varme under 
forskjellige Omstændigheder; men ligesom det har været af Interesse at erfare, hvor meget 
Kulsyre der udvikles eller hvor meget Vand der i Gjennemsnit fordamper af et Menneske 
i en bestemt Tid og under bestemte Forhold, saaledes er det vistnok ikke uden Interesse 
og Nytte ogsaa at bestemme, om end kun tilnærmelsesviis, hvor meget Varme et Menneske 
udvikler under enkelte nærmere bestemte Omstændigheder.

Den förste Vanskelighed, der træder os imöde, er naturligviis det Spörgsmaal, 
hvorledes skulle vi finde en passende Maaleslok for den i en given Tid udviklede Varme, 
uden at sætte Legemet i en unaturlig Tilstand. Ethvert Forsög paa at bestemme den 
udviklede Varmemængde ved at lade Legemet nedsænkes i Vand maa saaledes efter min 
Mening forkastes. Derimod forekom det mig rimeligt, at man inaalte kunne opnaae et 
brugbart Resultat ved at bemærke, hvor meget flere, i mit Respirations-Apparat anbragte, 
Thermomètre steg, naar et Menneske indesluttedes i en bestemt Tid.

Thermometrenes Stigning vil bevirkes decís ved Legemets Udstraaling deels ved 
de Vanddampe og den Kulsyre, som perspireres.
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Kan man i lige Tid frembringe samme Varme i Respirationskassen ved et eller 
andet opvarmet Legeme, hvis Varmetab man kan bestemme, saa synes herved at være 
givet et Middel til at kunne finde, hvor stor den absolute Mængde Varme er, et Menneske 
udvikler. Min fürste Tanke var at bruge antændte Stearinlys hertil, idet jeg gik ud fra, 
at naar man med Nøjagtighed kunde bestemme, hvor meget Stearinlys der behøvedes for 
at opvarme Respirationskassen ligesaa meget, som naar et Menneske havde været inde
sluttet, saa vilde det være muligt, efter at have bestemt Stearinlysets élémentaire Sammen
sætning, at beregne, hvor meget Ilt der var medgaaet til dets Forbrænding. Men her 
mödte den Vanskelighed at træffe Lys, der netop havde den Störreise, at de i en bestemt 
Tid frembragte den nödvendige Varme, ligesom det ikke var let muligt at holde Luftens 
Varme i Kassen behørig eensformig, thi viftedes eller omrörtes Luften i Kassen udvendig 
fra ved et dertil anbragt Apparat, da osede let Lysene og frembragte saaledes unöiagtige 
Resultater. Ved kun at antænde et Lys frembragtes for lidt Varme, og ved at antænde to 
for stor Varme. At redueere ved Beregning de ved Forsögene fundne Størrelser viste 
sig utilraadeligt, da Kassens Varmetab forandrede sig efter den i Kassen værende Lufts 
liniere eller lavere Varmegrad.

Et gunstigere Resultat erholdtes derimod ved at benytte en fiirkantet Kobberkasse, 
som fyldtes med Vand til 37° C., og som omtrent frembragte i lige Tid samme Varme 
som et voxent Mandfolk. Kobberkassen med Laag veiede 30 S, og havde en Overflade 
af 1792  Tommer. Vægten af Vandet i samme var 139 S, som i Forening med Kob
beret, hvis Varmefylde omtrent er 30 Gange mindre end Vandets, kan regnes for 140 tt. 
Ved Hjælp af et dertil indrettet Thermometer var det muligt med Lethed at bestemme 
Vandets Varme paa tiende Delen af en Grad; ved en passende Omrören bragtes Vandets 
Varme til en næsten fuldstændig Eensformighed. Vanskeligere var det derimod ogsaa her 
at frembringe en eensformig Varme i hele Respirationskassen; thi uagtet man ved et Ark 
Pap, som var anbragt paa en Stok, holdt Luften i Bevægelse, saa kunde Thennometerne 
ved Kassens Bund ikke bringes til at stemme overeens med del i Midten og det foroven.

Der kan altsaa vistnok gjôres en Deel Indvendinger mod disse Forsøgs Nöiag
tighed, imidlertid bringe de dog altid Sagen noget videre.

I fürste Forsög steg Varmen i Respirationskassen 3,5° C., nemlig fra 12,42 til
15,42° C.; i denne Tid sank Vandels Varme fra 38,75° C. til 37,30° C. eller 1,45 C.

1 andet Forsög steg Varmen i Respirationskassen 3° C., nemlig fra 13° til 16°,
og i denne Tid tabte Vandet i Kassen 1,27° eller Thermometeret sank fra 35,2° C. til
33,93° C.

Som Middeltal af mange Forsög stiger Varmen i Respirationskassen 2,25° C., naar 
19*  
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et voxent Mandfolk, som forholder sig roligt, indesluttes 30 Minuter. De ovennævnte 
Forsög varede lige saalænge.

Efter förste Forsög vilde da 140 tt Vand have tabt 0,95° C. for at bringe Tempe
raturen i Respirationskassen til at stige 2,25° C.

Efter andet Forsög vilde derimod 140 tt Vand have tabt 0,93 C. for at bringe 
Temperaturen i Respirationskassen til at stige 2,25° C.

Men 140 x 0,95 er liig 133, 
og 140 X 0,93 er liig 130.

Heraf bliver Middeltallet 131,5.
Antages nu, at 2950 tt Vand opvarmes 1 Grad C. ved en Forbrænding, hvortil 

anvendes 500 Gram lit, saa vilde de 131,5 ti Vand fordre omtrent 22,3 Gram Ilt.
Sammenlignes denne Vægt lit med den Qvanlitet Ilt, som findes i de 22 Gram 

Kulsyre, som et voxent Mandfolk ved Middagstid udviklede i 30 Minuter, saa er der en 
Forskjel af 0 Gram, hvilket udgjör over en fjerde Deel af den hele her beregnede Mængde 
Ilt. Dulong og Depretz fandt, at hos de kjôdædende Dyr brugtes omtrent en tredie Deel 
Ilt mere end den, der perspireres som Kulsyre. I Reignault og Reisets nyeste Forsög 
over Hunde er dette atter bekræftet. Er det tilladt fra disse Forsög over Dyr at slutte 
til hvad der foregaaer ved Menneskenes Respiration, da synes det afgjort, at man ikke 
har tilstrækkelig Anledning til at söge andre og ubekjendte Kilder til den dyriske Varme, 
end netop den ved Aandedrættet foregaaende chemiske Proces. Vil man derimod mere 
stole paa Valentins directe Forsög over Forholdet mellem den Mængde Ilt, der indaandes, 
og den Mængde Ilt, som findes i den udaandede Kulsyre, saa maa bemærkes, at da 
Valentin kun angiver sit Legemes Vægt til 54 Kilogram eller 108 Pund, saa turde der vel 
være Grund til at antage, at större og sværere Personer forbruge mere Ilt end 33,7 Gram 
i Timen, saaledes som Valentin fandt ved Forsögene med sig selv; thi han fandt heller 
ikke den udviklede Vægt af Kulsyre större end 39,146 Gram, som svarer til 10,665 Gram 
Kulstof. For en Respiration, hvorved der udvikledes 44 Gram Kulsyre, som svarer til 12 
Gram Kulstof, vilde der efter ovennævnte Forhold være brugt 38,3 Gram Ilt, hvilket altsaa 
ligeledes nærmer sig de ovenanförte Tal, navnligen naar man erindrer, at der egentlig hör 
gjöres en lille Rettelse i Beregningen over den Mængde lit, som behoves for at erstatte 
den Varme, Vandet tabte ved mine ovenanförte Forsög; der hengik nemlig 1¿ til 2 
Minuter mellem Aflæsningen af Therinometrene i Respirationskassen, som skeer, medens 
Kassen er lukket, og Aflæsningen af Thermometret i Vandkassen, som först kunde aflæses, 
efter at Respirationskassen var aabnet. Anslaaes denne Mellemtid til 2 Minuter, saa haves 
folgende Rettelse: i 32 Minuter tabte Vandkassen en Varmemængde, som kan erstattes ved 
22,3 Gram Ilt, dette vil for 30 Minuter udgjöre 20,22 Gram eller for en Time 40,44 
Gram Ilt.



149

Endelig forekom det mig interessant at vide, hvor stor en Deel af den Varme, el 
Menneske frembringer, hidrörer fra den gjennem Munden og Næsen udaandede Kulsyre og 
Vanddamp, og hvor stor en Deel der skyldes til Legemets Udstraaling &c. For at udlinde 
delte indesluttedes en Karl, som var forsynet med en passende Maske, hvori han frit 
kunde aande i Atmosphæren, medens hans hele Legeme var i Respirationskassen. Herved 
steg Varmen i Kassen under 1ste Forsög, som varede i 30 Minuter 1,81° C., og i andel 
Forsög, som ligeledes varede 30 Minutter 1,70° C.

Derefter gjordes Forsöget omvendt; Personen aandede kun gjennem Masken ind i 
Respirationskassen. I 1ste Forsög, som varede 30 Minutter, steg Thermometrene 0,3° C., 
og i andet Forsög, som foretoges med en anden Person, 0,45° C. 1 sidste Forsög var 
Respirationen noget forceret, og dette maa man nok tilskrive, at Varmen her blev noget 
höiere end i fürste Forsög. Eiler disse Forsög sees det altsaa, at den gjennem Mund og 
Næse udaandede Kulsyre med de deri værende Vanddampe kun udvikle I, Deel af den 
hele Varmemængde, som det hele menneskelige Legeme frembringer.





Mexicos Bregner,
en systematisk, critisk. plantegeographisk Undersøgelse

af

F. Liebmann.

(Læst i det Kongl. danske Videnskabernes Selskabs Mode d. 3 Novbr. 1848).





Mexico har i Lobet af de sidste tyve Aar været en ligesaa interessant som uudtømmelig 
Grube for Botaniken; men uagtet allerede saa rige Skatte derfra ere tilförte Videnskaben, 
lover dog Landets Udstrækning og mangfoldige climatologiske og geognosliske Forskjellig— 
heder betydeligt Udbytte for tilkommende Undersögere. Allerede siden Humboldts og 
Bonplands Reise i Mexico har Naturforskernes Opmærksomhed været henvendt paa dette 
mærkværdige Lands Naturproducter, men det gunstige Sammenstød af Omstændigheder, 
som skaffede hine to udmærkede Forskere Adgang til de udstrakte spansk-americanske 
Colonier lige imod det baade tidligere og sildigere fulgte mistænkelige og prohibitive 
spanske Colonial-System, gjentog sig ikke senere; og det var forst Revolutionen af 1821, 
som aabnede fri Adgang til Mexico. Under Krigen med Moderlandet og de indre Omvælt
ninger, som fulgte paa denne, var Landet ikke skikket for Naturforskerens fredelige og 
rofordrende Sysler; derfor var det tørst henimod 1830, at europæiske Naturforskere 
begyndte at bereise Mexico, og siden den Tid har deres Antal stadig været i Tiltagende, 
uden at Udbyttet af disse Reiser endnu synes at tyde hen paa nogensomhelst Udtømmelse 
af Landets Planterigdom.

Mexicos Bregner have med Rette liltrukken sig megen Opmærksomhed, og et 
stort Antal Arter er efterhaanden bleven beskreven, hvorom det lilterær-historiske Afsnit 
vil give særlig Oplysning. Man vil imidlertid liöilig feile, hvis man troer, at Stoffet i 
den Retning er udtomt med de ved Schiede, Galeotti og Leibold tilveiebragte Samlinger. 
Nærværende Skrift vil vise, hvor stor Tilvæxt det endnu er muligt for en enkelt Reisende 
at bringe til det allerede Kj endte; og alligevel er det min Overbevisning, at endnu langtfra 
det fuldstændige i Mexico existerende Bregne-Antal er kjendt. Denne Mening paatrænger 
sig mig ved at lægge Mærke til, hvor indskrænket dog det Terrain er, som i Mexico er 
bleven besögt og undersögt af Botanikere i Sammenligning med det, hvorom vi aldeles Intet 
vide, fordi det aldrig er bleven betraadt af nogen Botanikers Fod. De i botanisk Hen
seende meer eller mindre undersögte Egne af Mexico ere omtrent folgende : 1) en Deel af 
Östkysten og den östlige Skraaning og Kam af Cordillererne fra 19° til 23° N. B.; 2) et 
Par Linier fra Östkysten til det Indre, nemlig fra Vera Cruz over Orizaba eller Jalapa til 
Mexico, eller fra Tampico til Minedistricterne S. Luis Polosi, Guadalaxara, Guanaxuato;

Vidensk. Selsk. Skr., 5 Række, naturv. og math. Afd. 1 Bind. 20
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3) en Linie fra Mexico lil Acapulco; 4) en Linie fra Mexico til S. Blas; 5) en Linie fra Mexico 
igjennern Departementet Michoacan til Vulkanen Jorullo; 6) Vulkanen Toluca, Omegnen om 
Cuernavaca og Plan de Amilpas; 7) en Linie over Tehuacan da las granadas til Oajaca 
igjennern Misteca alta og M. baja; fremdeles fra Oajaca imod SO. igjennern det saakaldte 
Sierra de Oajaca med Indbefatlelse af Districterne Ixtlan, Chuapam, Villa alta og Chinantla; 
fra Oajaca imod SV. over Juquila lil Sydhavet; endelig en Linie fra Oajaca over Ocollan, 
Ej iltla, Meoatlan til Pochutla og Guatulco ved Sydhavet, langs dette til Tehuantepec. En 
Expedition er foretaget af Belgierne Linden og Ghiesbreght igjennern Departementerne 
Tabasco og Chiapas, men det botaniske Udbytte derfra er ikke bekjendt. Vore Kundskaber 
om Mexicos Bregner vilde sandsynligviis for Tiden være meget betydeligere, hvis alle de 
Plantesamlere, som have bereist Landet, havde været videnskabelig dannede Botanikere. 
Men ikke saa ganske faa af dem vare uvidenskabelige Mænd, sendte fra europæiske 
Museer, af Selskaber eller af enkelte Rige for at indsamle Fröe af Praglplanter eller visse 
Træslægter, eller levende Planter. Naar flere af disse Samlere ved Siden af deres reen 
practiske Formaal tillige anlagde Herbarier, da vare disse af en saa tilfældig og uviden
skabelig Karakter, at de Resultater, man af slige Samlinger vilde forsöge at uddrage 
angaaende Vegetationens Beskaffenhed paa de forskjellige Localitcter, maatle blive aldeles 
falske.

Ved at efterfolge de ovennævnte Veilinier paa Kaartet vil man lettelig overbevise sig 
om, hvor uendelig meget af dette vidtstrakte Land der endnu er tilbage at undersöge; 
hvor betydelig en Tilvæxt Naturvidenskaben i det Hele og saaledes ogsaa Kundskaben»om 
Landets Bregne-Flora vil kunne vente indtil Mexico er bleven bereist og nöie undersögt i 
alle Retninger. Man erindre nemlig, at Mexico er et særdeles vildt Bjergland, imod Öst 
og Vest begrændset af lo Oceaner, og til begge Sider sænkende sig i en bred Kyststræk
ning, hvis störste Del ligger indenfor Vendekredsen, altsaa med et reent tropisk Clima; 
derpaa hævende sig op i Cordillerer af 8—10,000 Fods Middelhöide, medens enkelte 
Punkter opnaae 13—17,000 Fods Höide, udbredende sig imod det Indre og imod Nord i 
vidtstrakte Ilöisletter, medens Cordillererne imod Syd jevnl sænke sig, og danne en Mængde 
parallellöbende Kjeder, adskildte ved overordentlig dybe Floddale, hvilke Parallelkjeder 
stigeformig hæve sig fra Ö. imod V. indtil de opnaae deres störste Höide i Centralknuden 
Sempoallcpec. De östlige Cordillerer ere hyppigen gjennembrudte i vestöstlig Retning af 
steile og for det meste overordentlig dybe Klöfter af vulkansk Oprindelse CBarancas), og 
betydelig Udstrækning, hvilke Baranker ere forsynede med en rig og yderst characteristisk 
Vegetation. Mexicos Vestside ligner Ostsiden med Hensyn til Cordillerernes Middelhöide, 
Middelafstand fra Oceanet, deres jevne Holdning imod Kysten, derimod er der en betydelig 
Forskjel i Landets betydelig vildere ru Karakter, idelig hævende sig i höie smalle Aase 
liöit op i Naaletræernes Region, og derfra sænkende sig i dybe smalle Floddale dybt ned 
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i Palmernes og Scitamineernes Region, strax atter stigende, og saa fremdeles, uden al den 
Reisende undes den velgjorepde Afvexling af en nok saa liden Slette tor den sidste 
vestlige Aas er overskreden, hvorfra Nedgangen ad den store Skraaplan skeer til Sydhavet. 
Et Land af den topographiske Beskaffenhed, som det her i faa Træk beskrevne, og med 
den betydelige geographiske Udstrækning fra 15 til 30° N. B. eier naturligviis betydelige 
Vegetations-Forskjelligheder : hver Floddal, hver Baranka, hver Bjergkjede, hver enkelt- 
staaende Bjergkegle har sine ejendommelige Planteformer. Det vil formodentlig af disse 
faa Antydninger fremgaae, hvor viid en Mark for Naturforskeren Mexico endnu bestandig 
vedbliver at være.

Fór vi skride til den systematiske Fremstilling af Mexicos Bregner vil det være 
hensigtsmæssigt at give en kort litterær-historisk og critisk Udsigt over Forgjængernes 
Arbeider i denne Retning.

I det ældste Værk, som omhandler Mexicos Planter: Historia plantarum, animalium,
Franc. 

mineralium Novæ Hispaniæ auct. Francisco Hernandez ed. Recch Romæ 1651, finde vi ingenBreg- 
ner omtalte. Botaniken var paa den Tid ikkun et underordnet Anhang til Lægevidenskaben; 
man skjænkede ikkun saadanne Planter Opmærksomhed, som havde eller antoges at have 
lægende Egenskaber. Bregnerne, som ingen fremspringende Egenskaber have i denne 
Henseende, oversaaes. De förste Bregner fra Mexico finde vi beskrevne af Antonio José *'^uis^'eé' 

Cavanilles : Descripción de las plantas, que demostró en las lecciones publicas del año 
1801. Madrid 1802. Vi finde heri 11 Arter beskrevne fra det vestlige Mexico og Mexico- 
dalen, hjemsendte af Luis Neé, som foretog en Verdensomseilings-Expedition i et spansk 
Skib; paa denne besögte det vestlige Mexico, hvorfra han gik til Philipinerne. Af disse 11 
Arter ere 3 (Pteris glauca, P. sulfúrea og P. lutea) l'orblevne ukjendte af alle efterfölgende 
Botanikere. Pteris aurantiaea Cav., som ligeledes hörte til de ikke gjenfundne eller ikke gjen- 
kjendtc, er udentvivl identisk med Allosoms ochraceus Hook, plant. Hartweg. Adiantum 
lunatum Cav., som angives al være funden af Neé ved Acapulco, anseer jeg som tvivlsom 
Borger af den mexicanske Flora, da jeg antager Muligheden af en Forbytning af Etiquetter, 
hvorved en Bregne fra Philipinerne (hvor Bregnen er hyppig) er bleven opfort som 
mexicansk.

A. V. Hum- 
Alex. V. Humboldt og Aimeé Bonpland besögte Mexico i 1803; de landede i boldt og A.

Acapulco, og reiste derfra til Hovedstaden, hvorfra Excursioner foretoges imod N. til 
Minedistricterne Guanajuato, Moran, imod Syd til Nevado de Toluca, imod V. til Vulkanen 
Jorullo. Ikkun 7 Bregne-Arter findes iagttagne af disse to Naturforskere i Mexico, og 
beskrevne i Nova genera et species plantarum Americæ æquinoctialis, vol. 1, Paris 1815, 

20*  
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og C. S. Kuntli Synopsis plantarum, quas' in itinere ad plagam æquinoctialem Orbis novi 
collegerunt Al. de Humboldt et Am. Bonpland, Paris 1822, vol. 1.

Af disse 7 Arter var 1 allerede kjendt som mexicansk ved Cavanilles. Dette var 
et saare ringe Udbytte i denne Retning. De to Reisende passerede umiddelbart for deres 
Afreise fra Mexico ned ad den bregnerige ösllige Cordillereheldning, men de synes ikke 
at have kunnet skjænke Planteverdenen nogen Opmærksomhed paa denne sidste Del af 
deres Reise i hint Land.

Allerede tidligere end disse to Mænds Besög i Mexico havde Bøhmeren Thaddæus 
Hænke. Hænke undersøgt Mexicos Vestside; men Resultaterne ere sildigere bievne bekjendtgjorte 

end de humboldt-bonplandske. Hænke afreiste allerede 1789 fra Spanien, ansat som det 
hedder fisico-botanico comisionado por su Magostad Católico til at foretage en stor viden
skabelig Expedition til de spanske Coloniallande. Efter at være landet ved la Plata Floden, 
reiste han over Land til Valparaiso, hvorfra han i Fregatten Descubierto besögte Coquimbo, 
Copiapó, Arica, Callao; bereiste derfra de peruanske Ander, fortsatte Reisen til Trujillo, 
Guayaquil, Panama, Guatimala og ankom til Acapulco. Efter et kort Ophold der, gik han 
atter tilsöes til Kysten af Californien, og kom lige til Prins Williams Sund. Derfra gik 
han tilbage, anlöb S. Blas og Acapulco; fra sidstnævnte Stad gik han til Hovedstaden 
Mexico, og kom efter en Maaneds Ophold der i Decbr. 1791 tilbage til Acapulco, hvorfra 
Expeditionen fortsattes til Marianerne og Philipinerne. Hænke vendte ikke mere tilbage 
til Europa, men levede i Sydamerica, og dode der i Provindsen Cochabamba i Aaret 1817. 
De af Hænke paa den ovennævnte Reise vundne Samlinger sendtes efterhaanden til Europa, 
og kom til Prag, hvor de beskreves i Reliquiæ Hænkeanæ, seu descriptiones et icones 
plantarum, quas in America meridionali et boreali, in insulis Philippinis et Marianis collegit 
Thaddæus Hænke. Cura musei bohemici, Prag 1825. Bregnerne ere beskrevne af C. B. 
Presl i Fací. I. 44 Arter opföres heri som mexicanske, men mange af disse hör vistnok 
ansees som yderst tvivlsomme med Hensyn til Födeland, idet sandsynligviis Planter hen
horende til Samlingerne fra Manilla og Luzon ere bievne sammenblandede med dem fra 
Acapulco og Mexico, eller ogsaa en senere tilfældig Forvexling af Etiquetter har fundet 
Sted. At Hænkes Samlinger ikke have været omhyggelig etiquetterede sees deraf, at ingen 
specielle Localitetsangivelscr findes ved Arterne i Rel. Hænk. Det er imidlertid saare 
vanskeligt senere at rette de Feil, som opstaae i Stedangivelser, fordi det er umuligt 
ved et fuldstændigt Bevis at godlgjörc Sagen. Ved absolut nye Former lykkes det lettere 
i den efterfölgendc Tid at paavise Feilene. Bolryopteris mexicana Presl er et Bevis 
herpaa, idet denne Bregne, som i Rel. Hænk. angives som mexicansk, senere fandtes at 
henhöre til Philipinernes Flora. Ved allerede beskrevne og andenstedsfra bekjendte Arter 
er det langt vanskeligere at paavise den urigtig angivne Localitet, fordi Muligheden dog 
er tilstede, at Planten kan gjöre store Spring ud over sit tidligere kjendte Udbredningsareal.
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Man har da sædvanlig ikkun det at holde sig til, om Planten i den nyere Tid er bleven 
gjenfunden i det samme Strög eller ikke. Som saadanne til den mexicanske Flora urigtig 
henregnede Bregnearter i Rel. Hænk. anseer jeg folgende: Notochlæna incana (peruansk?), 
Polypod. irregulare (asiatisk?), Nephrodium acuminatum , N. semicordatum, N. hirsutulum, 
N. exaltatum (sydamericanske ?), Asplénium laserpitifolium (asiatisk?), Lomaría? juglandi- 
folia^ Adiantum lunulatum (asiatisk?). Flere af de hænkeske Bregner ere desuden i 
systematisk Henseende tvivlsomme paa Grund af en temmelig ufuldstændig Beskrivelse; ligesom 
de heller ikke ere gjenfundne af nyere Reisende i det vestlige Mexico. Saadanne ere: 
Asplénium? villosum, Lomaria? juglandifolia, Pteris æqualis, Adiantum lucidum, A. incisum, 
A. amplum, Dicksonia adiantoides, D. multifida, Hymenophyllum pectinatum, Gleichenia 
nitida. Endelig ere nogle af de i Rel. Hænk. af Presl opstillede Arter uden Tvivl uden 
Grund adskilte fra andre bekjendte Arter, saaledes Aneimia cordifolia fra A. Phyllitidis, 
A. dissecta fra A. hirsuta, A. carvifolia fra A. adiantifolia. Der bliver saaledes ikkun et 
ringe Antal af sikkre og til den mexicanske Flora virkelig herihörende Bregner tilbage, 
som tilkomne ved Hænkes Reise.

Dr. Schiede var den förste Botaniker, som i længere Tid opholdt sig paa Schiede. 

Mexicos bregnerige Østside, og hvem en meget anseelig Tilvæxt i vor Kundskab om 
denne Families Forhold i Mexico skyldes. Schiede reiste fra Aaret 1830 i Mexico; 
han botaniserede i længere Tid i Omegnen af Jalapa, og foretog derfra en Reise 
over Chiconquiaco, Jalacingo, Naulingo til Misantla og Papantla. Senere nedsatte han sig 
som practiserende Læge i Hovedstaden Mexico, virkede dog indtil sin alt for tidlig ind
trufne Död med usvækket Interesse for sin Yndlingsvidenskab, men indskrænkedes i den 
sidste Tid af sit Liv i sin Virksomhed som Botaniker ved sin practiske Löbebane. Schiede 
sendte sine botaniske Samlinger efterhaanden til Tydskland, hvor de beskreves i Schlech- 
tendals Linnæa. Schlechtendal selv bestemte og beskrev i 5te Bind af Linnæa 78 af 
Schiedes mexicanske Bregnearter, hvoraf 16 vare nye, 6 Arter tvivlsomme eller urigtige, 
5 Arter vare tidligere bekjendte som mexicanske. Prof. Kunze leverede i 13de Bind af 
Linnæa Additamenta ad filices mexicanas, hvori 44 schiedeske Bregnearter omtales. Heraf 
vare 11 nye, 10 tidligere kjendte fra Mexico, 5 tvivlsomme. Ved Dr. Schiede er saaledes 
sendt 122 Arter fra Mexico; 9 af disse ere endnu at betragte som tvivlsomme, 11 som 
tidligere kjendte, bliver til Rest 98 Arter, som skyldes denne Botaniker.

Ved Dr. Schiedes Sendinger fra Mexico var Opmærksomheden igjen bleven hen
vendt paa dette Lands botaniske Rigdomme. Lysten til al overfore til Europa saadanne 
Planteformer, som udmærkede sig enten ved Blomsternes Pragt eller ved nyttige Egen
skaber, fremkaldte nu Udsendelsen af Gartnere eller reisende Samlere til Mexico, ved 
hvilke efterhaanden en meget stor Mængde interessante mexicanske Planter ere bievne 
indförte i de europæiske Haver og Væxthuse.

Fr. Hartweg sendtes saaledes til Mexico af Horticultural Society for at samle Fröe, Hartweg. 
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Galeotli.

levende Planter og Herbarier. De af ham sendte törrede Planter ere beskrevne af G. 
Bentham-i plantæ Hartwegianæ, London 1839. De faa tilfældig af en Ikke-Botaniker ind
samlede Bregne-Arter ere beskrevne af J. W. Hooker. 12 Arter omtales, af hvilke 3 
Arter ere nye (den ene, Antropbyum ensifolium Hook, er ufuldstændigt beskreven), Resten 
er Arter, som allerede vare kjendte som mexicanske.

Belgieren Henry Galeolti bereiste Mexico fra 1835 til 1840 som Reisende for nogle en
gelske Riginænd og et belgisk Handelsgartneri for at indsamle levende Planter og Fröe. Under 
sine vidtløftige Reiser i de forskjellige Dele af Mexico anlagde han betydelige Herbarier, som 
senere efter hans Hjemkomst fordeltes i flere mindre Samlinger efter de forskjellige Localiteter, 
og solgtes særskildte. Et specielt Arbeide over Mexicos Bregner udgaves kort Tid efter hans 
Hjemkomst i Forening med Prof. M. Martens: Mémoire sur les Fougères du Mexique par M. 
Martens et H. Galeolti avec 28 planches, indfort i Annales de la société Royale de 
Bruxelles, vol. 15, 1841. Dette Arbeide skal her noget nærmere omtales, fordi det særlig 
behandler det samme Lands Bregner, som Forf. af nærværende Skrift har gjort til Gjenstand 
for sine Undersøgelser, og altsaa vel maa burde kunne ansees som en Hovedkilde ved 
min Bearbeidelse af samme Emne. Da dette Værk imidlertid i den efterfølgende systema
tiske Del idelig maa blive Gjenstand for critiske Angreb, er det et beqvemt Sted her at 
kunne tage det under en almindelig Betragtning og Bedømmelse.

Skjöndt man skulde vente at finde samlet Alt, hvad der til den Tid var bekjendt 
om Bregnerne indenfor det mexicanske Riges Grændser i dette Værk, er del dog kun de 
af Herr Galeotti samlede Bregner, som deri afhandles. Forff. synes saaledes at have 
fordelt Arbejdet imellem sig, at Prof. M. Marlens har givet Bestemmelserne af Arterne, og 
udkastet de latinske Diagnoser af de som nye anseete Former; medens II. Galeolti i den 
franske Text har givet Oplysning om Ariernes geographiske Forhold. Delte Arbeide er 
af det Slags, som langt fra i Sandhed at gavne Videnskaben, tilføre denne en Masse Slof, 
som ikkun en meget kort Tid indlemmes i samme, men hvortil Tilliden snart forsvinder, 
saasnart Critiken begynder sin Analyse, og da allevegne finder Urigtigheder i Angivelser og 
Paastande, falske Bestemmelser i utroligt Antal, det mest paafaldende Ubekjendtskab til 
den Del af Litteraturen, som netop beskjeftiger sig med samme Emne. Man har i 
Sandhed Vanskelighed ved at begribe, hvilke Bevæggrunde der have kunnet bringe Forfl’. 
til al udgive et saa aldeles overfladisk og i alle Henseender umodent Arbeide. Saaledes 
som det nu imidlertid foreligger, er det Critikens möisommelige Sag at folge Forfl'. Skridt 
for Skridt, for at rette deres Feil, stryge störste Delen af deres saakaldte nye Arter, 
befæste og saa al sige paa ny at indføre i Videnskaben de faa ligesom tilfældige virkelig 
nye Arter, som blive tilbage efter den store Udrenselse. Forff. sige rigtignok i Fortalen 
p. 5, at de have gjort Diagnoserne af de nye Arter meget udførlige, fordi det er det 
eneste Middel til at gjöre Arterne vel kjendte for Botanikerne, og forebygge Forvexling 



159

med andre nærstaaende Arter. Desto mere paafaldende er det, at Forff., skjöndt indseende 
Nødvendigheden af Udforlighed og Nöiagtighed, alligevel give saa unöiagtige og ufuld
stændige Diagnoser, at det er nødvendigt at udarbeide aldeles nye, hvis Videnskaben skal 
kunne lilegne sig dem.

Afbildningerne, som ere af Galeotli, vidne om en mærkelig Mangel paa Sag
kundskab; mange af Afbildningerne ere aldeles ubrugelige, saaledes Tab. 2 Fig. 2; T. 7 
F. 3; T. 12; T. 15 F. 1; T. 15 F. 3; T. 22; T. 23. Medens den systematiske Del i det 
hele taget er affærdiget med en Korthed og Ufuldstændighed, som gjör det meget 
vanskeligt for Critiken at bringe de bestridte Punkter til Evidents af Mangel paa Holde
punkter, og som ikkun tillader den, der selv er nöiere bekjendt med Forhold og Materie 
ved et længere Ophold i Mexico, at tale med en vis Grad af Sikkerhed; saa finde vi den 
anden Del af Arbeidet, som er skreven paa fransk, og som indeholder Oplysninger om 
Arternes geographiske Forhold i Mexico udfort med langt større Vidtløftighed. Undersøge 
vi imidlertid denne af den Reisende selv leverede Del, saa finde vi en stor Ordrighed 
skjulende en stor Fattigdom paa virkelige og nødvendige Oplysninger. Vidtlöftigen for
tælles Ting, som ere Sagen aldeles uvedkommende, ja de samme Ting gjentages mangfol
dige Gange, medens de vedkommende Meddelelser, som kunne være af Nytte og Interesse 
ere höist ufyldestgjörende behandlede. Forif. yttre ogsaa i Fortalen p. 6, at de haabe, at 
denne Del ikke skal være uden Interesse for Geologer og Plantegeographer. For at dette 
imidlertid skulde være Tilfældet, maatte alle i Memoiren indeholdte Data være sikkre, 
hvilket ikke er Tilfældet. Ikke engang Angivelsen af Arternes geographiske eller topo- 
graphiske Forhold er synderlig paalidelig, uagtet det hedder, at der er anvendt megen 
Omhyggelighed herpaa efter de Noter, som ere samlede paa Stedet af Herr Galeotti. Det 
efterfølgende vil vise, hvorledes Bregner, som udelukkende ere terrestre, anføres som 
parasitiske, hvorledes Arter, som ere fremherskende og charakteristiske for den subtro
piske og tempererte Region (2 4000 Fod) anföres for den kolde (7—110009, saaledes 
Pteris Orizabæ, Xiphopteris serrulata, o. 11.

Memoiren indeholder 170 Arter (12 Arter Lycopodiaceer ere her fradragne). 42 
Arter af disse beskrives som nye, men af efterfølgende Liste vil det fremgaae, at ikkun 
et meget indskrænket Antal (10) virkelig ere ubeskrevne. Det overvejende Antal af de 
som nye opstillede Arter ere saadanne, som enten forlængst ere beskrevne af Andre, og 
i det hele laget ere vel kjendte, eller unge Exemplarer af gamle Arter; stundom er ikke 
engang Slæglen rigtig opfattet. En betydelig Del Arter er aldeles falsk bestemt; andre 
ere i höieste Grad tvivlsomme, og sandsynligviis ligeledes falsk bestemte, men som ikkun 
med galeoltiskc Exemplarer for Öie lade sig opklare. For at give en Prove af Arbeidets 
Beskaffenhed, hidsættes cl Par Lister, som bedre end mange Ord ville vise, hvad der har 
foranlediget ovenstaaende ugunstige Dom.
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Acrostichum fulvum = Acrostichum vestitum Schldl.
Falske nye Arter i Martens og Galeottis Mémoire :

Polypodium cordifolium 
Polyp, bicrenatum 
Polyp. Galeottii
Notochlæna lævis
Pteris fallax
Pteris triphylla 
Asplénium minimum

= Aspidium trifoliatum Sw. (pi. junior)!
= P. subpetiolatum Hook.
= P. Sloanii Kze.
= Notoch. sinuata Kaulf. var.
= Allosorus intramarginalis Presl.
= Pt. crética L.
=• Asplénium polymorphum Mart. & Gal. (pi. junior) 

eller Asplen. pumilum Sw. (pi. jun.)
Woodwardia spinulosa 
Cheilanthes candida 
Cheil. minor
Cheil. lanuginosa
Allosorus decompositus 
Allosorus chærophyllus 
Aspidium pumilum 
Aspid, crinitum 
AIsophila pilosa 
Alsoph. fulva 
Adiantum pellucidum 
Aspidium alhyroides

= Woodw. radicans Sw.
= Notochlæna pulveracea Presl.
= Cheil. lentigera Sw.
— Cheil. lentigera Sw.
= Allos. augustifolius Presl.
= Allos. ciliatus Presl.
= Aspid, nobile Schldl.
= Aspid, parallelogrammum Kze.
= Polypodium rude Kze.
= Alsoph. Schanschin Mart.
— Adiant. tenerum Sw.
= Asp. mexicanum Presl.? see. Kze.

Urigtig bestemte Arter ere :
Acrostichum citrifolium
Acrost. crinitum 
Gymnogramine Totla 
Tænitis linearis
Ptcris serrulata

= Polypodium lycopodioides L. 
= Acrost. hybridum Bory.
= Gymnogr. Linkiana Kze.
= Vittaria graminifolia Kaulf.
= Pteris crética L.

Notochlæna trichomanoides = Notoch. rufa Presl.
Polypodium aureum 
Diplazium acuminatum 
Asplénium denticulosum 
Loinaria longifolia 
Blechuum gracile 
Asplénium falcatum
Asplen. discolor

= Polyp, sporadocarpum Willd.
— Diplaz. striatum.
= Diplazium lonchophyllum Kze
= Lomaría spectabilis Liebm.
— Blech, glandulosum Kaulf.
— Asplen. harpeodes Kze.
= Asplen. semicordatum Raddi.
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Asplen. repandulum 
Cænopteris millefolium 
Alsophila pruinata 
Aspidium tuberosum 
Aspid, aculeatum 
Marattia lævis

— Asplen. ripariuni Liebin.
= Asplen. rhizophyllum Kze.
= Alsophil. Schiedeana (pro parte).
— Nephrolepis occidenla'is Kze.
= Polystichum ordinatum Kze.
= Maratt. weinnanniæfolia Liebm.

Lygodium scandens
Blechnum ciliatum

— Hydroglossum spectabile Liebm.
— Lomaría campylotis? sec. Kunze.

Polyp, juglandifolium.
— pulchrum.

Pteris arborescens.
Blechnum polypodioides.
Asplénium erectum.

— inæquilaterale.
— nanum.
— rhizophorum.

Aspidium Serra.
abruptum.

allerede brugt uden at Forff. have vidst det, eller 

— Antroph. carnosum Liebm.
— Allos. formosus Liebm.
= Asplen. resiliens Kze.
— Pteris apicalis Liebm.

tilbage som tidligere ubeskrevne, men alle trængende til 
Videnskaben :

Asplénium polymorphum.
— mexicanum.

Cheilanthes paleacea. 
Botrychium decompositum. 
Aneimia pilosa.

vol. 18. 1844 under Titelen Plantæ Leiboldianæ opregnet Leibold.

117 i Mexico af Fr. Leibold samlede Bregnearter. Heraf ere 13 Arter nye, 78 ere allerede 
tidligere bekjendte fra Mexico, 3 ere tvivlsomme. Denne Samling er tilveiebragt saa godt 
som paa een Localitet (Plantagen Zacuapan, 5 Leguas Ö. tor Byen S. Antonio Huatusco),

Vidensk. Selsk. Skr., 5 Række, naturv. og math. Afd. 1 Bind. 21 

Tvivlsomme Arter, som ikkun ved galeottiske Exemplar er kunne oplyses: 

Acrostichum muscosum.
piloselloides.

— pumilum.
Grammitis elongata.
Polvpod. glaucinum.

— araneosum.
— fulvum.
— ferrugineum
— virginieum.
— dissimile.

Artsnavnet maa forandres som 
som grundende sig paa falske Angivelser: 

Antrophyum falcatum 
Allosoms pulchellus 
Asplénium parvulum 
Pteris Orizaba?

Folgende nye Arter blive 
ny Beskrivelse for at indlemmes i 

Acrostichum affine. 
Gymnogramme pilosa. 
Polypod. delicatulum.

affine.
— pilosissimum.

Prof. Kunze har i Linnæa
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hvor Samleren, der var kommen til Mexico for at indsamle Planter til Salg, opholdt sig i 
to Aar, og hvorfra korte Excursioner gjordes i Omegnen.

Klotzsch har i Beiträge zu einer Flora der Äquinoctial-Gegenden der neuen Welt, 
CAschenborn‘ ^innæa V. 18, 1844, omtalt 3 for Mexico nye Bregnearter, samlede af C. Ehrenberg og 

De Berghes. Aschenborn. I Linnæa v. 19, 1847 har C. G. Nees v. Esenbeck omtalt 21 Bregner fra 
Mexico, samlede af Dr. Aschenborn og De Berghes. Af disse ere 4 nye. Næsten ingen 
Stedangivelser ere nævnede.

Disse ere de vigtigste Kilder til Studiet af Mexicos Bregner. Ved Udardeidelsen 
af nærværende Skrift er naturligviis den hele rige Litteratur, som behandler Bregnernes 
Familie, med störste Samvittighedsfuldhed benyttet; ikkun har jeg at beklage, at det ikke 
er lykkedes mig at erholde Adgang til Giuseppe Raddi Nov. gen. et spec, plant. Brasil. 
Pars 1 Filices. Florentiæ 1825, og Antoine Feé Histoire des Acrostichacées. Strasburg 1844.
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Polypodiaceæ.

Íero^ichinií L.
1. Acrosticliuiii (Olfersîa) teiiuifolium Liebm.:

fronde cæspitosa coriácea, sterili 6—7 pollices longa, 3—4 lineas lala, lineari-Ianceolata 
vel lineari-spathalata, ápice acutiuscnla vel plerumque mutilata eamquc ob causam retuso- 
spathalata, margine incrassato revoluto integro, basi longissime attenuata, sensimque in 
stipitem transiente; stipitc 4—5 pollicari strå mineo bie illic palcis deciduis tenuissime mem- 
branaceis llaccidis ovatis laceris instruct#, antice canaliculato, posticc convexo; lamina 
glaberrima, anlice obscure viridi, posticc pallidiori sparsim nigropunetata, costa paginæ 
posterions applanata subimmersa, anlice canaliculata, venis iinmersis anlice param prominulis 
simplicibus vel furcatis posticc evanescentibus; fertili sterilibus longiori, 9—10 pollices 
longa lineam lata, stipitc 5—6 pollicari, lamina lincari, atrinque acuminata acuta, margine 
revoluto, costa paginæ posterions glabra applanata, sporangíis ílavo-fuscis.

Rhizoma pennam anserinam crassum horizontale repens dense squamosum, sqiiamis 
membranaceis flavescentibus lanceolatis acuminatis, radiculis plurimis fibrillosis ramosis 
obsitum.

Denne Art voxer paa halvraadne omstyrtede Træstammer i de tætte Höiskove, 
som bedække Siderne af Cerro de Sempoaltepec i Departementet Oajaca, og lindes i en 
Ilöide af omtrent 9000'. Af ingen tidligere Reisende er denne Bregne iagttaget, ligesom 
jeg heller ikke har bemærket den paa noget andet Voxested.

Awrø. Af de indsamlede Exemplarer findes ikkun paa faa Lövets Spidse uskadt; paa de fleste synes den af
brudt i meget ung Tilstand, men denne Beskadigelse forhindrer ikke den videre Udvikling, kun bliver 
Lovet da ikke tilspidset, men spatelformig ogudrandet. De frugtbærende Exemplarer fandtes altid 
uskadte.

2. Acrostichuni (Olfersia) revolutum Liebm. :

fronde simplici coriácea rigida, sterili 1¿ 2 pollices longa, lamina stipitem parum super
ante, 4 lincas lata, elliptica obtusa, basi longius attenuata, margine incrassato revoluto, 

21*  
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utraque pagina glaberrima, subtus pallidiori, costa antice canalicnlata, postice convexa 
prominula, venís immersis vix conspicuis simplicibus furcalisve curvatis; stipite antice 
canaliculato marginato, postice convexo, paleis membranaceis Ianceolatis laceris subad- 
pressis obsito; ferlili sterilibus, subduplo longiore, stipite bipollicari, lamina subpollicari 
elliptica, 3 lineas lata margine incrassato non revoluto.

Rhizoma filum linteum crassum horizontale repens curvatum hic illic radiculis 
villosis instructum, squamis rufis Ianceolatis laceris dense obsitum.

Den voxer paa Barken af gamle Træer imellem Lobani og Petlapa i Districtet 
Chinantla i det östlige Oajaca paa henved 3000 Fods Höide, og indsamledes i Juli Maaned« 
Paa Cuba samlede jeg den ved Bejucal i Skovene, der bedække Kalkhöiene paa omtrent 
400 Fods Höide, og fandtes der fructificerende i Marts Maaned.

De cubanske Exemplarer ere fuldkommen overensstemmende med de mexicanske. 
Undertiden findes det sterile Löv saa indrullet i Randen, at det bliver fuldkommen linie— 
formigt.

Den Art, denne Bregne efter Beskrivelsen at domme synes at komme nærmest, er 
A. gorgoneum Kaulf. fra Sandwich-Öerne, men af denne ere ingen Original-Exemplarer seete.

3. Acrostichum (Olfersia) ovatum Liebm.:

fronde simplici coriácea, sterilt 3—5 pollices longa, lamina 1—1 pollicari, 6—7 lineas 
lata, elongato-ovata ápice obtusa^ basi attenuate, margine imprimis apicem versus undulato 
incrassato revoluto, supra glabra, costa elevata, venís conspicuo prominulis curvato-patulis 
simplicibus furcatis bifurcalisve, obscure viridi, subtus pallidiori hic illic absque ordinc 
squamis rufis adpressis notata, venís immersis, costa elévala; stipite 2—4 pollices longo 
marginato antice canaliculato postice convexo, squamis membranaceis Ianceolatis laceris 
rufis subadpressis obsito; fertili sterilibus longitudine subæquante, lamina bipollicari, 3 
lineas lata lineari obtusa, margine incrassato non revoluto, basi longe attenuata, costa antice 
canaliculata, sporangiis fuscis.

Rhizoma filum emporeticum crassum horizontale repens extensum curvatum, radi
culis villosis ramosis, squamis lineari Ianceolatis acutis subadpressis rufis dense obsitum.

Den voxer paa gande Stammer i Höiskove paa Siderne af Cerro de Sempoaltepec 
i Departementet Oajaca imellem 8-9000 Fods Höide.

Den nærmer sig meget til foregaaendc Art, men adskilles dog derfra ved Lövets 
Störreise, ved Længden af Stilken, som overgaaer Pladens, ved den paa det ufrugtbare 
Lovs Overflade fremtrædende, ikke randede Middelaare, ved de fremtrædende Sideaarer, 
ved det frugtbare budt linieformige Löv o. s. v.
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4. Acrostichum (Olfcrsia) aíTine Martens A Galeotti Mein. Foug. mex. p. 24, 
tab. 3 fig. 1 Cuden Analyser).

Ua Forfatternes Beskrivelse er alt for kort og ufyldestgjörende, idet netop de 
vigtigste karakteristiske Træk ere upaaagtcde, saa at det fornemmelig skyldes den med
følgende Afbildning, at Arten er bleven erkjendelig, anseer jeg det for nødvendigt her at 
give en udforlig Beskrivelse.

Rhizoma pennam gallinaceam crassum repens curvatura rigidissimuni, paleis ma- 
jusculis nigricantibus nitidissimis Ianceolatis ciliatis deciduis dense obsitum, frondibus 
rigidis coriaceis, fertilibus sterilibus dimidio longioribus conformibus. Frons sterilis 3 — 5 
pollicaris, stipite 1J—2 pollices longo, lamina 2—3 pollices longa, A— § pollicem lata, 
oblongo-lanceolata obtusiuscula, margine incrassato reflexo, basi paululum attenuate, antice 
obscure viridi glaberrima, postice pallide flavescente sub lente papillata, squamis minutis 
deciduis sparsis hie illic nótala, costa paginæ superioris canaliculata, paginæ inferioris ele- 
vata convexa, venís immersis arcuatim patulis simplicibus furcatisve anlice parum con- 
spicuis, stipite anlice canaliculato marginato, poslice convexa basin versus hie illic 
squamis deciduis membranaceis flavescentibus parse obsito, 2—3 lineas supra basin geni- 
culalo. Frons fertilis stipite 4 pollicari, lamina 3 pollicari, A pollicem lata, margine inflexo, 
sporangiis fuscis.

Den voxer paa Vulkanen Orizaba i en Höide af 10,000 Fod, i Skoven som 
omgiver Vaquería del Jacal, fornemmelig paa Egestammer, og bærer Frugt i September. 
Enkelte Exemplarer fandt jeg paa Ege ved Sta Maria Alpatlahua paa 7500'.

Naar Forff. sammenligne A. affine med A. Schiedei Kze, forekommer denne Sam
menligning mig ganske ubegribelig, da der neppe gives to Arter af Afdelingen af 
Slægten Acrostichum med udelt Löv, der kunne være mere forskjellige. Det er unød
vendigt for den Sagkyndige at fremhæve de mangfoldige vigtige Forskelligheder imellem 
disse to Arter; aliene den ene vil her være tilstrækkelig betegnende, at A. affine har et 
overordentlig stivt læderagtigt, ja næsten bruskagtigt Löv, medens A. Schiedei Kze har et 
tyndt urteagtigt.

Hos A. affine findes en ejendommelig Knædannelse i den nederste Deel af Stilken, 
der slet ikke omtales af Forff. Det nederste Ledstykke af 2—3 Liniers Længde er noget 
tykkere end del överste, og mörkfarvet. Løvets Stilk aflöser sig ikke ved selve Grunden, 
der hvor den er befæstet til Rodstokken, men i dette Knæ uden at der dog dannes nogen 
regelmæssig Ledflade, saaledes at den ældre Rodstok findes besat med disse korte sorte nedre 
Ledstykker af affaldne Löv. Vi ville senere faae Ledighed til ved andre Arter af Slægten at 
gjöre opmærksom paa en lignende Dannelse, der, saavidt jeg vced, hidtil ikke er bleven 
iagttaget eller paaagtet ved denne Slægt.
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5. Acrostichiini (Olfersia) Lingva Raddi Syn. n. 31. Ej. Nov. gen. fil. Bras. p. 5 
t. 15 fig. 4. Kunze Syn. fil. Poeppig. p. 27. Martens & Galeotti Mein. s. 1. foug. 
mex. p. 24.

Den voxer i Skove og Klöfler paa Mexicos östlige Side i Regionen imellem 2— 
3000 Fod paa gamle Træstammer. Saaledes i de dybe skovdækte Klöfter (Barancas) ved 
Huitamalco i Departementet Vera Cruz, i Skovene omkring Hacienda de Mirador.

Efter Galeotti (1. c.) findes den i Oajacas östlige Bjergegne i Llano verde paa 
omtrent 7000' Höide, voxende paa Egene sammen med A. Schiedei Kze; dog anseer jeg
denne Angivelse for usikker, især med Hensyn til Bestemmelsens Rigtighed.

I de systematiske Værker, som behandle Bregnerne, finde vi flere Arter opstillede, 
som det uden Sammenligning af paalidelige Original-Exemplarer vil være umuligt med 
fuldkommen Sikkerhed at bestemme, idel Beskrivelserne ere saa korte og flygtige, at man 
ved at sammenholde Diagnoserne indbyrdes, intet sikkert Holdepunkt finder for Adskillelsen. 
Saaledes synes A. Lingva Raddi at være identisk med A. conforme Sw., A. laurifolium 
Thuars, ja selv med A. latifolium Sw., naar hensees til Beskrivelserne. Ikkun en Mono
graph, i Besiddelse af det fornödne Materiale, vil kunne afgjöre om disse Arter virkelig 
ere forskjellige, eller om flere eller alle nævnte maa sammendrages.

Vort botaniske Museum er i det hele ikke rigt paa Original-Exemplarer, og saa
ledes kan jeg ikke löse denne Opgave. Kun det kan jeg bemærke, al i Vabl Herbarium 
findes et Exemplar fra Montserrat, meddelt af Dr. Ryan, og betegnet som A. simplex Sw., 
som aabenbart ikke henhörer til A. simplex (jevnf. Sw, 11. ind. occid. v. 3 p. 1587), men 
er aldeles overensstemmende med mine mexicanske Exemplarer af A. Lingva Raddi.

Mine Exemplarer ere af meget forskjellig Slörrelse, fra 6 - 13 Tommer lange, 1|—2| 
T. brede; Lövstilken af 1<1—3| Ts. Længde; det frugtbare Lov er noget længere end det 
ufrugtbare, Stilken nedeniil besat med nogle ströede Skjel, næsten fiirkantet; Lovet glat, 
læderagtigt.

Jeg formoder, at den som A. simplex Sw. bestemte Art hos Mart. & Gal. 1. c. p. 
21, henhörer til A. Lingva; om den af Kunze (Fil. Leibold. i Linnæa v. 18 p. 309) med 
Tvivl omtalte A. simplex ligeledes henhörer hertil, tör jeg ingen Mening yllre, da Forf. 
selv siger, at han kun har havt et eneste monströst Exemplar for sig.

6. Acrostichuni (Olfersia) Sartorii Liebni. :
fronde simplici subeoriaeea, sterili 2—3pedali, 2—2^ pollices lata, lanceolata vel obovato- 
lanceolata ápice acuminata acuta, margine incrassato repando-undulato, basi longissime 
attenuata, costa utrinque elévala, supra canaliculala, subtes acula marginata, venís sub- 
immersis horizontalibus simplicibus vel furcatis, supra obscure viridi subtus pallidiori, sti— 
pite 5—6 pollicari supra canaliculate, basin versus paleis deciduis brunneis niajusculis hic 
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illic obsito, 2—3 lineas supra basin gcniculato; fertüi sterilibus breviori, bipedali, stipite 
8 pollicari, lamina 12—14 lineas lala, angustiori, obtusa, basi minus attenuata, sporangiis 
fusco-flavis.

Rhizoma pennam anserinain crassum, horizontale repens paleaceum, frondes piures 
emiltens.

Denne Bregne voxer parasitisk paa gamle Træer i Skovene omkring Hacienda de. 
Mirador i Departementet Vera Cruz paa 3000 Fods Höide, og horer til de almindeligere 
forekommende Arter. Desto mærkeligere er det, at den ikke tidligere er bleven beskreven, 
med mindre den er bleven forvexlet med A. simplex eller A. Lingva. Den bærer Frugt i Juli.

Den adskilles fra A. Lingva Raddi ved sin Störreise, sit stærkt tilspidsede, ved 
Grunden langt afsmaldnede Löv, ved den bölgende Rand, ved Middelaaren, som paa Bag
siden er skarpkantet, o. s. v. Ydre Lighed har den med A. latifolium Sw., som dog af
viger ved det frugtbærende Löv dobbelt bredere end det golde, ved den skarpe Lövrand, 
o. 11. Ligeledes med A. Sieberi Hook, et Grev. ic. fil. t. 237 har den nogen Overensstemmelse.

Jeg har benævnt den efter Herr Carl Sartorius, Eier af Hac. de Mirador, en ivrig 
Befordrer og Underslotter af mine videnskabelige Formaal i Mexico.

7. Acrostichiiiii (Olfersia) Schiedei Kze. Anal, pterodogr, p. 10. Ej. Addit. enum. 
fil. Mex. in Linnæa XIII p. 130. Ej. fil. Leib. 1. c. p. 309. Schlechtd. Linnæa v. 5 
p. 605. Mart. & Gall. I. c. p. 23.

Hörer til de niecst udbredte Arter i Mexico. Jeg har iagttaget den paa hele den 
östlige Cordillère imellem 3 og 8000 Fods Höide; saaledes ved Mirador 3000'; omkring 
Byen Tiuzutlan og Indierlandsbyen Chinautla i Dep. Puebla paa 7—8000'. Dr. Schiede 
samlede den omkring Jalapa, 4500'; Galeotti i Depart. Oajaca ved Bjergværksstedet Yavesia 
7—8000'. Den voxer saavel i Klipperifter som paa Træstammer, og fructificerer næsten 
hele Aaret igjennem. I Störreise afvexler den fra 6 til 12 Tommer.

8. Acrostichiiiii (Olfersia) hyhridum Bory. Hook & Grev. icon. Fil. t. 21. Kze. 
fil. Leib, in Linnæa v. 18 p. 309.

Den voxer paa lodrette Fjeldvægge eller i Klippekløfter i den saakaldte tierra fría 
Region paa Mexicos östlige Cordillerer i en Höide af 6500—7000 Fod; saaledes ved Tiuzutlan, 
Chinautla i Dep. Puebla. Hr. Leibold har ogsaa fundet den, men Voxestedet angives ikke.

1 Form og Störreise er den særdeles foranderlig; det sterile Löv opnaaer en 
Længde af over 20 Tommer, en Brede af 2¿ T., men træffes ogsaa af 3—4 Tommers 
Længde; Lövets Form er aflang-lancelformig spids i begge Ender, omvendt ægformig- 
lancclformig, eller ren elliptisk. Mine Exemplarer fra Chinautla stemme til Punkt og Prikke 
med den Hooker-Grevilleske Figur.
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Til denne Art henhörer formodentlig A. crinituni Mart. & Gall. 1. c. p. 25; i del 
mindste fremgaaer det. at Forffs. Plante ikke er den ægte Swartziske, da det hedder: 
frondes bipollicares ovato-elliplicæ, margine costa et stipite pilos longos setosos fuscos con
ferios gerentes, hvilket aldeles passer paa de nysnævnte smaae Exemplarer, men aldeles ikke 
paa A. crinitum Svv., som har hele Overfladen af Lövets For- og Bagside stivhaaret. 
Galeottiske Exemplarer ere ikke komne mig for Öie, hvis min Gisning er rigtig, findes A. 
hybridum ogsaa paa de lodrette Vægge af Baranken ved Zacuapan paa 2500 — 3000 Fods 
Höide.

9. Acrostichum (Olfersia) nitiduni Liebm.:

fronde simplici coriácea, sterili 12—15 pollicari, stipite 5-6 pollices longo, lamina 8-10 
pollices longa, 3—4 pollices lata, elliptica basi apiceque altenuata, ápice acuto, margine 
incrassato calloso ciliis biserialibus patulis cinnamoneis dense obsito, utraque pagina nitida, 
anteriore obscure viridi, posteriore parum pallidiore, costa anlice glabra canaliculata, postice 
prominente squamis setosis subulatis patulis cinnamomeis obsita , venis immersis tenuissimis 
patulis furcatis bifurcatisve; stipite angulato compressiusculo margínalo antice canaliculato 
bisulcato, postice convexo, pennam passerinam crasso, squamis patulis setosis obsito, basin 
versus sensim incrassato squamisque majoribus lanceolatis ciliatis fimbriatisve lenuissime 
membranaceis flavescentibus instructo; fertili non visa.

Rhizoma stuposum in fissuris rupiuin impressum paleaceum, paleis 3—4 lineas 
longis membranaceis undulato-crispatis lanceolatis flavescentibus.

Ikkun een Gang har jeg fundet denne smukke Bregne i Klöfter af Basaltvæggene, 
som danne den dybe Baranka i Nærheden af Indierlandsbyen Chinautla i Departementet 
Puebla paa henimod 7000 Fods Höide. Den voxer der selskabeligen sammen med Acro
stichum hybridum, Woodvvordia radicans, Pteris aquilina, overskygget af Buske, som
henhöre til Vacciniuin, Rhamnus, Fuchsia o. dl.

1 Karaktererne viser den megen Overensstemmelse med A. hybridum, men er dog 
derfra forskjellig ved sit bredere, mindre tilspidsede, mere læderagtige giindsende Lov, 
ved den listeformig fortykkede Rand, der er besat med to Rækker börsteformige Skjel, 
ved den ka: tede noget fladtrykte randede., fortil rendede og paa Siden af Middelrenden 
tofurede Stilk, endelig ved de store krusede hindeaglige Skjel, som bedække Rodstokken.

10. Acrostichum (Olfersia) venustuin Liebm.:

cæspitosum subcoriaceum, fronde sterili 1—5 pollicari, stipile 2 — 3 pollices longo, lamina 
2—2| pollices longa, pollicem lata, ovala vel elongato ovala, acuminata, ápice obtusius- 
culo, margine integro vel repando parum incrassato squamis setiformibus cinnamomeis 
patulis dense obsito, basi rotundata, inlerdum inæquilatero, parum decurrente, utraque 
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pagina squamis setiformibus subulatis cinnamomeis hic illic nótala, anteriori opaca glauco- 
viridi, posteriori pallidiori, costa utrimque prominente, venís utrimque prominulis obscuris 
patulis simplicibus furcatisve ad marginem excurrcntibus, ibique davalo- vel capitellato- 
incrassatis; stipite liliformi sub laminam parum incrassato, flexuoso, sulcato, squainis subu
latis cinnamomeis patulis imprimis apicem versus dense obsito; fertili sterilibus breviori, 
stipite 3 pollicari, lamina £ —1 pollicem longa, j| pollicem lata ovata rolundata coriácea, 
pagina anteriori atroviridi, sporangiis fuscis.

Rhizoma cæspitosum stuposum horizontale, radiculis intricatis, rudimentis stipitum 
squainis castaneis nitidissimis lanceolatis dense obsitum.

Denne meget sirlige Bregne voxer i de dybe vulkanske Klöfter, som »allevegne 
findes paa Pico de Orizaba, beklædende de lodrette Fjeldvægge eller indklemt i Klippe
spalter. Ligeledes finder man den paa de indre Vægge af smaa Klippehuler. Dens 
Region falder imellem 9—10,000 Fod, og man træffer den, naar man fra Vaquería del 
Jacal vover sig ned i de næsten utilgjængelige uhyre vilde Barankas, som findes i Nord 
for denne Vulkanens överste Menneskebolig. Den fructificerer rigelig i September.

A. Jamesonii Hook & Grev. ic. fil. t. 86 fra de peruanske Cordillerer er den nær
mest staaende Art, men dog tilstrækkelig forskjellig.

Om A. pumilum Mart. & Gal. 1. c. p. 23 tab. 2 fig. 2 er en egen Art, eller 
identisk med A. venuslum er umuligt at afgøre efter den slette i alle Henseender ufyl
destgørende Beskrivelse; den raa Afbildning ligner aldeles ikke vor Plante. Forff. sam
menligne deres Plante med A. piloselloides Presl., hvormed A. venuslum ikke har ringeste 
Lighed.

11. Acrostichuni (Olfersia) setosuni Liebm.:

cæspitosum herbaceum, fronde sterili 5—7 pollicari, stipite 2—3 pollices longo, lamina 
3—4 pollices longa, 5—7 lineas lata elongato-lanceolata, utraque parte acuminata, ápice 
obtusiuscula, opaca viridi, concolori, costa margine utraque pagina squamis seliformibus 
subulatis cinnamomeis patulis sparse obsitis, margine repanda, costa antice obsolete cana- 
liculata, subtus applanata paruin prominente, venís arcuato-patulis simplicibus furcatisve 
remotiusculis ante marginem ápice punctiforini desinenlibus, obscuris utraque pagina pro
minulis; stipite filiformi angulato sulcato, squamis setosis patulis obsito; fertili sterilibus 
duplo breviori, stipite 3 pollicari, lamina vix § pollicem longa, 2—3 lineas lata, lanceolata 
torta, pagina anteriore squamis castaneis lanceolatis sursum adpressis obsita, sporangiis 
fuscis.

Rhizoma breve horizontale dense íibrillosuin, squamosum, radiculis villosis.
Den voxer i Klippesprækker i den dybe skyggefulde Baranca de Huitamalco i 

Vidensk. Selsk. Ski-., 5 Række, nalurv. og math. Afd. 1 Bind. 22
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Departementet Vera Cruz paa 2500—3000 Fods Höide, i Selskab med slyngende Philodendrer, 
tuedannende Piperaceer, krybende Selagineller, odl.

Denne Art kan let forvexles med A. villosum Svv., der horer til de mest for
anderlige i Udseende, og hvoraf Kunze (jvf. Fil. Poep. p. 31) har karakteriseret de tre 
mærkeligste Former. Jeg har kunnet sammenligne et Original-Exemplar af A. villosum 
Svv. i Vahls Herbarium med min Plante, hvoraf fremgaaer, at A. villosum adskiller sig ved 
et til begge Sider mindre tilspidset Löv, ved större Haarrighed, længere Haar, tykkere 
Stilk, som er tydelig og dybt rendet fortil; mest dog ved det fruglbærende Löv, som er 
af samme Form som det golde.

•
12. Acrostichum (Olfersia) vestitum Schldl. Linn. v. 5 p. 605. Kze. fil. Leib, 

in Linnæa v. 18 p. 309. A. fulvum Mart. & Gal. 1. c. p. 24, tab. 3, fig. 2.
Den voxer i Klippesprækker paa lodrette Fjeldvægge i Baranken ved Chinautla i 

Dep. Puebla paa 7000'; ligeledes paa Egetræer omkring S. Antonio de Iluatusco (4500z) 
Dep. Vera Cruz. Galeotli fandt den paa Östsiden af Vulkanen Orizaba uden at Ilöiden 
nærmere angives. Dr. Schiede fandt den paa Træer ved Jalapa (4500); Leibold: in 
arboribus regionis temperatæ.

Der er ikke den ringeste Tvivl om at A. fulvum Mart. & Gal. er identisk med den 
mange Aar tidligere beskrevne A. vestitum Schldl. Ubckjendtskab til eller Ligegyldighed 
for Litteraturen har bragt disse Forff. til at opstille som nye en Mængde Arter af den 
mexicanske Flora, som tidligere vare langt bedre beskrevne.

Naar Mart. & Gal. sammenligne denne Plante med A. villosum L. (skal være Svv.), 
beviser dette kun, hvor lidet de kjendc de Planter, hvorom de tale. A. vestitum har slet 
ingen Affinitet til A. villosum Svv., men derimod en meget stor til A. squamosum Svv.

Forresten er denne Art meget foranderlig; mine Exemplarer ere af Störreise fra 
5 til 13 Tommer, Schlechtendal angiver den endog af 2—3 Fods Længde, men af denne Störreise 
har jeg aldrig scet den; sædvanlig er Lovet lancctformigt jevnt tilspidset, paa nogle har Lovet 
sin störste Brede under Spidsen, som pludselig afsmalner sig og fremtræder med en lang 
linieformig liniebred Spids af en Tommes Længde, hvorved en Tilnærmelse skeer til A. 
cuspidatum Wild.

13. Acrostichum (Olfersia) rufescens Liebm.:
cæspitosum coriaceum, fronde sterili 3—4 pollicari, stipite 1|—1| polliccs longo, lamina 
l.1,—2 pollices longa, 5-7 lineas lata, elliptica, ápice obtusa, basi atlcnuata sensim in 
stipitem decurrente, margine revoluta, pagina anteriore squamis adpressis detergibilibus 
ellipticis laceris excoloribus rufescentibusve obsita costaque obsolete canaliculata, pagina 
posteriore strato denso lepidolo rufescente obducta costaque prominula sed squamis vélala, 
venís immersis utraque pagina inconspicuis; stipite subtereti squamis castaneis variegatisve 
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membranaceis lanceolatis ciliatis obsito; fertili sterilibus æquante, margine non revoluto, 
ápice et basi obtusiori, costa paginæ posterions squamis adpressis instructa, sporangiis 
brunneis.

Rhizoma obliquum stuposum crassum squamis nigricantibus, rudimentis stipilum 
emortuorum, radiculis incrassatum.

Den voxer paa Vulkanen Orizaba i Fjeldklöfter, og paa Fjeldvægge i 10—11000 
Fods HÖide. Rigelig fruglbærende i September Maancd. A. Raddiana Hook & Grev. ic. 
fil. t. 4 fra Serra Estrell t i Brasilien, er den nærmest beslægtede Art, men forskjellig.

Om den i Martens & Galeotlis Mémoire omtalte A. piloselloides Presl. fra Sierra 
de Oajaca (8000'), Cerro de la Virgen, Zacatepec skulde lienhöre til denne Art kan jeg 
ikke afgjöre, da jeg ikke har scet Galeottiske Exemplarer, og Texten ingen Oplysning 
indeholder.

14. Acrostichum (Olfersia) nanum Liehm.:

coriaceum, fronde sterili | ad pollicem longa, tota pilis rufis dense obsita, stipite 2—4 
lineas longo, lamina 4—6 lineas longa, 3—4 lineas lata, ovala obtusa, basi parum in 
stipitem attenuata, margine integro, cosía usque ad mediam laminam conspicua indeque 
evanescente, venís immersis inconspicuis, utraque pagina squamulis orbicularibus umbilicalis 
hyalinis obtecta; slipite marginato antice obsolete canaliculato postice convexo; fertili non visa.

Rhizoma filiforme horizontale flexuosum longe procurrens (10 — 12 pollicare), irre- 
gulariter ramosum, radicans, squamis rufis subadpressis subulatis obsitum.

Denne lille Bregne, hvis Löv neppe opnaaer en Tommes Længde, hörer til de faa 
eiendommelige fra Mexicos Vestside. Den findes krybende paa Egestammerne i Skovene 
paa de steile vestlige Cordillerer i Departementet Oajaca imellem Indierlandsbyerne S. 
Miguel Coatlan i Districtet Miahuatlan og La Galera i Districtet Pochutla paa 7 — 8000' 
Höide, og fandtes i October Maancd, destoværre uden Frugt.

15. Acrostichum (Olfersia) peltatam Sw. Schlechd. 1. c. p. 605. Mart. & Gal.
1. c. p. 26.

Denne velbekjendte Bregneart har en betydelig Udbredning i Mexico. Den kan 
ansees som eiendommelig for östcordillerernes Egeregion imellem 3 og 5000 Fod, voxende 
i fugtige skyggefulde Skove paa gamle Træstammer, som blive ligesom overvævede af 
dens krybende Rodstok; ligeledes paa fugtige Klipper og löse Blokke, som forekomme i 
Skovbunden. Efter Galeotti skal den i Departementet Oajacas östlige Bjergkjeder stige 
höiere, og være almindelig i Regionen imellem 5 og 7500 Fod, hvilket jeg ikke kan 
bekræfte.

Dr. Schiede fandt den ved Jalapa (4500z), paa Cuesta grande de Chiconquiaco 
22*  
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imellem Jalapa og Misantla. Galeotti landt den ved Jalapa, S. Antonio Huatusco, Mirador, 
samt i Oajacas östlige Dele. Selv har jeg samlet den ved Mirador (3000'), Huatusco 
(4500'), i Baranca de Huitamalco, i Skovene omkring Teotalcingo i Dep. Oajacas District 
Chinantla (4000'). Den træffes i Frugt næsten hele Aaret rundt.

16. Acrostichiini aureum L. Schlecht. I. c. p. 605. Kunze Linnæa v. 18, p. 310.

Denne i det tropiske America saa udbredte Bregne, er i Mexico eicndommelig for 
de hedeste Strög af den tropiske Östkyst, hvor den findes i Sumpe saavel af fersk som 
salt Vand. Dr. Schiede fandt den i Rhizophoreterne ved Tecolota; jeg fandt den i ferske 
Sumpe ved Morro og Rancho nuevo i Dep. Vera Cruz paa Kysten imellem Antigua og 
Colipa; ligeledes ved den sumpige Bred af en Brakvands Lagune ved Ranchoen Laguna 
verde.

17. Acrostichiini (Gymnopteris) hastatuni Liebin.:

fronde sterili herbácea glabra 18—26 pollices longa, stipite 6—8 pollicari, lamina 10—15 
pollices longa, 8—10 pollices lata, lato-laiiceolata, longe acuminata, profunde pinnatifida, 
basi cuncata attenuata, laciniis infimis opposilis, dein alternis inæqualibus falcato-lanceo- 
latis acuminatis acutis margine irregulariter répandis, inferioribus Iongioribus 8—9 pollices 
longis, 2 pollices latis, sursum sensim decresceníibus demum coníluentibus, terminali lon- 
gissima lanceolata acuminata, incisuris sinuatis rotundatis, costa primaria utriusque paginæ 
prominente postice acuta glabra, costis secundariis laciniarum infimarum oppositis, 
dein alternis, venís ramosissimis prominulis tenuibus in areola hexagonoidea irregularia 
lateribus curvatis anostomosantibus, venulis e latere superiore et interno areolarum pendulis 
liberis rectis simplicibus vel pluries furcatis hamatis, ápice clavato-incrassalís, interdum in 
areola rotundata coníluentibus; colore frondis utraque pagina opaco-viridi; stipite subte- 
tragono antice bisulcato, lateribus duabus plañís, dorso acuto, basin versus squamis 
dcciduis brunneis instructo; fertili subcoriacea sterilibus quoad laminam multo mino.ri, 
stipite 12 pollicari, lamina 6 pollices longa, 5 pollices lata, triangulari-hastata acuminata 
pinnatifida, laciniis falcato-lanceolatis obtusiusculis, sursum dccrescentibus demum conflucn- 
tibus, terminali longe acuminata, basi inferiori decurrentibus, margine obsolete répandis, 
venulis antice prominulis, pagina anteriori atrovirenti, sporangiis rufis.

Denne mærkværdige Bregne, hvis Löv har nogen Lighed med en stor Polypodium, 
f. Ex. P. Phymatodes eller P. aureum, og som med Hensyn til sin oven beskrevne Vene
forgrening henhörer til den presl’ske Slægt Gymnopteris, stiller sig sammen med den 
efterfølgende Art i en naturlig Gruppe, hvoraf ingen tidligere vare bekjendte fra Mexico. 
Bregnen har jeg kun fundet een Gang, og den horer upaatvivlelig til de allersjeldneste i 
Mexico. Den voxer i en dyb uhyre planterig Baranka ved Arroyo de Isapa paa Hacienda 
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de Jovo i Nærheden af Sta Maria. Tlapacoyo i Dcp. Vera Cruz i den subtropiske Region 
paa henimod 1800—2000 Fods Höide. Fandtes i Frugt i Mai Maaned.

Kun faa Exemplarer ere reddede af Indholdet af en Kiste törrede Planter, som paa 
Kystfarten fra Mundingen af Tecoluta Floden til Vera Cruz var bleven beskadiget af 
Fugtighed. Det er saameget beklageligere, som den indeholdt en stor Mængde af de 
mærkeligste Plante-Opdagelser.

18. Acrostichuni (Gyninopteris) irregulare Liebiu.:

fronde sterili 2,1 pedali, stipite 8—12 pollices longo, lamina 20 pollices longa, 10—12 
pollices lata, herbácea, pinnata apicem versus pinnatifida lato-lanceolata acuminata glabra, 
pinnis alternis, infimis brevipetiolatis sursum sessilibus; infimo pinnarum pari ceteris dispari, 
7 pollices longo, G pollices ad basin lato, irregulariter pinnatifido, triangulato-falcato acu- 
minato acuto, basi oblique cuneato, latere superiori irregulariter repando-sinuato margine 
hic illic denticulato, latere inferiore falcato-pinnatiíido, lacinia Ínfima ceteris longe supe
rante falcato-lanceolala, 4—5 pollices longa, pollicem lata acuminata acuta irregulariter 
denticulata, laciniis ceteris subito decrescentibus falcato - rotundatis obtusis denticulatis; 
pinnis insequentibus lanceolalis subfalcatis acuminatis, 7 pollices longis, 1J pollices latis, 
latere inferiori rotundato-Iaciniato, -magis inciso ac latere superiori, sinubus acutis sursum 
decrescentibus, latere superiore irregulariter répandis; pinnis superioribns dein sessilibus 
ad basin inferiorem decurrentibus; summis demum confluentibus’ et solummodo pinnatifido- 
incisis acuminatis acutis denticulatis; costis pinnarum utraque pagina prominentibus, 
venis costæformibus pinnalis ante marginem solutis, venulis in areola parallelogramma 
irregularia lateribus curvatis anastomosantibus, venulisque secundariis e latere superiore et 
interno areolarum pendulis hamatis furcatis dichotomisve ápice clavato-incrassatis vel in 
areola rotundala confluentibus; stipite et rhachide postice acutis anlice 4 sulcalis glabris; 
fertili subcoriacea 2| —3 pedali, stipite 20—24 pollices longo, lamina 8—11 pollices longa, 
6—7 pollices lata, pinnata, pinnis irregularibus suboppositis, iniimis brevipetiolatis lineari- 
lanceolatis inæquilateris latere inferiori basin versus laciniis 1—2 falcatis obtusis instructis; 
mediis sessilibus lineari-lanceolatis parum curvatis obsolete répandis acutis, superioribus 
basi inferiore decurrentibus connalis; terminali longe acuminata margine reponda.

Color pinnarum stcrilium utraque pagina concolor obscure viridis subopacus, fer- 
tiliurn antice atrovirens opacus.

Der gives vist faa Bregner, som ere saa uregelmæssige i de forskjellige Deles 
Form, som denne; denne Uregelmæssighed nödvendiggjör og undskylder ovcnstaaende 
vidtløftige Beskrivelse.

Ikkun een Gang har jeg samlet denne Bregne, som voxer paa de trachytiske 
næsten lodrette Klippesider af Baranca de Sta Maria Tlatellá (Dep. Vera Cruz) i Nærheden 
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af del saakaldtc Fortin, en gammel indiansk Befæstning. Den findes især ned imod Bunden 
af Baranken, og jeg ansætter dens Höideregion til 15 — 1800'. Denne Baranka er util- 
gjængclig, med mindre man er forsynet med Lasocr for at fire sig ned over de steileste 
Fjeldvægge. I Januar Manned fructificerer den.

Naar man tager Hensyn til Nervationen, da henhorer denne Art til Anapausia 
Presl, Underslægt af Gymnopteris, af hvilken, saavidt jeg veed, ikkun to americanske Arter 
hidtil vare kjendte: A. nicotianæfolia og acuminata, og hvortil nu denne kommer som den 
tredie. Det frugtbærende Löv har ikke ringe Lighed med efterfølgende Art, hvis Vene
forgrening dog er aldeles forskjellig.

19. Acrostichum (Poecilopteris) umbrosum Liebm.:

fronde sterilt herbácea glabra 2| pedali, stipite 14—16 pollicari, lamina 14—16 pollices 
longa, 12 pollices lata, lato-lanceolata acuminata, basi pinnato-bipinnatifida, superne bipin— 
natifida; pinnis infimis suboppositis 6-8 poll, long., 4 — 5 poll, latis, elongato-deltoideis 
inæquilateris, brevipetiolatis, petiolis basi dilatatis, basi oblique cuneatis in petiolum decur- 
rentibus, patulis acuminatis acutis, latere superiori profunde pinnatifidis, laciniis inæquilongis 
falcato-lanceolatis obtusiusculis denticulatis, sinubus rotundatis dentículo uno alterove in- 
structis, latere inferiori profundius incisis, laciniis infimis longioribus 2—3 pollicaribus 
rotundato-runcinatis denticulatis acuminatis acutis, insequentibus répandis acutis, ultimis 
falcato-lanceolatis oblusis denticulatis; penúltimo pari pinnarum sessili elongato-lanceolato 
profunde pinnatifido; insequentibus sursum alternis sessilibus basi inferiori decurrentibus ; 
ultimis sensim conflucntibus; costis costulisque pinnarum laciniarumque utraque pagina 
prominentibus acutis, costis postice hie illic squama lanceolata fusca instructs, venulis 
prominulis in areola irregulariter angulata anastomosantibus hine inde venulam secundarían! 
liberam ápice clavato-incrassato emittentibus, infimis in arcum transversim elongatum 
rotundato-obtusissimum 4—5—6 angulatum anastomosantibus; utraque pagina concolori 
obscure viridi opaca; stipite rhachique antice 4 sulcatis, postice acutis striatis, stipite 
basin versus hie illic squamis deciduis obsito.
Fertili dispari bipedali, lamina 10 pollices longa, 5 — 6 pollices lata, pinnato-pinnatifida, 
sursum pinnalifida elongato-lanceolata acutiuscula, pinnis inferioribus brevipetiolatis inæ
quilateris elongato-deltoideis subfalcatis obtusis pinnatifidis, laciniis inæquilongis rotun
datis obtusis obsolete répandis; pinnis mediis sessilibus adnatis basi inferiori decurrentibus 
horizontalibus rectis rotundalo-repandis obtusis; superioribus sensim confluentibus decur
rentibus subintegris lanceolatis redis vel subrecurvatis, pagina anteriore atrovirente, spo- 
rangiis fuscis.

Rhizoma subterraneum breve carnosum radiculis numerosis validioribus ramosis 
fuscis emittens.
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Denne prægtige, hidtil af alle i Mexico reisende Botanikere upaaagtede Art, voxer 
i de dybe, vanskelig tilgjængelige Baranker i Nærheden af Plantagen Mirador i Departe
mentet Vera Cruz paa 2000—2500 Fods Höide. Man finder den paa de steile fugtige 
stærkt overskyggede Klippevægge voxende i det der afleirede tynde Muldlag, ligeledes 
imellem Klippeblokke, som ere sammenstyrtede i det af tusinde smaa Vandfald bestaaende 
Vanddrag, som altid betegner Bunden af disse dybe vulkanske Svælg, hvor Tropenaturens 
bugnende Planterigdom udfolder sig i den mest forbausende Pragt. I Baranca de S. 
Francisco, Baranca de Consoquitla, Baranca de Sta Maria Tlatetla, alle i Nærheden af 
Mirador, hörer denne skyggeelskende Bregne til de almindeligste. Den bærer Frugt fra 
October til Februar.

Af den presl’ske Slægt Poecilopteris ere hidtil meget faa Arter fundne i America, 
hvorimod de fleste bekjendte ere fra Java og Sydhavsöerne. Dens nærmest beslægtede 
Art synes at være A. brunneum W. fra Ny-Granada.

20. Acrostichuni (Polybotrya) cervinum Sw. Syn. fil. p. 14. Polybotrya cervina 
Kaulf. Hook & Grev. ic. fil. t. 81. Olfersia cervina Presl.

Denne smukke Bregne er ikke tidligere kjendt fra Americas Fastland, men ikkun 
fra de vestindiske Öer. Den findes i dybe skyggefulde shovfulde Klöfter paa Mexicos 
östside, i Regionen imellem 1000—2000 Fods Ilöide, voxende i sort fugtig Muldjord; 
saaledes i Baranca de la Hacienda de Jovo ved Arroyo de Isapa, i Baranca de Huitamalco, 
begge i Dep. Vera Cruz. 1 Mai Maaned findes den med Frugt.

Tvivlsomme Arter.
Foruden de nævnte anföres af Forfatterne adskillige Arter fra Mexico, som jeg af 

forskjellige Grunde maa ansce deels som tvivlsomme, deels som urigtig bestemte, uden al 
man dog kan vide, hvilke Arter have foreligget. De anföres derfor her, men uden 
Nummer.

Acrostichuni simplex Sw.(?) Mart. & Gal. 1. c. p. 21. Kunze fil. Leib. Linnæa
V. 18 p. 309.

Mirador (3000'J, Llano verde i Oajaca (7000') Galeotti; i den tempererte Region, 
Leibold. Jfr. Bemærkningen til A. Lingva p. 166.

Acrostichuni inuscosum Sw. (?) Mart. & Gal. 1. c. p. 22.
Pico de Orizaba (9500—11000').
Sandsynligviis have vi her med en falsk Bestemmelse at gjöre. Forff. kalde deres 
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Plante A. muscosum W., men en saadan existerer ikke, derimod gives der en A. muscosum 
Svv., som lindes paa Jamaica, og som Kunze med Tvivl anförer fra den peruvianske Skov
region ved Pampayaco (Kze fil. Poep. 1. c. p. 29). At denne samme Art skulde findes i 
den betydelige Höide af indtil 11000' paa Orizaba forekommer mig utroligt. Jeg har intet 
Spor af en saadan seet paa Vulkanen, hvor jeg har opholdt mig omtrent til samme 
Aarstid som Hr. Galeotli, og i længere Tid. Den eneste Bregne, jeg i den angivne Höide 
fandt voxende paa Egene var Polypodium lepidopteris.

Allene Besidderne af Galcottis solgte Samlinger Nr. 6265 kunne give Oplysning i 
denne Sag.

Acrostichuni piloselloides Presl(?) Mart. & Gal. 1. c. p. 22.
Sierra de Oajaca (8000'), Cerro de la Virgen, Zacatepec, paa Ege, Laurns persea, 

Myrtincer; ligeledes ved Vandfaldet Tzararacua paa Basaltklipper, paa Lava ved Uruapan, 
Obsidianklipper ved Guadalajara, paa Træer og Kalkgrund ved Arumbaro og Tzitzio; 
dens Region falder imellem 3000—8000'.

Efter disse Angivelser synes denne Art altsaa at höre til de mest udbredte i 
Mexico; desuagtet har jeg ikke truffet nogen Bregne, jeg med mindste Rimelighed kunde 
henfore til A. piloselloides Presl. Da Forff. ikke give anden Oplysning end ovenstaaende 
Stedangivelser., maa jeg lade det henstaae, om de i Collect. H. Galeotti uddelte Nummere 
6272, 6355 og 6434 ere rigtig bestemte eller ei. Jfr. Anmærkning til A. rufescens p. 171.

Acrostichuni pumilum Mart. & Gal. 1. c. p. 23 tab. 2 fig. 2.
Pico de Orizaba (9—12000').
Intet lader sig afgjöre af en saadan Beskrivelse og en saadan Afbildning, som 

Forff. give. Jfr. Bemærkningen til A. venustum p. 169.
Acrostichuni citrifolium (L.?) Mart. & Gal. I. c. p. 25.
Medellin paa Stammer af Castilloa elástica, Sapotecr etc.
Idet Forff. citere Plumier fd. t. 116, tager jeg ikke i Betænkning at erklære, al 

den Plante, som voxer ved Medellin paa de store Skovtræer, ligesom langs hele Mexicos 
tropiske Östkyst i Kystskovene, er en krybende Bregne, som sjeldent træffes fructificerende, 
og som goldhar megen habituel Lighed med den citerede Figur, men som er saa langt fra at 
være den ægte Linneiske Plante, at det meget mere er — Polypodium Iycopodioides L.l, 
og som slet ikke er omtalt i Forff. Mémoire.

Acrostichuni crinitum Sw. (?) Mart. & Gal. p. 25.
Hacienda de Zacuapan i Klippesprækker. Urigtig Bestemmelse, jfr. Bemærkning til 

A. hybridum p. 168.
Acrostichuni squamosum (Sw.) Nees ab Esenb. i Linnæa v. 19 p. 682. 
Sendt af Aschenborn fra Mexico uden Stedangivelse. Mon rigtig bestemt? 
Mon det ikke snarere skulde være A. vestitum, som her har foreligget?
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nemionitis L.
1. Hemionitis palniata L. Plum. fil. t. 151.

Voxer selskabeligen i Klippekløfter og under Stefcn i fugtige Enge i Nærheden af 
en lille Flod imellem Colipa og Misantla ved en Sukkermølle paa omtrent 800—1000 Fods 
Høide; ligeledes paa Klipper i Bunden af Dalen imellem Trapiche de la Concepcion og 
Zapotekbyen Comaltepec (Dep. Oajaca, Districtet Chuapam) i Nærheden af en lille Flod, 
som strømmer til Alvarado, paa 2500—3000' Höide. Den findes i Frugt i April og Juli. 
Tidligere ikke kjendt fra Mexico, som overhovedet fra Americas Fastland.

Antrophyum Biaulf.

1. Antrophyuni (Loxograiniiia) discoideum Kze. Bot. Zeitg. 1848, p. 702. A. 
falcatuin Mart. & Gal. 1. c. p. 49. tab. 12 (pessima!)

Da der allerede findes en Antroph. falcatum Blume er del nødvendigt at forandre 
Navnet, som Martens og Galcolti have givet. Desuden er det dog et Spørgsmaal, som 
fortjener at tages under alvorlig Ovcrveielse af Botanikerne, om en hvilkensoinhelst Diag
nose, selv den allersletteste og ukjendeligste, skal kunne hævde Forfatternes Ret til Artens 
Benævnelse for hele Eftertiden, Ret til at figurere som Autoritet for Arter, som de ikke 
have sorget for at indföre i Videnskaben paa en saadan Maade, at Videnskaben med Nytte 
kan tilegne sig deres Arbeide. Fortjenesten ved at have opstillet en ny Art bliver dog 
mere end mislig, naar det bliver Efterkommernes Sag at rette Foil, at udfore det af Forf. 
forsömte nödvendige videnskabelige Arbeide, kortsagt, at sorge for al skaffe Arten en virkelig 
videnskabelig Begrundelse. Denne Bemærkning finder jeg Anledning til at gjöre ved at see 
den overfladiske Maade, hvorpaa de ovenciterede Forff. opstille falske Arter, opkalde andre 
ved Navne, som forlængst ere optagne af andre Forfattere, endelig give Beskrivelser, som 
for det meste ere ukjendelige og fulde af Urigtigheder. Vel medgives en Del Afbildninger, 
men disse ere yderst ufyldestgjörendc — raa, stundom falske Conturer, ingen, eller unoi- 
agtig Angivelse af den rigtige Nervation, eller andre Analyser. Man eftersee Beskrivelsen 
af A. falcatum (1. c.) og Afbildningen, og man vil ikke undres over denne Dadel.

Uagtet jeg allerede i Marts Maaned 1848 havde udkastet en nöiagtig Beskrivelse 
af denne Art i nærværende Afhandling, som fuldendtes i Sommerens Löb, og fremlagdcs i 
Videnskabernes Selskabs förste Mode i November Maaned, er Prof. Kunze kommen mig i 
Forkjöbet med sin trykte Beskrivelse i Botanische Zeitung af 6te October 1848, og jeg 

Vidensk. Selsk. Skr., 5 Række, naturv. og math. Afd. 1 Bind. 23 
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udsletter derfor gjerne min Benævnelse og Beskrivelse, sættende Kunzes Navn isteden, 
henvisende til hans fortrinlige Beskrivelse.

Den voxer snyltende paa gamle Træstammer i Bunden af den dybe fugtige skov- 
dækte Baranka ved Huitamalco i^Jep. Vera Cruz paa omtrent 2500 Fods Höide; ligeledes 

funden paa Laurineer og Artocarpeer i Baranken ved Arroyo de Isapa paa Hacienda de 
Jovo paa 15—1800 Fods Höide.

Galeotti fandt den i Depart. Oajaca’s District Villa alta paa Egene i Llano verde 
(70000, hvilken Angivelse forekommer mig noget paafaldende efter de andre Höideforhold, 
hvorfra Arten er mig bekjendt. I Mai og Juni er den i Frugt.

2. Antrophyum (Loxogramma) ensiforme Hook, i Plantæ Hartwegianæ p. 73 
n. 522. Ej. ic. plant, t. 394. Kze bot. Zeit. 1. c. p. 704.

Denne mig ubekjendte Art er at Hartweg funden snyltende paa Træer paa Bjerg- 
höider over Totontepec i Districtet Chuapam i Dep. Oajaca. Höideangivelsen af 10,000 
Fod er efter mit Kjendskab til Stedforholdene i det mindste sat et Par Tusinde Fod for 
höit. Arten nærmer sig efter Beskrivelsen at domme i flere Henseender til foregaaende, 
men er dog tilstrækkelig forskjellig.

3. Antrophyum lanceolatum Kaulf. Schlechd. Linnæa v. 5 p. 613.

Henhörer til den mexicanske Östsides subtropiske og tempererte Region imellem 
2 og 5000' Höide. Jeg fandt den parasitisk paa Egene i Skovene omkring Hacienda de 
Mirador, fructificcrende i Juli Maaned; ligeledes i Skovklötter paa Hac. de Jovo i Nærheden 
af Tlapacoyo paa Trophis, Ficus, etc., trugtlös i Mai.

Dr. Schiede fandt den paa Cuesta grande de Chiconquiaco.

4. Antrophyum (Polytænium) lineatum Kaulf. Kze. fil. Leibd. Linnæa v. 18
p. 337. Vittaria lanceolata Sw. neue Schrift, d. Gesell, z. Berlin II. t. 7 f. 2. Schk. 
Farrn, t. 101 b.

Findes i Skovene paa Cordillcrernes östlige Skraaning i Egenes nedre Region, 
saaledes paa Ege omkring Hac. de Mirador (30009. Leibold fandt ligeledes Bregnen, 
men hans Exemplarer have ingen anden Stedangivelse end den ubestemte Reg. temp.

Den findes i Frugt næsten hele Aaret igjennem; jeg har samlet den i Mai, August 
og November.
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Den er meget foranderlig baade i Længde og Brede, fra halvanden Linies til en 
Tommes Brede, fra 5 til 10 Tommers Længde; Antallet af de parallele linieformig fortlö- 
bende Frugthobe afhænger af Breden, fra 1 til 4 paa hver Side af Middelaaren.

Tænitis Siv.
1. Tænitis angustifolia Sprl. Syst. veg. 4 p. 42. Kze fil. Leibd. 1. c. p. 323. 

Pteris angustifolia Svv. Pteropsis angustifolia Desv. Presl. Pleridgr. t. 10 f. 3.

Jeg fandt den voxende selskabelig paa Trachytklipper over et lille Vandfald ved 
Trapiche de la Concepcion i Dep. Oajaca sammen med Polypodium angustifolium Svv. Af 
Leibold er den funden paa Træer i Mexicos tempererte Region.

Anm. Tænitis linearis Mart. & Gal. 1. c. p. 44 = Vittaria graminifolia h'aulf.

Gymnogramme fh'.ir.

1. Gynin o gramme pedata Kaulf. Kze Addit. 1. c. p. 130. Kze fil. Leibd. Linnæa 
V. 18 p. 310. Mart. & Gal. 1. c. p. 26. Svv. Syn. fil. t. 1 fig. 3.

Denne Art er meget udbredt i Mexico, baade i den östlige, vestlige og centrale 
Deel. Man finder den især paa fugtige Klipper i Regionen imellem 2500—4500'. Jeg 
fandt den paa fugtige Trachytvægge ved Indierbyen Comaltepec i Dep. Oajacas östlige Deel 
paa henimod 2500 Fods Höide. C. Ehrenberg sendte den fra Temascaltepec ; Andrieux fandt 
den paa Cerro de S. Felipe. Galeotti tog den i Lavahuller ved Uruapan ved den östlige 
Fod af Pico de Tancitaro i Michoacan (3500—4500').

Var. ß palmata Kze. Addit. 1. c. p. 130, paa Klipper i Baranca de Tioselo funden 
af Schiede.

2. Gymnogramme trifoliata Desv. Kze Addit. 1. c. p. 131. Presl. Rel. Hænk. 1 p. 
17. Schk. Farrn, t. 3.

Dette er en Sump- eller Gröft-Bregne, som i Mexico horer til Sjeldenhederne. 
Jeg fandt den imellem el Ingenio og Aculzingo (5—6000 ) i og ved Gröfter langs Lande
vejen, voxende imellem Typha, Cyperus, Mariscus, Krat af Mimoser, Taxodium distichum, 
Budleja, o. dl.; ligeledes i Dep. Oajaca Dislrictet Chuapam ved Trapiche de la Concepcion 
ved Flodbredden. — Imellem Ilænkes Samlinger findes den uden nærmere Angivelse end 
den urigtige: in montanis Mexicanis.

23*
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3. Gymnograninie fartarea Desv. Schldl. Linnæa. v. 5 p. 605. Kze Addit. I. c. p. 131. 
Ej. fil. Leibd. Linnæa v. 18 p. 310. G. dealbata Link. hort. Berol. 2 p. 52. Mart. 
& Gal. 1. c. p. 28. Willd. h. Berol. t. 40. H. B. K. Syn. 1 p. 69.

Findes paa lörre Klipper i Klöfter i den subtropiske og ternpererte Region baade 
paa Cordillerernes ösllige Holdning og i Central-Cordillerernc fra 2000 til 5000' Ilöide. Jeg 
fandt den paa Kalkklipper ved Huitamalco, ved Mirador, ved Consoquitla; imellem Hac. de 
Sta Gertrudes og Talea i Dep. Oajaca. Galeotti angiver den fra Jalapa, Gilotepec og 
Puente nacional. Schiede fandt pen paa Skrænter ved Jalapa, og C. Ehrenberg pua Por
phyrklipper af Cuesta blanca. Humboldt og Bonpland fandt den ved Guanaxuato paa 
1200 Toisers Höide.

4. Gymnograninie peruviana Desv7. Link. hort. Berol. 2. p. 53. Kze Farrn, t. 32.

7. Gyinnograinme Linkiana Kze. fil. Leibd. Linnæa v. 18 p. 310. G. polypodioides 
Link. h. Bcrol. 2 p. 50. G. Totta (non Schldl.) Mart. & Gal. 1. c. p. 26.

Voxer i fugtige skyggefulde Skove i dybe Baranker i den varm ternpererte

G. dealbata Presl. Ceropteris peruviana Link. Fil. spec. h. Berol. p. 142.

Den var ikke tidligere kjendt fra Mexico, eller er muligen bleven forvexlet mcd 
den foregaaende nærbeslægtede Art. Den findes paa törre Klipper i samme Region som 
forcgaaende; ved Mirador (3000'), paa Syenitklipper ved Solvværket Castresana tæt ved 
St. Pedro Nolasco i Dep. Oajaca, Districtet Ixtlan (7000').

5. Gymnograninie Calomelanos Kaulf. Schlecht. I. c. p. 606. Kze Addit. 1. c. p. 131. 
Bentham pl. Hartweg. p. 97. Langsd. & Fisch, fil. t. 3. H.B.K. Syn. 1 p. 67.

Voxer paa törre Klipper, paa Leerbanker paa Hac. de Jovo ved Tlapacovo; ved 
Teotalcingo i Districtet Chinanlla i Dep. Oajaca (5000'). Schiede fandt den paa Cuesta 
grande de Chiconquiaco, paa Hac. de la Laguqa og paa Mexicos Vestside paa Vulkanen 
Jorullo. I plantæ Hartwegianæ angives den in montibus Mixco, en Stedangivelse som 
er mig ubekjendt. Humboldt og Bonpland ved Guanaxuato (1200 Toiser).

6. Gymnograninie leptopliylla Desv. Kze fil. Leibd. Linnæa. v. 18. p. 310. Hook.
& Grev. ic. fil. t. 25. G. lept. var. mexicana Mart. & Gal. I. c. p. 27.

Galeotti fandt den paa Klipper ved Mirador, Huatusco, Orizaba (2500 — 4000'); Leibold 
sendte den fra samme Steder, Hegewisch fra Anganguco; mig er denne lille Bregne ikke 
kommen for Öie i Mexico.
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Region imellem 2 — 3000'; saaledes i Baranken ved Arroyo de Isapa paa Hac. de Jovo, i 
Skovene omkring Ilac. de Mirador, og i de forskjellige Baranker, som omgive denne Plan
tage. Leibolds Exemplarer betegnes blot med reg. temp. Galeotti angiver den ogsaa fra 
Mirador. Den findes i Frugt i Mai, August og Februar, sandsynligviis hele Aaret rundt.

Det er udenfor al Tvivl at den af Marlens og Galeotti for G. Totta Schlechd. bestemte 
Plante horer til denne Art, og ikkun ved en aldeles overfladisk Undersögelse har kunnet 
modtage hiin Bestemmelse, da baade Schlechtendais Beskrivelse og gode Afbildning i Ad- 
umbrationes filicmn t. 6, den lille Afbildning i Prcsl’s Pteridographie t. 9 fig 4, og endelig 
G. Lovei Hook. & Grev. ic. fil. t. 89, som ansees for Synonym til G. Totta, maatte kunne 
vise Forff. talrige Uoverensstemmelser imellem begge.

Mine Exemplarer ere meget foranderlige i Störrclse fra g til 3 Fod.

8. Gyninograinine polypodioides Sprl. Kze fil. Leibd. Linnæa. v. 18 p. 310.

Findes i de hede fugtige skyggefulde Skove omkring Colipa, hvor den fandtes i 
Frugt i April. Et eneste ufuldkomment Exemplar er sendt af Leibold med Paaskrift in 
reg. temp.

9. Gyiniiogramme pilosa Mart. & Gal. 1. c. p. 27. t. 4 fig 1 (bona).

En Art, som tilhorer de koldere Fjeldregioner, hvor den voxer i Skovene under 
Fyrre og Ege. Paa Bjergene i Nærheden af Chinautla paa Klippeaasen Tepeyecuapa’s 
Sider (8000'). Galeotti fandt den paa Pico de Orizaba paa 9—10500' Höide.

Det vil ikke ansees for overflödigt at jeg lier giver en ny Beskrivelse af Arten, 
da Forff.’s ikke i alle Punkter er fyldestgjörcnde.

Frons 8—10 pollicaris, stipite 5—6 pollices longo, lamina 4—6 pollices longa, 1’ poll, 
lala, ovato-lanceolata pinnato-pinnatifida, sursum bipinnatifida, demum confluente pinnatifida; 
pinnis infimis alternis suboppositisve patulis | poll, longis, 4 lineas latis elongato-ovatis 
sessilibus breviacuminatis obtusiusculis grosse crenatis(vel falcato-pinnatifidis), crenis obtusius- 
culis, basi superiori auriculatis; pinnis mediis alternis adnatis, basi inferiori subdecurrentibus, 
superiori auriculatis, falcato-lanceolatis, grosse crenatis; sursum sensim magis magisque con- 
fluentibus et decrescentibus, summis integris falcato-lanceolatis; costa pinnarum, venis 
utrinque, margine incrassato parum revoluto pilosis, venis flexuosis pinnatis, venulis 
excurrentibus incurvatis; soris dorso venularum insidentibus brevibus maculæformibus ir- 
regularibus, sporangiis castancis; stipite rhachique molliter pilosis postice convexis 
antice canaliculatis.
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Grammitis Srø.

(?) Grammitis eloiigata (Sw.) Mart. & Gal. 1. c. p. 28. (Coll. H. Gal. no. 6264, 
6328, 6421.

Paa gamle Ege ved Jalapa (4—5000'), paa Ege og Kalkbjerge ved Yavesia i Dop. 
Oajaca (6500—80009, i Misteca paa Ege (7—8000') Gall.

Jeg frygter for at en betydelig Feiltagelse ligger til Grund for denne An
givelse, og at det enten er golde korte bredlovede Excinplarer af Polypodiuin 
angustifoliuni Sw., som ere bievne bestemte for denne Grammitis, hvormed de vel 
have nogen habituel Lighed, men dog lettelig kunne adskilles fra ved Nervationen; 
eller ogsaa, og det synes mig rimeligst, er det Polyp. (Pleopeltis) lepidotum W. , som 
er bleven forvexlet med denne. Da jeg ikke har seet Galeottiske Excinplarer, maa 
jeg anføre Grundene til min Mistanke og Formodning. Grammitis elongata Sw. er hidtil 
kun kjendl fra de vestindiske Öer Jamaica og Cuba; ingen Botaniker fór eller efter Gale- 
otti har fundet den i Mexico, og dog angiver han den som meget udbredt i dette Land. 
Man vil lægge Mærke til at Galeotlis Plante fornemmelig findes i de höiere og koldere 
Bjergregioner (7 — 8000), medens den vestindiske Bregne lindes paa Cubas hede Lavland 
eller paa Jamaicas ikke liöie Bjerge. Fremdeles seer man (1. c. p. 29) Galeotli hensætte 
Polyp, angustifolium Sw. til den tempererte Region imellem 2—4500'), og alene nævne 
den fra Omegnen af Plantagen Mirador, uagtet denne Art netop har sin stærkeste Udbred- 
ning i Regionen imellem 7—8000 Fod, hvor den udfolder sig baade i Længde og Brede 
langt betydeligere end paa dens nedre Grændse ved Mirador. P. lepidotum W., som er sær
deles almindelig i den samme Region paa Egene, findes slet ikke angiven i Mart. & Gale- 
ottis Mémoire. De noget aflange Sori hos denne Art kunne vel forlede til Miskjendelse af 
Slægten, men tilbørlig Hensyn til Nervationen, som vel er indsænket i det læderagtigeXôv, 
men som bliver tydelig efter nogen Tids Opblødning og ved gjennemfaldende Lys, vil lettelig 
kunne forebygge denne.

Xiphopteris Kaulf.
1. Xiphopteris serrulata Kaulf. Mart. & Gal. I. c. p. 29. Kze fil. Leibd. Linnæa 

V. 18 p. 311. Grammitis serrulata L. Schk. Farrn, t. 7.

Den horer til Mexicos almindeligere Bregner, voxende parasitisk paa Stammer især 
af Ege i den tempererte Region imellem 3 — 4500'; saaledes i Skovene omkring Mirador, 
i de fugtige Skove ved Aguas santas imellem Mirador og Totutla, Ved Dos puentes imellem 
Totutla og Huatusco; ligeledes omkring Lobani i Dep. Oajacas østlige District Chinantla.

Galeotlis Angivelse (1. c.) at den skulde höre til tierra fria Regionen, og navnlig 
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forekomme paa Pico de Orizaba imellem 9500—10000 Fods Höide, maa jeg paa det be
stemteste benægte. Enten maa den gamle velbekjendle Art ikke have været kjendt 
af Forif., hvilket dog skulde synes uantageligt, eller ogsaa maa en Forbyttelse af Etiquct- 
ter have givet Anledning til den urigtige Angivelse. Den udbredte Bregnes Stationer 
i andre americanske Lande modstrider ogsaa aldeles dens Forekomst paa 10,000 Fods Höide 
paa Orizaba.

2. Xipliopteris myosuroides Kaiilf. Kze Addit. Linnæa v. 13 p. 131, Mart. & Gal.
1. c. p. 29. Schk. Farrn, t. 7.

Dr. Schiede fandt den paa gamle Træstammer ved Jalapa i Mai; Galeotti anförer 
den fra Llano verde i Oajaca paa 7000'Ilöide; mig er denne lille Bregne ikke forekommet.

Meniscium Schreb.

1. Meiiischim sorbifoliuni Willd. Langds. & Fisch, fil. t. 4!
Denne hidtil ikkun fra Martinique og Brasilien kjendte smukke Bregne voxer i fug

tige skyggefulde Urskove paa Bjergheldningerne imellem Lacoba og Jocotepec i Districtet 
Chinantla Dep. Oajaca imellem 2500—3000' Höide. Mine mexikanske Exemplarer afvige 
ikke det mindste fra den citerede Figur.

2. Menisciuni falcatum Liebiu. :

fronde 5—6 pedali oblonga coriácea glabra pinnata, pinnis alternis numerosis (35— 40 j lineari- 
lanceolatis falcatis longe aeuminatis acutis undulato-repandis marginatis basi oblique euneatis in 
petiolos breves (infimarum subpollicares) attenuatis; infimis longioribus 15—16 pollices 
longis l.| — 11 poll, latis; superioribus sensim brevioribus, summis 8 9 poll, longis pollicem 
latis, terminali parum evoluta lineari-lanceolata inæquilatera 4 poll, long., poll, lata; costis 
pinnarum utrinque prominentibus, antice canaliculatis, postice convexis, glaberrimus, flaves- 
centibus; venis omnino M. sorbifolii sed crassioribus magis distantibus utrinque prominulis 
flavescentibus; soris dorso venularum transversalium insidentibus maculæformibus nunquam 
coniluentibus; stipite vix pedali una cum rhachi glaberrima nitida, basin versus pennam 
anserinam crasso subtetragono, antice canaliculato, lateribus adplanatis vel concavis, dorso 
convexo.

Rhizoma breve subterraneum crassuin.
Dette er upaatvivleligen en af de meest udmærkede Arter af denne ikke artige 

Slægt. Jeg opdagede den i de varme fugtige Urskove omkriug Indierlandsbyen Lacoba 
i Districtet Chinantla, Dep. Oajaca, paa 2000—2500'Höide. Den bærer Frugt i Juni og Juli.
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Polyp odium L.
Denne gamle og store Slægt har de nyere Bregneforskere forsögt at dele i flere Slægter 

eller Underslægter, folgende forskjellige Principer. Bory de St. Vincent log Hensyn til Forde
lingen af Sori, Løvets Beklædning og Deling, og udskilte derefter flere Slægter fra Polypodium. 
Gaudichaud inddelte Slægten i flere Hoved- og Underafdelinger efter Lövets Beskaffenhed, 
uden at dog Charakterer angaves for Afdelingerne. Kaulfuss var den forste, som tog Hen
syn til Nervationen (Wesen der Farrnkräuter p. 88) som Moment for Slægtens Systematik, 
men tillagde dog dette Forhold underordnet Vægt. Blume (Flora Javæ) indelte Slægten 
Polypodium i to Hovedafdelinger : P. veræ og P. spuria efter Nervationen, og disse atter 
i 4 Afdelinger hver, for hvilke Nervationens særlige Beskaffenhed og Frugtforholdene ligge 
til Grund. Presl opstiller i Tentamen pteridographiæ et Tribus Polypodiaceæ, som indde
les i 3 Sectioner og 15 Slægter, ved hvis Begrændsning allene Hensyn tages til Nervationen.

Frugthobenes Forhold afhænger som bekjendt hos Bregnerne aldeles af Nerverne; 
derfor tillægger man med Rette Nervationen særdeles Vigtighed i systematisk Henseende. 
Hvor Frugtorganerne afgive systematiske Momenter, der træde disse naturligviis ogsaa i 
fórste Række. I den folgende Fremstilling af Mexicos talrige Polypodia benytter jeg 
som Underslægter fornemmelig blumeske og presl’ske Afdelinger, da disse forekomme mig 
baade lettest opfattelige og bedst begrundede i Naturen.

A. Pleopeltis H.B. venis tenuibus in areola irregularia anastomosantibus, interne 
vénulas aut breves furcatas liberas aut anastomosantes emittentibus; soris globosis magnis 
ad apiccm duarum plurimarumque venularum convergentium affixis.

1. Polypodium lepidotuni Willd. Schlechtd. adumb. t. 8. Ej. Linnæa v. 5 p. 606. 
Kze fil. Leibd. Linnæa v. 18 p. 311.

Den findes paa gamle Stammer fornemmelig af Ege i den tempererte og kolde 
Cordillere-Region. Jeg fandt den imellem St. Antonio Huatusco og Foden af Vulkanen Ori
zaba i September; paa Ege ved Sta Maria Alpatlahua paa Siden af Vulkanen paa 7500'; 
omkring og over Chinautla i Dep. Puebla paa 7—8000' i Mai.

En smallövet næsten glat Form fandt jeg ved Huitamalco og ved Sta Maria Tlapa- 
coyo i Dep. Vera Cruz.

Schiede fandt den ved Jalapa i August; Leibold angiver den fra den tempererte 
Region.

Den er særdeles foranderlig; jeg har taget Exemplarer af 10 Tommers Længde, 
I T. Brede; andre havde det golde Löv noget længere og bredere (12 T. langt, g T. bredt) 

end det linieformige frugtbare. Skjælbedækningen er ogsaa foranderlig; nogle have forreste 
Flade næsten glat, andre ere næsten lige stærkt besatte med Skjæl paa begge Sider.
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Frugtpletterne hos denne og de to efterfölgende Arter ere ikke kredsrunde, som 
sædvanlig hos Polypodier, men aflange, hvorved man kan forledes til at henföre dem til 
Grammilis; men den i det tykke læderaglige Löv indsænkede Veneforgrening er aldeles 
overenstemmende med den for Pleopeltis hos Presl angivne.

2. Polypodium polylepis de Roemer. Kze Addit. 1. c. p. 131.
Voxer paa Ege og Fyrrestammer i de höiere Regioner imellem 6500—14000'. 

Jeg har fundet den ved S. Juan Coscomatepec 6500'; paa Fyrretræer i det saakaldtc Mal- 
pays de la Hoya 7500—8000'; omkring Chinautla 7000' paa Ege; endelig paa Pico de 
Orizaba som den sidste og höiest gaaende Bregne paa 12 -14000' voxende paa forkryp- 
lede Pinus Montczumæ Stammer. Kunze anförer den fra Mineral del monte, sendt af 
C. Ehrenberg, og fra forskjellige Steder i Mexico uden Angivelse af Stedet ved Hegewisch 
og Karwinski.

Den ligner foregaaende, og lader sig neppe erkjende som forskjellig efter 
den korte ufuldstændige Diagnose af Roemer. Den er imidlertid bestemt forskjellig fra 
P. lepidotum, adskilt ved sit mindre Löv (3—5 Tommer langt, A T. bredt), som er meget 
tykkere næsten bruskagtigt, Ribben fortil fremtrædende med en fordybet Rende paa hver 
Side, Overfladen næsten glat med sorte indtrykte Prikker, Underfladen tæt belagt med 
störrc navleformig-befæstede lasede næsten kredsrunde eller æg-lancetformige noget budte 
Skjæl; Stilken med en nedlöbende Rand paa hver Side; Rodstokken belagt med tiltrykte 
lancetformige i Randen lasede stive spröde kjödfarvede Skjæl med sortagtig Middelstribe. 
Nervationen bliver ikke tydelig selv efter en halv Dags Udblødning.

3. Polypodium astrolepis Liebm.:
fronde coriácea 2-3 pollices longa, 2—3 lineas lata lineari acuta margine involuta utrinque 
squamulis minutis hyalinis umbilicatis orbiculatis stellato—partios, costa nigra utrinque 
prominente sensim in stipitem ancipitem 2—4 lineas longum transeúnte; soris oblongis; 
sporangiis pcdicellalis obovatis. Rhizoma horizontale procurrens villo fusco radiculisque 
ramosis obsitum.

Den voxer parasitisk paa gamle Træstammer ved Mirador C3000') fructiíicerende i 
August; ligeledes funden Ved Trapiche de la Concepcion i Districtet Chuapain i Dep. Oa- 
jaca (3000'), i Frugt i Juli. Den hörer saaledes til den varm-tempererte Region paa 
3000', medens de to foregaaende fornemmelig ere herskende i den kolde.

Det er ikke uden efter gjentagne nöiagtige Undersøgelser, at jeg har beqvemmet 
mig til at opstille denne Art, som henhörer til den skjældækte Afdeling af Pleopeltis med 
heelt Löv, hvilken frembyder saa store Vanskeligheder for Artserkjcndelsen, hidrörende paa 
den ene Side fra Ensformigheden i Bygningen, paa den anden Side fra den betydelige 
Foranderlighed i Habitus. Jeg har fundet det umuligt at indtvinge denne Form under 

Vidensk. Selsk. Skr., 5 Række, naturv. og ninth. Afd. 1 Bind. 24 
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nogen af de to foregaaendc Arter, og trocr, at de angivne Characterer i Dignosen ville 
godtgjöre Forskjelliglieden. Men foruden disse kan endnu andre anföres. Sporangierne 
cre ikke saa kjölleformig langstrakte som hos P. lepidotmn, men kortere og omvendt-ægfor- 
mige ; Ringen er mere bugtet ujevn paa Ryggen. Nervalionen frembyder især Forskjel: 
baade hos P. lepidotum og P. polylepis findes i samtlige uregelmæssige kantede Masker, som 
dannes af de sammenlöbende Vener, korte fri punktförmig endende Smaavener ; disse sidste 
mangle hos P. astrolepis med Undtagelse af den midterste Maskerække, hvori Frugtpletterne 
udvikle sig, og dernæst yderst imod Randen, som ikke naaes af de korte frie Smaavener.

4. Polypodium lyeopodioides L. Plum. t. 119. Kze. Addit. 1. c. p. 132. Ej. fil. 
Leibd. Linnæa v. 18 p. 311.

Denne Art er indskrænket til den hedeste tropiske Skovregion, og forekommer 
almindelig i Kystskovene langs hele Mexicos Ostkyst parasitisk paa Stammer, neppe over
skridende 800 Fods Höide. Bærer Frugt fra Marts til Mai. Jeg fandt den ved Boca 
del rio, S. for Vera Cruz, ved Antigua, S. Carlos, Ilac. de Sta Barbara, Colipa, Yeco- 
atla, Papantla. Schiede fandt den i Marts paa Stammer i aabne Skove ved Misantla. Lei- 
bold angiver den i reg. temp., hvilket er urigtigt. Den er meget foranderlig i Lövets Længde 
og Brede; golde Löv blive indtil 7 T. lange og 2 Tommer brede; det frugtbare Löv er 
sædvanlig 4—5 T. langt, 4-5 Linier bredt; man finder den snart spids, snart budt, elip— 
tisk, ægformig o. s.,v.

Angaaende Acrostichum citrifolium Mart. & Gal. see ovenfor.
* * fronde pinnatifida.

5. Polypodium angustum. Pleopeltis augusta Humb. Bonpi. pi. æq. 2 p. 182 t. 140.
Mart & Gal. 1. c. p. 44.

Tilhorer Skovregionen imellem 2 — 7000' baade paa de mexicanske Cordillerers 
östlige og vestlige Heldning, voxende paa Træstammer, og bærende Frugt i Mai og Juni.

Jeg fandt den i Chinautla ved S. Pedro Tepinapa (2500') paa Ege omkring 
Tiuzutlan og Chinautla (7000'). Galeolli fandt den ved Juquila paa Dep. Oajacas vestlige 
Side. Humboldt og Bonpland fandt den tidligere ved Ario paa 994 Toisers Höide.

6. Polypodium areolatum W. Schlechd. Linnæa v. 5. p. 606. Kze fil. Leibd.
Linnæa v. 18 p. 312. P. sporadocarpum W. Chrysopteris sporadocarpa Link. fil. 
hort. Ber. p. 121.

Meget udbredt i Mexico. Jeg fandt den i Skove og paa enkelte fritstaaende Træer; 
ved Mirador paa Ege i Januar, ved Colipa i Marts, ved Chinautla (7000') i Mai. Schiede
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fandt den paa Træer ved Jalapa i August. Leibold angiver den, skjöndt neppe rigtigt: ad 
lumulos Indoruin.

Særdeles foranderlig; man finder den fra 1 lil 3 Fods Længde, snart blaadugget 
paa begge Lövflader, snart uden Dug af en mat sögrön Farve; sædvanlig er den fuldkommen 
glat, men jeg har ved Mirador fundet den paa Bagsiden ved de nederste Flige bedækket med 
brune traadformige inliltrcde let afgnidelige Skjæl især langs Fligenes Middelribbe og Løvets 
Hovedribbe. Maaskee er denne Form identisk med P. fulvum Mart. & Gal. Den fortykkede 
og noget indrullede Rand er snart hel og bølget, snart budt og uregelmæssig finlandet. 
Arlen liar habituel Lighed med P. aureum, men besidder aldrig mere end en enkelt Række 
Frugthobe paa hver Side af Middelribben omtrent midtveis imellem denne cg Randen. 
Sandsynligviis ere flere af Angivelserne for P. aureum at henföre til denne Art. Rodstokken 
er læder-træagtig horizontal krybende fingertyk belagt med lancetformige Skjæl og for
synet med korte valseformige glat afskaarne Rester af Lövstilke.

Tvivlsomme.
Polypodiiini aureum (L.) Mart. & Gal. 1. c. p. 31. Benlh. pi. Hartw. p. 55.

Galeolti angiver den vovende snart paa Ege, snart paa Basaltklipper ved Jalapa, 
Gilotepee, Coatepec, Mirador; paa Kalk og Skifer, paa Ege og Erythrina ved Villa alta, og 
ansætter dens Region imellem 1000- 7000'. Hooker angiver den som samlet af Hartweg 
ved Regla.

Uagtet vi her have en Mængde Stedangivelser, hvorefter man maatte udlede, at Planten 
er udbredt over hele Landet, betvivler jeg dog höiligen at den ægte linnæiske P. aureum, 
som er saa hyppig paa de vestindiske Öer, virkelig findes i Mexico. Mig er den aldeles 
ikke forekommet; Alt, hvad der ved förste Blik syntes at henhøre hertil, viste sig ved 
noiagtigere Undersøgelse at være P. areolatum W.

Polypodium fulvum Mart. & Gal. 1. c. p. 33 t. 6. Coll. H. Galeotti no. 6463.

Galeotli angiver den fra Kalkklipper ved Villa alta i Dep. Oajaca.
Denne Bregne er mig ubekjendt; Beskrivelsen er ikke meget fyldestgjörende, og 

Afbildningen ucorrect med Hensyn til Ncrvationen, samt ikke stemmende med Beskrivelsen. 
Det hedder saaledes: laciniis oblongis obtusis, men afbildes lanceolatis aculis; fremdeles: ad 
ñervos venasque squamulosø-lanata, men paa Afbildningen finder man den kun ad costas, 
rhachinque lanata. Nye Undersøgelser maa vise, om denne Plante er andet end Form af 
P. areolatum W.

24*
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Polypodium glauciiiuni Mart. & Gal. 1. c. p. 32. t. 5 fig. 1. Coll. H. Galeolti 
no. 6430.

Galeotti angiver den som voxende paa Ege og Basallklipper i Omegnen af Zimapam 
og Aclopan £7—7500').

Den sammenlignes med P. aureum, men af den maadelige Beskrivelse frcmgaaer Intet, 
som kan have Vægt. Baade af Beskrivelsen og Afbildningen anseer jeg den som henhorende 
til P. arcolatum W.

Polypodium araiieosum Mart. & Gal. 1. c. p. 33. t. 5. fig. 2. Coll. II. Gale
otti no. 6460.

Galeotti fandt den paa Kalkklipper ved Villa alta (3500—5000').
Dette er sandsynligviis en særegen Art, som efter Beskrivelsen og Afbildningen 

vil kunne gjenkjendes. Mig er den ikke kommet for Öie i Mexico. Nervationen paa tab.
5. 2 a. er ikke rigtig ansat.

B. Marginaría Bory, Prest, venis tenuissimis in areolas angulatas irregulares 
anastomosantibus, venulis ex ángulo vel latere interno areolarum oriundis solitariis liberis 
ápice globuloso soriferis.

* fronde simplici.
7. Polypodium angustifolium Sw. Raddi fil. Bras. t. 23. f. 2. Kze. fil. Leibd. 

Linnæa v. 18 p. 311. Mart. & Gal. 1. c. p. 29; Polyp, tæniosum W. Schlcchd. 
Linnæa v. 5 p. 606. Marginaria dimorpha Link. fil. h. Berol. p. 119.

Almindelig i den varm- og kold-tempererte Region, men manglende i den hede 
og kolde; den voxer paa Træstammer i Skove, fornemmelig paa Ege, og er især hyppig paa 
6—’7000 Fods Ilöide, hvor den tillige opnaaer sin slörste Udvikling; den stiger ned til 
2000 Fod paa Cordillerernes Östside. Den træffes hele Aaret i Frugt. Jeg fandt den ved 
Mirador (3000'), S. Pedro Tepinapa i Dep. Oajaca (2000'), Trapiche de la Concepcion 
(Dep. Oajaca 3000') paa Stene, Chinautla i Dep. Puebla (7—8000'). Schiede fandt den 
paa Træer ved Jalapa; Galeotti paa Hac. de Zacuapan, men ansætter dens Region alt for 
indskrænket imellem 2—4500'.

Da den er temmelig foranderlig, har delte givet Anledning til forskjellige Benæv
nelser af Forfatterne, saaledes som ovenstaaende Synonymer vise. I Mexicos koldere 
Bjergregioner ere Exemplarerne fra 4 — 5 Tommer indtil 2 Fod lange og § T. brede; i 
lavere Regioner er Lovet meget smalt, sædvanlig kun 1| Linie. Ved Chinautla fandt jeg 
Exemplarer med toklöftet Löv.
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* fronde pinnatifida.
8. Polypodium iiicanuni Sw. Schk. Farrn, t. 11. b. Kze. fil. Leib. 1. c. p. 312.

Schechd. Linnæa v. 5 p. 608. Mart. & Gal. 1. c. p. 35.
En særdeles vidt udbredt Art, der i Mexico findes næsten igjennem alle Regioner 

paa Træer. Jeg fandt den ved Colipa og Papantla i den hede Kystregion, ved Mirador 
paa 3000', ved Chinautla paa 7000', ved Yavesia i Dep. Oajaca paa 7—7500'. Schiede 
sendte den fra Jalapa, Mineral del monte; Galeotti tog den ved Zacuapan (2500—3000'), 
Yavesia 6—7500', samt ved Guadalaxara paa Klipper i Baranker.

9. Polypodiuni squaniatum L. Schlechtd. Linnæa 5 p. 608. Kze fil. Leibd. 1. c. p. 
318. Plum. fil. t. 79. Kze. Addit. 1. c. p. 133.

Forekommer parasitisk paa Træstammer paa Cordillerernes östlige Holdning fra 2 til 
7000 Fod; saaledes fandt jeg den ved Sla Maria Tlapacoyo i Dep. Vera Cruz, ved Chinautla 
i Dep. Puebla og ved Ilac. de Mirador. C. Ehrenberg i Mineral del monte. Schiede fandt 
den ved Jalapa.

10. Polypodiuni furfiiraceuni Schleclidl. Linnæa v. 5 p. 607. Kze fil. Leibd. 1.
c. p. 312. Mart. & Gal. 1. c. p. 42.

Findes i den varm- og kold-tempererte Cordillere-Region parasitisk paa Ege. Jeg 
fandt den ved Mirador (3000') og ved Chinautla (7000'), fructificcrende i Mai og August. 
Schiede tog den ved Jalapa; Galeotti ved Sola i Dep. Oajaca (6500—7500'), men angiver 
den som vovende i Sprækker af Kalkbjerge, hvilket neppe er rigtigt.

11. Polypodiuni Lepidopteris Kze. Addit. 1. c. p. 132. Kze. fil. Leibd. Linnæa v.
18 p. 312. P. hirsutissimum Raddi fil. I. 26. Mart. & Gal. 1. c. p. 4L P. sepultum 
Kaulf. P. rufulum Presl., Acrostichum Lepidopteris Langsd. & Fischer fil. t. 2.

Er udbredt igjennem hele Egeregionen baade paa Ost- og Vestsiden af Mexicos 
Cordillerer. Jeg fandt den ved Zacuapan og Mirador i November og Marts; Schiede traf 
den paa Klipper (?) vcdHac.de la Laguna; Galeotti fandt den paa Ege ved Jalapa, Mirador, 
Zacuapan, samt ved Morelia (6—7000') i Dep. Michocan.

12. Polypodiuni plesiosorum Kze fil. Leibd. Linnæa v. 18 p. 313.

En meget almindelig Art i den tempererte Region paa Mexicos Östside imellem 
3-4500' voxende paa Ege i Skovene. Jeg fandt den omkring Mirador, Aguas santas, 
Chistla, S. Antonio Huatusco, fructificerende fra November til April.

Til Prof. Kunzes fortrinlige Beskrivelse har jeg kun lidet at tilföie. Af alle 
Mexicos Polypodier udmærker denne Art sig ved sin smukke lysgrönne Farve, som ufor- 
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aiidrel bevares ved Torring. Prof. Kunze beskriver Texturen som tyk læderagtig, saa al ikkun 
Aarerne nærmest Middelribben blive synlige. Mine talrige Exemplarer ere ikke af en saa 
tyk Textur eller saa uigjennemsigtige. Nervationen er meget tydelig ved gjennemfaldende 
Lys, og bliver saaledes at beskrive. Venæ alternæ, alterne ramosæ, ramulis penullimis 
venarum oppositis in areum acutum anastomosanlibus et areolam 5—7 agonam formantibus, 
ramulis ceteris liberis ápice clavato inerassato desinentibus, ramulo intimo in areola incluso 
ápice sorifero. Heraf fremgaaer altsaa, at Arten henhorer til Marginaría, og allene ved 
denne ene Charakteer er langt lettere at adskille fra de nærbeslægtede Arter af P. vulgare, 
end ved alle ydre Formforhold. Retningen afLövets Flige er temmelig foranderlig: næsten 
ret udstaaende, noget opadböiede og da ofte lidet seglformige, de nederste enten vandrette 
eller nedad böiede. Randens Indskjæring ogsaa foranderlig, helrandet, uregelmæssig 
smaatandet lige til Grunden af Fligene, sædvanlig kun smaatandet imod Spidsen.

13. Polypodium rhodopleurum Kzc. fil. Leibd. 1. c. p. 315. P. californicum 
Kaulf. ? Schlechd. Linnæa v. 5. p. 606.

Hörer hjemme i den samme Region som foregaaende, og voxer paa Ege. Schiede 
fandt den ved Jalapa, Leibold ved Zacuapan; mig er den ikke forekommet.

14. Polypodium deltoideum Liebin :

fronde coriácea glabcrrima, 7 — 9 pollices longa, 4 poll, lata, stipite 3—4 pollicari, del- 
toidea profunde pinnatifida acuminata, laciniis 6—8 cujusque lateris, —2 poli, longis, ¿ 
poli, latis, alternis subopposilisve lanceolatis breviacuminatis obtusiusculisve, margine undulato 
repando irregulariter et minutissime crenulatis, basi dilatata conílucntibus, subhorizontalibus, 
infimis reflexis basi inferiori truncatis, sinubus acutis, colore frondis rubro-virente, costa 
utrinque prominula, venis obscuris flexuoso-rainosis, venulis ante marginem in areolam 
angulatam anaslomosantibus, ceteris liberis ápice clavato incrassatis, soris inter marginem el 
costam mediis, junioribus ovalibus oblique transversis; rhachi stipiteque utrinque acutan- 
gulis flavidis.

Rhizoma horizontale repens flexuosum pennam anserinam crassum squamis scariosis 
umbilicalis adpressis ovato-lanceolatis rubello-flavidis pellucidis dense obsitum.

Det eneste Sted, jeg har samlet denne Art er i den kolde östlige Cordillere-Region 
ved Chinaulla i Dep. Puebla paa 7—8000 Fods Höide, voxende paa Egestammer. Frugt
hobene vare ei fuldstændig udviklede i Mai Maaned.

Denne Art har megen Lighed med P. Catharinæ Langsd. & Fisch, fil. t. 9, men 
adskiller sig derfra: fronde majori latiori, laciniis crenulatis, soris inter costam et marginem 
mediis, nee nervo contiguis, stipite antice acutangulo nec trisulcato, colore diverso.
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15. Polypodiiiin confliiens Liebin.:
fronde tenuiter coriácea, 1|—2 pedali, 4 pollices lata, stipile 8 pollicari, lanceolata ápice 
breviacuminata pinnatisecta, laciniis alternis suboppositisve lanceolatis aculis subhorizonta- 
libus margine repando-crenulatis, basi dilatatis conilucnlibus superiori angulalis dilatatis, 
inferiori rotundato-subauriculalis, sinubus angulalis acutis, laciniis inferioribus remotioribus 
divaricatis basi magis alalo-dilatatis, costa utrinque prominula atrosangvinea, antice fusco- 
puberula, postice subglabra, venís obscuris flexuoso-ramosis ante marginem ápice 
clavato desincntibus, venulis in areolam angulatam anastomosantibus; soris costæ approxi- 
malis rufis uniseriatis; rhachi utrinque puberula antice canaliculata postice convexa; 
stipite glabrescenle.

Rhizoma horizontale repens flexuosum pennam anserinam crassum, squamis umbili- 
catis rubellis ovatis adpressis obsitum.

Denne anseelige og udmærkede Art findes paa Egestammer i Skovene ved Chi— 
nautla (7000'), og bærer Frugt i Mai.

Med Hensyn til dens Henforelse ttl Marginaría har jeg været noget i Tvivl, da 
Aaremaskernc, som hos denne Underslægt dannes af de sammenlöbende Aaregrene, ikke altid 
komme til at danne sig, idet Aaregrenenc ikke forlænge sig tilstrækkeligt til at stede 
sammen. I de fleste Tilfælde skeer dog dette saaledes, som jeg ovenfor har beskrevet del. 
Da jeg til Underslægten Enpolypodium ikkun henregner alle de Arter, hvis Aarer ikke lobe 
sammen i Masker, staaer denne Art allsaa paa Grændsen imellem Marginaría og Enpolypo
dium. I Habitus nærmer den sig meget til P. latipes Langsd. & Fisch, fil. p. 10 t. 10, men 
adskilles derfra ved flere væsenlige Charakterer, som den enkelte Række af Frugthobe, 
Lövaxens og Middelaarernes Laaddenhed o. fl.

16. Polypodiiiin Falcaría Kze. fil. Leibd. 1. c. p. 316.
Denne med P. loriceum L. og P. dasypleurum Kze. nærbeslægtede Art findes i den 

lempererte östlige Region paa Træer.

17. Polypodium rhachipterygium Liebm. :
fronde herbácea glabra viridi pedali, 5—6 pollices lata, stipite 5 — 6 pollicari, ovata, pin
natisecta, laciniis alternis distantibus patulis 6—7 cujusque lateris, 3—5 poll, longis, pol- 
Iicem lalis, lanceolatis, ápice modo acutiusculis modo obtusatis, margine irregulariter 
repandulis, supra basin parurn conniventibus, basi utrinque dilatalis decurrentibus, sinubus 
amplissimis rotundato-angulatis; terminalibus conflucntibus; costa utrinque rotundato-pro- 
minula straminea, venis antice immersis postice prominulis flaccidis flexuoso-ramosis, 
venulis ante marginem in areolam magnam angulosam anastomosantibus, ceteris liberis; 
soris uniserialibus inter costam et marginem mediis ellipticis rufis; rhachi stipiteque 
utrinque convexis rufescenlibus imam ad basin alatis.
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Rhizoma obliquum repens flexuosum pennam anserinam crassum squamis lanceolalis 
dilute rufescentibus imbricatis obtectum, radiculos longos ramosos fuscos deorsum, frondes 
3—4 sursum emittens.

Jeg fandt denne Art paa gamle Træstammer i Bjergskove ved Teotalcingo Dop. 
Oajaca, Districtet Chinantla imellem 4—5000 Fods Höide, i Juni Maaned.

Arten har megen habituel Lighed med P. dissimile Schk. Crypt, t. 14, hvorfra den 
dog adskilles ved kortere Löv, færre Lovflige, som ere kortere, bredere, mindre tilspid
sede, Randen uregelmæssig smaabuglet, Frugthobene midt imellem Rand og Middelribbe og 
aflange, Lövstilken tydelig vinget lige til Grunden.

* * * fronde pinnata.
18. Polypodium neriifolium Schk. Farrn t. 15. Kze. fil. Leibd. Linnæa v. 18. p. 

321. Mart. & Gal. 1. c. p. 39.

Denne udmærket smukke Bregne er meget udbredt i Mexico paa Ostsiden voxende 
paa Træstammer i den hede og tempererte Region. Jeg fandt den ved Colipa (5—800') i 
Marts, i den dybe Baranke ved Iluitamalco i Mai, ved Mirador i October, ved Teotalcingo 
i Dep. Oajaca C5000'), ved S. Pedro Tepinapa Dep. Oajaca i Juli. Galeotli anforer den 
fra Mirador og Jalapa.

Den er meget foranderlig med Hensyn til Störreise og Finnernes Brede; mine Ex- 
emplarer ere fra 1 — 3 Fod lange, Finnerne fra | til over 1 Tomme brede.

19. Polypodium sessilifolium Liebni. :

fronde tenuiter coriácea, 1£ 2 pedali, 5—6<’ poli, lata, stipile 4—6 pollicari, clongato- 
lanceolata acuminata pinnata, pinnis distanlibus 13—15 cujusque lateris patulis aut hori- 
zontalibus, 3 poll, longis | poll, latis, elongalo-lanceolatis acuminalis acutis sessilibus, basi 
rotundalis margine crenulatis, pinnis superioribus adnatis, terminali 3—4 pollicari basi 
auriculata, utrinque imprimis ad costam & marginem tenuissiine puberulis, costa utrinque 
prominula, venis ramosis ante marginem ápice globuloso desinentibus , vendis in 
areolam înajusculam öangulatam anastomosantibus; soris inter costam et marginem mediis 
ferrugineis sparsis uniseriatis; rhachi stipiteque antice canaliculatis postice convexis; 
rhachi puberulis, stipile glabrescente nítido llavido.

Rhizoma breve subglobosum squamis ferrugineis lanceolalis dense obsituin, radiculis 
ramosis fusco-villosis.

Voxer paa gamle Træstammer i Baranca de Huitamalco i Dep. Vera Cruz paa 
henimod 2500 Fods Höide.

Bemærkningen fra P. confluens gjelder ogsaa for denne og efterfölgende Art med 
Hensyn lil Aarernes Anastomose,
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20. Polypodiiim insigne Liebm. :

fronde coriácea, 4 pedali, 12 poli, lata, stipite 15 pollicari, elongato-lanceolata pinnata, 
pinnis altcrnis patulis deorsum suboppositis horizonlalibus distantibus 6—7 pollices longis, 
sursuin decrescentibus, |—1| poli. latis lineari-lanceolalis aculis sessilibus basi oblique lato- 
cuneatis, margine rotundato-crenatis, costa utrinque proininula, venís obscuris 5—6 furcatis, 
venulis in areolam elongato-5agonam anastomosantibus, soris costæ approximatis majus- 
culis ferrugineis uniseriatis, rhachi costa pinnis utrinque tenuissime puberulis, pube facile 
detergibili et evanescente, rhachi áulico bisulcata, postice rotundata, stipite glabresccnte 
nítido fusco. Rhizoma repens paleis ferrugineis lanceolatis ciliatis obsitum.

Denne anseelige Bregne voxer paa gamle Ege i den tempererlc Egeregion imellem 
Hac. de Mirador og Totutla, og lructificerer i November.

Tvivlsom.
Marginaría Ilænkeana Presl. Polypodium cilialum Presl Rel. Hænk. p. 20. 

Den anfores som samlet af Ilænke i Mexico, men uden nogen nærmere Angivelse. Kunze 
gjorde i fd. Poep. p. 36 opmærksom paa, at den i Rel. Hænk. omtalte Plante ikke var den 
ægte P. ciliatum W., men hverken han eller Presl., som synes at have taget denne Bemærk
ning til Folge, idet han i Pteridographien opstiller den under nyt Navn, have omtali hvori 
Forskjellen bestaacr. Ingen anden Botaniker har i Mexico fundet nogen Bregne, som kunde 
henregnes hertil. Jeg anseer derfor Sagen for meget tvivlsom, da det er bekjendt, at be
tydelige Urigtigheder i Stcdangivelserne have fundet Sted ved de hænkeske Plantesam- 
linger.

C. Anaacetum Schott, venis costæformibus, venulis primariis in areolas irregu
lares anastomosantibus, venulis secundariis iteruin in areolas irregulares anastomosantibus aut 
liberis simplicibus furcatisve redis hamatisve ápice incrassatis ; soris inter venas costæformes 
ínediis.

21. Polypodiuni crassifoliuni L. Plum. fil. t. 123. Presl Pter. t. 8. f. 9. Schlechdl.
Linnæa 5 p. 606. Mari. & Gal. 1. c. p. 30. Kze fil. Leibd. 1. c. p. 312.

Denne Bregne er en af de meest characleristiske Arter i Mexicos östlige tropiske 
Urskove, hvorfra den stiger op indtil 4500' i Ege og Liquidambar Skovenes fugtige 
varm-tempererte Region. Den voxer parasitisk i store Tuer paa Træernes Stammer og 
Grene sammen med Anthurium, Tillandsier, Orchideer, Piper, o. dl. Jeg fandt den i Kystskovene 

Vidensk. Sclsk. Skr., 5 Række, naturv. og math. Afd. 1 Bind. 25 
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ved Boca del rio, Antigua, Colipa, Sta Maria Tlapacoyo, i Baranken ved Huitamalco og ved 
Mirador. Schiede fandt den ved Jalapa; Galcotti ved Jalapa og Mirador. Den findes hele 
Aaret igjennem i Frugt.

Z>. Campyloneuruni Presl, venis costæformibus, venulis oppositis in arcum 
angulatum anastomosantibus, venulis secundariis ex angulis arcus exorientibus liberis ápice 
globulosis; Soris ápice aut dorso venularuin secundariarum insidentibus parvis globosis.

22. Polypodium Phyllitidis L. Plum. fil. t. 130. Presl Pter. t. 7 f. 18. Mart. & Gal.
1. c. p. 30. Kze. fil. Leibd. 1. c. p. 312.

Har nöiagtig den samme geographiske Udbredning i Mexico, som den foregaaende, 
og findes paa de samme Træer, som den. Mine Exemplarer ere fra Jicaltepec ved Rio 
Nautla, Colipa, Hac. de Sta Maria Tlapacoyo. Galeotti fandt den ved Jalapa og Mirador, 
men han ansætter dens Region imellem 3—4500', medens den netop er meget udbredt i 
de laveste Kystskove.

23. Polypodium costatum Kze. fil. Poep. p. 38. Presl Pter. t. 7 f. 21. Mart & Gal.
1. c. p. 30.

Denne Art tilhorer Egeskovenes Region imellem 3—4500', voxende paa gamle Træ
stammer, og bærende Frugt i Foraarsmaanederne. Jeg fandt den ved Aguas santas og 
Mirador, saml i Baranca de Huitamalco; Galeotti ved Jalapa og Mirador.

Den har nogen Lighed med foregaaende, men adskilles ved Lövets tyndere Sub- 
stants, mindre fremtrædende ribbeformige Vener, 1—2 Tommer lang smal Spids af 
Lovet, og endelig ved en forskjellig Venation.

E. Eupolypodium : venis liberis pinnatis simplicibus furcatisve apicc globulosis. 
1. soris in ápice globuloso venarum venularumve.

* venis simplicibus.
24. Polypodium fallax Schlechtd. Linnæa v. 5. p. 609. Mart. & Gal. 1. c. p. 44. 

Kze. fil. Leibd. 1. c. p. 323.

Denne lille Bregne, som saa meget ligner en lille Asplénium germanieum, voxer 
paa Træstammer i den varm-tempererte Regions fugtige Skove. Jeg fandt den ved Sta 
Maria Tlapacoyo og ved Mirador; Schiede fandt den ved Misantla; Galeotti ved Jalapa og 
Mirador. Den fructiticerer hele Aaret.
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Til Schiechtendais meget gode Beskrivelse, har jeg kun nogle faae Bemærkninger 
og Tillæg at gjöre. Naar Forf. först skriver radices caudexque junior subterránea og 
strax derpaa habitat in truncis arborum, da bliver denne Modsigelse at rette til: rhizoma 
vage ramosum supra corticem arborum longe procurrens, radiculis numerosis ramosis ferru- 
gineo-villosis dense affixum. Lovet opnaaer sædvanlig kun 2 Tommers Længde, men bliver 
stundom 4 Tommer lang. Lövstilken er af ¿ til 1| Tommes Længde, yderst flin traadfor- 
mig; Finnernes Antal er sædvanlig större end det angivne, nemlig indtil 13. Underlladen 
af Lövets Finner er besat med ströcde navleformig befæstede og lancetformige tilspid
sede i Randen spidstandede rustbrune Skjæl, som kun i ældre Alder ved Afgnidning af 
Spidsen blive kredsrunde.

Der har været Tvivl, om Planten virkelig henhörte til Polypodium, navnlig var det 
usikkert, om ikke Indusier vare tilstede, da ikkun ældre Exemplarer vare bievne undersögte. 
Jeg kan bekræfte, at det er en virkelig Polypodium, at de store enkeltsiddende Sori ere 
befæstede paa de punktförmige Spidser af de frie Vener. Nervationen klöfter sig saaledes, 
at en enkelt fri for Randen punktförmig ophörende Nervegreen findes i hver af Lövets 
Flige.

25. Polypodiuni lieteromorphuni Hook. & Grev. ic. fil. t. 108. Schlechtd. Linnæa 
V. 5 p. 609. Mart. & Gal. 1. c. p. 41.

En hoist sirlig fiin Bregne, hvis nedhængende selskabelig voxende Löv over
dækker de lodrette Klippevægge eller Væggene af Klippehuler i de höiere Fjeldregioner 
paa Vulkanen Orizaba imellem 10500—12500 Fods Höide. Jeg fandt den paa Orizaba i 
Nærheden af Cueva de Temascal, samt paa steile Klipper over Vaquería del Jacal paa ven
stre Side af Baranken; Schiede og Galeotti fandt den ligeledes paa Vulkanen. Den fructi- 
licerer rigelig i September.

26. Polypodiuni inonilifbrnie Sw. Mart. & Gal. 1. c. p. 34. Schk. Farrn, t. 8. c.

Hörer paa de mexicanske Cordillerer til de höiere Fjeldregioners characteristiske 
Bregneformer. Jeg fandt den paa Pico de Orizaba imellem 9 og 10,000 Fods Ilöide i Sep
tember, og paa Cerro de Sempoaltepec i Dep. Oajaca paa 9—10,000' i Juni; paa begge 
Steder traf jeg den kun parasitisk paa Egestammer. Galeotti, som ligeledes havde fundet 
den paa Orizaba, og som ansætter dens Region imellem 9 og 12000 Fod, angiver den for
nemmelig voxende paa Trachyt og Obsidian Klipper, hvorpaa jeg aldrig mindes at have 
sect den. 25*
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Lovet af den normale Form opnaaer en Længde fra 2 —4 Tommer, og en Brede 
af 2—4 Linier. I Lövets Ilalvfinner er Middelribben aldrig synlig, men ligger indsænket i 
den tykke læderagtige Substants. Frugthobenes Antal er fra 1—4 paa hver Halvfinne.

P. moniliforme var. major: a forma typica differt: fronde 6—8 pollicari, ¿—g 
poli, lata, laciniis lanceolatis obtusissimis, costa laciniarum utrinque conspicua, soris 8 — 10 
demum confluentibus, stipite rhachique magis pilosis.

Denne kraftige Form fandt jeg paa Cerro el Pelado i Dep. Oajaca imellem 9— 
10,000' paa Ege, rigelig fructificerende i September; ligeledes paa Pico de Orizaba paa 
8-10,000' i September.

27. Polypodium xiphopteroides Liebin. P. ferrugineum Mart & Gal.?

fronde coriácea 3—5 pollices longa, 4-5 lineas lata, lineari-lanceolata pinnata vel potius 
pinnatisecta, laciniis alternis patulis lineari-lanceolatis subfalcatis obtusiusculis marginibus parum 
undulatis revolutis, basi dilatatis vix autem confluentibus, sursum et dcorsum decrescentibus, 
pagina posteriori rliachi utrinque stipite pilis cinnamomeis strigosis dense obsitis, costa 
laciniarum venisqne iinmersis, venis simplicibus ante marginem ápice globuloso desinen- 
tibus; soris 6—8 cujusque laciniæ rnajusculis confluentibus; colore frondis antice olivaceo- 
viridi, postice ferrugineo ; stipite ¿ —1¿ pollicari tereti.

Rhizoma horizontale repens ramosum pennam anscrinam crassum squamis imbricatis 
lanceolatis nitidis subpelliicidis versicoloribus obsitum, radiculisque longissimis ramosis 
fusco-villosis instructum.

Denne lille læderagtige Bregne voxer selskabelig paa Træstammer imellem Mosser 
paa Cordillere-Heldningerne imellem 3—7000 Fods Hoide. Jeg fandt den ved Mirador, 
Totutla, og i Dep. Oajacas östlige Dele ved Trapiche de la Concepcion, endelig vedYave- 
sia i Districtet Ixtlan f7000'); alle Steder paa Ege.

Smaa Exemplarer have Lighed med Xiphopteris myosuroides. I tör Tilstand slaaer 
Fligene sig sædvanligviis sammen bagtig, og Lövaxen boier sig kredsformig tilbage. Paa 
ældre Exemplarer findes de temmelig spröde stive forholdsvis lange Haar afgnedne, hvor
ved Planten ved overfladisk Betragtning viser sig næsten glat. Formodenlig er det saadanne 
Exemplarer, som have foreligget Galeotti ved Beskrivelsen af P. ferrugineum. Da imidlertid 
flere andre Forhold i Beskrivelsen og Afbildningen afvige fra min Plante, kan jeg ikke 
bestemt afgjöre Sagen, og maf^altsaa forelöbig sætte P. ferrugineum Mart. & Gal. iblandt 

de tvivlsomme Arter.

28. Polypodium delicatulum Mart. <& Gal. 1. c. p. 35. t. 7. f. i.

Galeotti fandt den paa gamle Ege ved Llano verde C7—8000) i Dep. Oajaca; jeg 
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traf den paa Cerro de Senipoaltepec paa Ege imellem 8— 9000' Höide, rigelig friictificc- 
rende i Juni.

29. Polypodium cultratum Willd. Mart. & Gal. 1. c. p. 39.

I fugtige skyggefulde Skove i den varm-tempcrerte Region paa de östlige Cor- 
dillerer imellem 3—4500', fornemmelig voxende paa Stammerne af de træagtige Bregner 
Cyathea mexicana og Alsophila Schiedcana. Jeg fandt den ved Mirador, Aguas santas; 
Galeolti sammesteds, og ved Jalapa.

30. Polypodium suspeiisum L. Mart. & Gal. 1. c. p. 34. Plum. fil. t. 87.

Den findes i de fugtige Bjergskove i det östlige Oajaca omkring Tonaguia og 
Tepitongo (4—5000') paa Skovtræernes Bark, og bærer Frugt i Juli og August. Galeotti 
fandt den ligeledes ved Tonaguia.

31. Polypodium jubæforme Kaulf. in Bot. Zeit. 1823 v. 1. p. 364. Kze. Addit.
1. c. p. 133.

Jeg fandt denne sjeldne og endnu lidet kjendte Art i Bjergskoven omkring Teo- 
talcingo i Districtet Chinautla Dep. Oajaca imellem 4—5000 Fods Höide paa Træstammer. 
Iblandt Schiedes Samlinger fandtes et Exemplar, som Prof. Kunze med Tvivl henförte til 
denne Art, og hvis Localitet ikke var angivet.

32. Polypodium pilosissimum Mart. & Gal. 1. c. p. 39. t. 9. f. 2. Kze. fil. Leibd.
1. c. p. 313.

Galeotti fandt denne mig ubekjendle Bregne ved Hac. de Zacuapan i Dep. Vera 
Cruz, og ved Tonaguia i Dep. Oajaca, baade paa Træer og Klipper. Leibold fandt den 
formodentlig ved Zacuapan. Prof. Kunze antager Arten for vel begrundet, men siger dog 
at Beskrivelsen er mindre overensstemmende med Afbildningen. Nervationen er ikke omtalt 
af Forif. eller antydet paa Tegningen, del er derfor ikke ganske sikkert, at den horer til 
denne Afdeling.

Tvivlsom.
Polypodium ferrugineum Mart. & Gal. 1. c. p. 36. t. 7. f. 2.
Efter Galeotti findes den paa Træer og Gneisklipper i Skove ved Zacalepec og 

Juquila paa Vestsiden af Dep. Oajaca (3—4500'), og angives som meget sjelden. Skjöndt 
jeg aldeles ikke betvivler, at denne Art er identisk med min P. xiphopteroides, har jeg 
dog troet at burde henstille den her iblandt de tvivlsomme Arter, fordi here af Angivel
serne ere alt for paafaldende afvigende fra de hos hiin forekommende. Diagnosen af P. 
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ferrugineum er i det Hele alt for ufuldstændig til at noget Bestemt deraf kan udledes, og 
Afbildningen er aabenbart kun en flygtig Skizze, som i en saa vanskelig Afdeling af Poly- 
podium, som nærværende, ikke yder megen Oplysning. Forff. sige i Diagnosen: fronde 
subglabra, men afbilde dog fig. 2 a. Lövets Underflade lydelig korthaaret. Rhachis nævnes 
som pubescent, men der siges ikke, om Stipes er det ogsaa; paa Afbildningen sees ikke 
Spor af Haarrighed paa Stilken. Rodstokken er unaturlig tegnet, uden al Skjælbedækning. 
Endelig finde vi en tydelig tegnet Middelribbe i Lövets Flige, hvilken ikke sees hos P. 
xiphopteroides. Galeottis Angivelse om Bregnens Sjeldenhed og Forekomst paa Mexicos 
Vestside passe heller ikke for min Plante. Sammenligningen med P. incanum Sw. er aldeles 
upassende, da begge Arter ikke engang höre til samme Underslægt, men P. incanum er 
en Marginaria, og denne en ægte Eupolypodium.

* * venis furcatis ramosisve.
33. Polypodiuni plebejuni Schlecht. Linnæa v. 5 p. 607. Kze. fil. Leibd. 1. c. 

p. 319.

Voxer parasitisk paa Træer i den tempcrerle og kolde Skovregion imellem 2 — 
7000'. Jeg fandt den imellem la Isleta og Maloapam i Dep. Vera Cruz, og paa Ege om
kring Chinautla (7000'J; Schiede fandt den paa Træer ved Jalapa; Leibold i den tempe- 
rerte Region.

Den er saa fortrinlig beskreven af Prof. Kunze, at jeg Intet behöver at tilföie. 
Sandsynligviis er den af Martens og Galeotti omtalte P. virginianum L., hvilken er 

synonym med P. vulgare L. ikke i Virkeligheden denne, men derimod P. plebejuni.

34. Polypodium affine Mart. & Gal. I. c. p. 37. t. 8. f. 1.

Galeotti fandt den paa Vulkanen Orizaba i Ege- og Naaleskovene imellem 9— 
10,000 Fods Höidc. Jeg fandt den i Skovene over Chinautla imellem 7 -8000', fornem
melig paa Ege.

Mine Exemplarer ere fra 7—9 Tommers Længde, og overensstemmende med Forff.’s 
Beskrivelse og Afbildning. En meget charakteristisk Deel, som Forff. ikke omtale, og som 
især bliver af Vigtighed med Hensyn til efterfölgende Art, er Rodstokken, hvis Beskrivelse 
her tilföies:

Rhizoma horizontale repens digitum crassum squamis membranaceis undulatis 
pellucide-rufis lanceolalis longe aeuminatis ciliatis denticulatisve 3—4 lineas longis densis- 
sime obtcctum, radiculis ramosis rufo-villosis.

35. Polypodiuni griseuni Liebin.:

fronde herbácea, tota incano-pilosula, 1-2^ ped. longa, 2—3 pollices lata, stipite 2—5 
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pollicari, elongalo-Ianceolata acuminata pinnatisecta pinnalave, laciniis sursum el deorsum 
decrescenlibus horizontalibus parallelis remotis alternis suboppositisve lineari-lanceolatis 
1—2 pollices longis 3 -4 lineas latis obtusiusculis obsolete répandis basi parum dilatatis 
utrinque decurrentibus, costa utrinque prominulis, venis immersis ramosis, soris inter mar
ginem costamque inediis flavidis; slipite rhachique convexis.

Rhizoma horizontale repens pennam cygneam crassum, squamis rigidis castaneis 
lanceolatis acutis lineam longis obsitum.

Denne Art tilhorer den kolde östlige Cordillere-Region imellem 7—8000 Fod. Jeg 
fandt den voxende paa Egestammer omkring og over Chinautla i Dep. Puebla.

Den adskilles fra foregaaende ved sin Störreise, Halvfinnernes större Adskillelse, 
den fine graalaadne Beklædning, Rodstokkens mindre Tykkelse og aldeles forskjellige 
Skjælbedækning.

36. Polypodiuni olivaceuiu Liebm.:

fronde coriácea 7—15 pollices longa, 4 5^ poll, lata, stipite 1.^—4 pollicari, tola fusco- 
puberula lato-lanceolata acuminata pinnatisecta, laciniis alternis oppositisve lato-lanceolatis 
basi dilatatis confluentibus margine crenulatis, crenaturis dorso emarginatis, ápice obtu
siusculis vel subito acutiusculis, infimis divaricatis, mediis horizontalibus, superioribus 
sensim sursum subfalcatis, colore olivaceo-virescenti, costa utrinque prominulo, venis sub- 
immersis ramosis, rhachi utrinque convexa, soris inter marginem et costam mediis magnis 
densis hemisphæricis ferrugineis uniseriatis e basi ad apicem laciniarum prorumpenlibus, 
sporangiis fulvis, slipite antice canaliculato postice convexo.

Rhizoma horizontale repens flexuosum pennam cygneam crassum squamis dilute 
ferrugineis pellucidis lanceolatis acutis 2 lineas longis dense obsitum.

Denne hidtil upaaagtede Art fandt jeg paa den östlige Holdning af Cordillererne paa 
Egetræer i Skovregionen imellem 4500- 7000'; saaledes imellem S. Antonio Iluatusco og 
S. Juan Coscomatepec, og omkring Sta Maria Alpatlahua ved Foden af Vulkanen Orizaba 
i September.

P. olivaceum var. elatum: fronde bipedali 6 poli, lata, stipite 6-7 pollicari, 
substantia tenuiori, laciniis profundius et remotius crenatis, ceterum simili.

Denne fornemmelig ved sin Størrelse, og Halvfinnernes dybere Indkarvning ud
mærkede Afart fandt jeg i Egeskovene omkring Mirador i November frugllös.

37. Polypodiuni Ilartwegianum Hook, in Benth. pi. Hartw. p. 54.

Hartweg fandt den paa Bjerget Súmate i Real del monte paa 9500 Fods Höide.
Jeg kj ender den kun af Beskrivelsen, hvorefter den fornemmelig synes at udmærke 

sig fra alle andre Arter af denne Afdeling ved aflange skjævt stillede Frugthobe.
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38. Polypodiuni iiiacrocarpuiii Presl Rel. Hænk. vol. 1. p. 23. t. 1. f. 4. Kze. 
Addit. Linnæa v. 13. p. 132. Kze. Farrn, t. 13. f. 2. Pleopeltis pinnatifida Hook. 
& Grev. ic. fil. t. 157.
Den er sendt fra Omegnen af Hovedstaden Mexico af Hegewisch, og ikke senere 

gjenfunden *).

39. Polypodiuni Filíenla Kaulf. Enum. fil. p. 275.

Denne hidtil ikke i Mexico fundne Art er imidlertid ikke sjelden i den hede og 
varmtempererte Region paa Cordillerernes Östside. Jeg fandt den paa Træer ved Misantla 
og Colipa i Marts, ved Tcotalcingo i Dep. Oajacas östlige District Chinantla i Juni, og ved 
Mirador i Januar. Mine Exeinplarer stemme fuldkommen med et i Hornemans Herbarium 
opbevaret Original-Exemplar fra Brasilien. Maalene af mine Exeinplarer ere af 5—8 Tommers 
Længde, 1| T. Brede, Lövets Flige en Linie brede, Stilken 1-2 Tommer. Nervationen 
er enkelt klöftet. Det unge Löv er overordentlig elastisk, Lövfiigene saa fast indrullede, 
at de ikke engang efter længere Udblödning rulle sig ud.

40. Polypodiuni Plumilla Willd. HBK. Syn. 1. p. 74. Schlechd. Linnæa v. 5. p. 
607. Kze. fil. Leibd. 1. c. p. 313.

Tilhorer den hede og tempererle Ostregion voxende paa Træer; jeg fandt den ved 
Colipa i Marts, Yecoatla, ved Sta Maria Tlapacoyo i Mai, og ved Mirador i Januar. Schiede 
fandt den ved Jalapa; Leibold angiver blot reg. temp.

Den er meget vexlende i Störrelscforholdene ; mine Exeinplarer ere fra 10 Tommer 
til 30 T. lange, 4—5 Tommer brede, Stilkene 9 —11 Tommer, Lövfligen 2—3 Linier brede. 
Fligene mere eller mindre budte i Spidsen; de nederste Flige ere indtil | T. fjernede 
fra hverandre, opad til mere tilnærmede, snart ikke aftagende snart aftagende imodLöbets Grund ; 
Randen fortykket oftest noget tilbageslaaet; Frugthobene udviklede ligetil de nederste Flige. 
I Vahls Herbarium findes den med Paaskrift P. elastieum Act. soc. h. Par., meddeelt af Richard.

Polypodiuni affin, vulgar i:
fronde tenuiter coriácea ubique pubescente atrinque viridi, 3 poll, longa, | poll, lata, stipite 1 —li 
poll, longo, lanceolata pinnatisecta, laciniis divergentibus usque ad rhachim incisis lineari-lanceolatis 
ápice obtusis 4 lin. longis, 2 lin. latis, sursum decrescentibus, margine integris incrassatis dense 
pubescentibus, sinubus rotundatis, costula nigra llcxuosa, venis medio 1'urcatis ante marginern desi- 
nentibus ápice incrass^is; rbachi antice plana, postice convexa, stipite tenui antice canaliculato, 
postice convexo brunneo nítido puberulo demum glabrescente.

Specimina sterilia solummodo visa; species sine dubio indcscripta medium tenet inter I’. vulgare 
et P. macrocarpum Presl.

Faa Exeinplarer fandtes parasitisk paa Ege ved Chinautla (7000'J Dep. Puebla, men da de alle 
vare ufrugtbare vover jeg ikke at opstille den som ny Art. Muligen er det denne Bregne, som i Alart. 
& Gal. Mein, opföres under Navn af P. virginianum.
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41. Polypodium pectinatum Schk. Farrn, t. 17. b. Kze. fil. Leibd. 1. c. p. 313. 
Mart. & Gab 1. c. p. 34(?).
Er at' Leibold funden sammen med foregaaende. Hvis Martens og Galeottis Bestem

melse er rigtig er den af Galeotti funden baade paa Klipper og Træer omkring Mirador og 
Zacuapam. Mine Samlinger indeholde ingen Plante, som jeg kunde henföre til denne.

Höist önskeligt var det om den Forvirring, som aabenbart finder Sted hos Forff. 
med P. pectinatum kunne blive oplyst, og derved hævet. P. pectinatum Schk. er ganske 
forskjellig fra P. pectinatum Sw., hvortil citeres Plum. t. 83.

1 Vahls og Schumachers Harbarier findes under Navn af P. pectinatum Exemplarer 
af P. Plumula, som ogsaa paa andre Steder benævnes P. Otites.

42. Polypodium Otites L. Plum. fil. t. 85. Kze. fil. Leibd. 1. c. p. 313. Mart. & Gal.
1. c. p. 35.
Angives af Galeotti fra Moran og Real del monte (7—8000'), voxende paa Ege og 

Porphyrklipper. Leibold angiver reg. temp; jeg har den ikke.

43. Polypodium conterminans Liebm.:
fronde tenuiter coriácea, 1G—24 pollices longa, 4—7 poli, lata, stipite 6 - 8 pollicari, elon- 
gato-lanceolata acuminata profundissime pinnalifida, laciniis 2—3| poli, longis, 4—6 lineas 
latis, sursum decrescentibus, elongato-lanceolatis modo aculiusculis modo obtusiusculis, 
leviter falcatis, alternis, infunis deílexis, basi superior! sursum alato-dilatatis, inferiore sub- 
reclis non decurrenlibus, margine undulato-repandulis cilialis, sinubus amplis angulato- 
rolundatis, sursum anguslioribus, lacinia terminali elongato-lanceolata cúrvala; costa utrin- 
que rotundato-prominula antice fusco-puberula postice parce puberula, venis ílexuosis 3 
furcatis ápice clavulatis plerumque liberis uno alterove loco anastomosantibus ; soris inter 
marginem et costain mediis ovalibus oblique transversis fulvis; stipite rhachique antice 
canaliculalis postice convexis utrinque puberulis.

Rhizoma horizontale flcxuosum nodosum pennant anserinam crassum squamis fer- 
rugineis adpressis lanceolatis obsitum.

Denne Art fandt jeg hyppig i Omegnen af Mirador (Aguas santas, Consoquitla 
(2—3000'), saavel paa Klipper som paa Træstammer i Skovene og Barankerne; den var 
i Frugt i Marts og November.

Med Hensyn til Nervationen danner denne Art en Overgang imellem Afde
lingen med frie Aarcr og den med sammenlöbende. Det fremherskende Forhold er 
unægtelig det, at de 2-3 Gange klöftede Aarer ophore foran Randen med en 
lille kjölleformig fortykket fri Ende; men hist og her seer man Aaregrenene forlænge sig, 
og lobe sammen, dannende Aaremasker som hos Marginaria. Man synes saaledes med samme 
Ret at kunne henföre Arten til Marginaria og Eupolypodium ; her er taget Hensyn til 

Vidensk. Selsk. Skr., 5 Række, naturv. og math. Aid. 1 Bind. 26 
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det fremherskende Forhold. Jeg har nogen Formodning om, at P. dissimile (Schk.) Mart. 
& Gal. I. c. p. 39 ikke er den ægte Schkuhrske Plante, men falder sammen med nærvæ
rende Art. Galeotti angiver ligeledes Mirador som Voxested for sin Plante.

44. Polypodium puberulum Schldl. Linnæa. v. 5. 607. Kze. fil. Leibd. 1. c. p. 320.
Mart. & Gal. 1. c. p. 38.

Denne Art er vidt udbredt i Mexico i Östcordillerernes tempererte Region. Jeg fandt 
den paa Træer i Skovene ved Mirador, Aguas santas og Teotalcingo i Oajaca. Schiede 
sendte i sin Tid ikkun et Exemplar uden Stedangivelse. Leibold fandt den i den tempe
rerte Region. Galeottis Angivelse Llano verde i Dep. Oajaca 6—7500' anseer jeg for 
usikker.

Til Prof. Kunze’s fortrinlige Beskrivelse har jeg kun at tilföie, at Plantens Stör- 
relseforhold ere foranderlige; jeg har Exemplarer af 1, 1J, 3 Fods Længde, Fligene ere 
fra 1| til 5 T. lange, 4—6 Linier brede.

45. Polypodiuni subpetiolatuni Hooker in Benth. pi. Hartweg. p. 54. Hook. ic. pi. 
t. 391. 92. P. biserratum Mart. & Gal. 1. c. p. 38 t. 9. f. 1.

Tilhorer den kolde törre Bjergregion i Mexicos indre Provindser; jeg fandt den i 
Omegnen af Yavesia i Oajaca (7—7600') paa Ege. Galeotti fandt den ved Llano verde, 
Yavesia, Capulalpan i Oajaca i Egeskove og paa Kalkklipper, og ansætter dens Region 
imellem 6500—7500'. Hartweg sendte den fra Regia.

Da mine Exemplarer ere fra samme Localitet som Galeottis, tvivler jeg intet Öie- 
blik, at jo min Plante er identisk med P. biserratum. Forff.s Beskrivelse indeholder imid
lertid uagtet sin Korthed flere væsenlige Feil, som have ledet til at Prof. Kunze antog den 
forskjellig fra P. subpetiolatuni (cfr. Linnæa v. 18 p. 320), uagtet de aabenbart ere synonyme.

Martens og Galeotti kalde Planten glat, uagtet baade Stængel, Lövaxe, Middelribber, 
tildeels Nerver paa Underside og Randen ere fiinhaarede; fremdeles hedder det pinnis 
reticulatis, hvilket strider imod deres egen Afbildning, hvor det rigtige Forhold findes; 
videre duplicato-serratis skjöndt de ere subpinnatifido-crenulatis. Navnet biserratum er 
derfor aldeles upassende. Hookers Beskrivelse er god og betegnende, dog vil det ikke 
være overflödigt at give en udforligere Beskrivelse, især tjenende til at vise Identiteten af 
de to opstillede Arter.

Frons tenuiter coriácea, 6—8 pollicaris, 3—4 poli, lata, stipite 2 —4 pollicari, pinnala, 
sursum pinnalifida, pinnis alternis divergentibus elongato-lanceolalis acutiusculis aut obtusiuscu- 
lis, margine basin versus irregulariter incisis vel subpinnatifidis, laciniis obtusissimis, ceterum 
répandis, tenuiter et irregulariter crenulatis, sparse ciliatis, basi obliquis, pinnis inferioribus 
brevissime petiolatis, sursum sessilibus, basi inferiori adnatis excisis parum decurrentibus, 
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supcriore oblique truncatis, costa utrinque prominula tenuiter pubescente, venis 3—4 furcatis 
postice hie illic puberulis; soris costæ approximatis uniseriatis fuscis; stipite rhachique 
anlice applanatis marginatis postice convexis, sursum utrinque puberulis.

Rhizoma repens crassitie pennæ anserinæ, squamosum (sec. Hooker).

46. Polypodium fraternum SchlechdI. Linnæa v. 5. p. 608. Mart. & Gal. 1. c. p. 37.

En af de meest udbredte Bregnearter i Mexico igjennem den hede og varm-tempererte 
Region fra Kystskovene langs mexicanske Bugt til Oajacas Central-Cordillerer paa 5—6000'. 
Jeg fandt den paa Træer ved el Morro de Boquilla og Rancho nuevo (Dep. Vera Cruz) umiddelbart 
ved Golfen, ved Colipa, Mirador (3000), S. Bartolome (4500), Tanetze i Dep. Oajaca (5—6000'). 
Schiede opdagede den ved Jalapa; Galeotti fandt den sammesteds, og ved Zacuapan. Den 
findes i Frugt hele Aaret. Man finder en Form af Qvarters Længde, og en anden af3—3| 
Fods Længde.

Tvivlsomme af denne Afdeling.
Polypodium pulchrum Mart. & Gal. 1. c. p. 41. t. 8. f. 2.

Galeotti angiver den som voxende paa Quercus jalapensis, Liquidambar Styraci- 
flua i Skovene om Jalapa, og erklærer den for temmelig almindelig. Ved Sammenligning 
imellem Beskrivelse og Afbildning fremgaaer saa store Uovcrenstemmelser, at der ikke bör 
tages Hensyn til denne som ny opstillede Art, da det er umuligt at vide, om man skal til
lægge Beskrivelsen eller Afbildningen Paalidelighed, eller ingen af Delene. I Beskrivelsen 
hedder det saaledes: laciniis linearibus ‘elongatis, versus apicem serrulatis, men paa Afbild
ningen fig. 2 og 2 a. tegnes laciniæ lineari-lanceolatæ acutæ integerrimæ; fremdeles hedder 
det: soris minutis submarginalibus, men tegnes snarere majusculi inter marginem & costam 
medii. Af dette sidste Forhold er det at formode, at Venerne, hvorom Forff. intetsomhelst 
anfüre, ere klöftede, og altsaa horer til denne Afdeling, men da bliver Sammenligningen 
med P. taxifolium L., som har venæ simplices upassende.

Efter min Mening er denne P. pulchrum vel ikke andet end P. Plumula Kaulf.

Polypodium virginianum (L.?) Mart. & Gal. 1. c. p. 37.
Efter Galeotti paa Ege, Liquidambar, Erylhrina og paa Stene ved Jalapa, Coatepec 

(3—’4500'), og i Llano verde i Oajaca (7000').
P. virginianum L. er Form af P. vulgare L., som ikke af nogen Anden er funden 

i Mexico, og vel heller ikke i Virkeligheden findes. Det er formodentlig P. plebejum eller 
P. macrocarpum, som er bleven forvexlet. Muligen er det den i Anm. til p. 200 omtalte 
Bregne.

26*
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Polypodiuni (Goniophlebiuni) Ilænkei Presl. Pterol. p. 186. t. 7. f. 14. P. 
attenuatum Presl Rel. Hænk. 1. p. 23.

Uden anden Angivelse end Mexico. Ingen anden Botaniker har fundet denne 
Plante i dette Land.

Polypodiuni dissimile (Schk.?) Mart. & Gal. 1. c. p 39. med Synonom P. 
attenuatum Willd.

Paa Ege ved Mirador Galeolti; neppe rigtigen bestemt.
2. Soris in dorso medio venarum venularumve.

* venis simplicibus.
47. Polypodiuni laxifrons Liebni.:

fronde tenuiter coriácea bipedali et ultra, 2 pollices lata, stipite 5—7 pollicari_, lineari-lan- 
ceolata profunde pinnalisecta utrinque decrescentibus, laciniis pollicem longis, 3 lineas latis, 
alternis horizontalibus lanceolatis rectis aut parurn falcatis obtusiusculis, margine integris 
ciliatis, basi dilatatis utrinque decurrentibus, sinubus ellipticis, costa utrinque prominulis 
glabris, venis simplicibus dorso medio inerassato soriferis, rarius venis medio furcatis soris- 
que ángulo venarum insidentibus, soris inter costam et marginem mediis uniseriatis fuscis, 
rliachi et stipite tenuibus varie curvatis utrinque pilosis rotundatis atropurpureis.

Rhizoma horizontale frondes cæspilosas emittens villo castaneo obductum.
Denne ved sit smekkre Löv og Stilk udmærkede Bregne har jeg kun fundet i de 

steile Baranker omkring Mirador, nedhængende fra de gamle Træstammer, og rigelig fructi- 
ficerende i Januar.

Den ligner meget den i Presis Pteridgr. t. 6. f. 28. afbildede P. asplenifolium, 
som imidlertid hverken kan være L’s, andre Forfatteres, ja ikke engang den P. asplenifolium, 
som Presl. i samme Værk p. 178 opforer. Denne Afbildning afviger i de vigtigste Characterer, 
som angives for P. asplenifolium, af hvilke jeg blot skal anföre den: soris vénulas simpli- 
ces terminantibus, hvorfor ogsaa Presl anförer P. asplenifolium L. til Afdelingen med Sori 
befæstede paa Spidsen af en Aare, men paa Afbildningen fremstiller Sori paa Midten af 
Aarerne. Denne Uoverenstemmelse veed jeg ikke at löse. P. laxifrons har aldeles samme 
Nervation og Sori befæstede til samme Sted, som hos hiin Figur, men Fligene selv ere 
længere, smallere, mere udvidede ved Basis til begge Sider, Bugten imellem Fligene mindre 
afrundet, fremdeles tydelig randhaaret, Lövaxen og Stilken stærkt haaret.

48. Polypodiuni concinnuni Willd. Schlechdl. Linnæa 5. p. ( 09.
I den hede og varm-tempererte Skovregion paa Mexicos Östside. Schiede fandt 

den ved Jalapa og Misantla; jeg samlede den omkring Mirador i October og November. 
Mine Exemplarer ere fra —4 Fods Længde.
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49. Polypodium rude Kze. Addit. 1. c. p. 133. Kze. fil. Leibd. 1. c. p. 322.
Alsophila pilosa Mart. & Gal. 1. c. p. 78. t. 22. (mediocris).

Udbredt i Skovregionen paa Cordillerernes ösllige Side, fornemmelig imellem 3 indtil 
6500 Fods Höide. Den voxer paa fugtige skyggefulde Steder, især i Nærheden af Skov
bække. Jeg fandt den meget hyppig omkring Mirador i Januar, og i Baranker ved Chi-
nautla (Dep. Puebla 6500') imellem Krat ved en lille Flod i Mai. Schiede opdagede Arten 
ved Jalapa; Leibold angiver den fra den tempererte Region. Galeotti, som miskjendte 
Arten, opstillede den som ny Alsophila i en maadelig Beskrivelse og Afbildning, anförer 
den fra Totulla, to Leguas Vest for Mirador, men nævner den urigtigen som sjeldcn.

Hooker har efter Martens og Galeottis Autoritet opfort den i Spec. fil. p. 47, dog 
iblandt de tvivlsomme Arter af Alsophila, men bemærker udtrykkelig, at det er umuligt 
at yttre nogen Mening om Artens Affinitet efter en saadan Beskrivelse og en saadan 
Afbildning.

50. Polypodiuni litigiosum Liebm.:

fronde herbácea H—2 pedali, 3—4 pollices lata, stipite 3-4 pollicari, pinnato-pinnatifida 
elongato-lanceolata acuminata,sursum deorsumque attenuata,pinnis suboppositis sessilibus elon- 
gato-lanceolatis patulis acuminatis, deorsumque remotioribus valde decrescentibus, pinnis mediis

—2 pollicaribus, 3—4lineas latís, infimis vix semipollicaribus, pinnatifidis, laciniis falcato- 
lanceolatis obtusis margine revoluto répandis ciliatis, infimis majoribus subrectis patulis, 
sinubus oblusiusculis, costa antice canaliculata, postice convexa, utrinque pilosula, costulis 
utrinque prominulis antice glabris postice pilosulis, venis simplicibus postice hic illic 
sparse pilosulis, soris dorso medio venarum affixis margini approximatis minutis globosis 
contiguis non coníluentibus, 2—3 in quoque laciniarum latere, rarius 4—5, apicem 
laciniæ non attingentibus brunneis, rhaclii stipiteque antice canaliculatis poslice convexis, 
sursum pilosulis deorsum glabrescentibus.

Rhizoma subterraneurn breve crassum e basibus frondium cæspitosarum constipatum 
radiculos longissimos ramosos emittens.

Paa skyggefulde fugtige Steder i de tempererte Skove paa Östsiden; saaledes om
kring Mirador.

Hvis Frugthobene ikke vare fuldkommen runde, og dersom der viste sig Spor af 
Sammensmeltning af Frugthobene, skulde jeg have henfört denne Art til Slægten Gymnograinme, 
og stillet den ved Siden af G. Linkiana og polypodioides, hvis. Plads i hiin Slægt ikke 
forekommer mig ganske naturlig. Da imidlertid nöiagtig Undersögelse af alle Slægtscharac- 
tererne viste en ny Polypodium, har jeg ikke kunnet undlade at opfere den paa denne 
Plads. Arten har habitud Lighed med P. Plumieri Desv. Plum. fil. t. 47.
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Ved denne Ledighed synes det Spörgsmaal med Rette at kunne fremsættes : gives 
der bestemte Charakterer imellem Gymnogramme, Grammitis og Polypodium. Dersom man, 
saaledes som de fleste nyere Pteridographer, opforer Former med runde Sori iblandt Gym
nogramme eller Grammitis, Former med aflange Sori iblandt Polypodium, maa vi tilstaae, 
at vi ikke længer have nogen eneste faststaaende Charakteer tilbage, hvorved disse Slægter 
lade sig adskille. Exempelviis vil jeg fremhæve det vilkaarlige, og derhos unaturlige i at 
henföre Gymnogramme (Grammitis) polypodioides Sprl, G. villosa Lk., G. Linkiana Kze. til 
en Slægt, og Polypodium rude Kze., P. concinnum W., P. exsudans Liebm. til en anden. 
De höre nödvendigviis sammen i en Slægt, deres Habitus og alle Enkeltheder i deres 
Charakterer vise den störste Affinitet. Jeg troer det vil være rigtigt at före dem alle 
til Polypodium, og det især af den Grund, at Sori hos G. polypodioides Sprl., villosum Lk., 
ja selv hyppigt hos P. Linkiana Kze. ere fuldstændig udviklede i Begyndelsen runde, men 
siden blive meget formlose ved Affald af Kapsler; ved Herbarieexemplarer bliver det især 
Tilfældet ved Presning og Afgnidning. Angivelserne hos Forff. om Frugthobenes Form hos 
disse Arter ere ogsaa modsigende. Link. hort. Berol. v. 2. p. 51. siger om Gymn. polypo
dioides (= G. Linkiana Kze): sori initio subrotundi, demum super ñervos laterales partim 
effusi, og strax derpaa i Beskrivelsen : sori subrotundi at minus circumscripti ac in Poly- 
podiis, hine inde in formam oblongam aut linearem transeúntes. Derimod hedder det i 
samme Forf.’s Fil. spec. h. Berol. p. 136 om samme Art: sori initio depauperati demum 
completi lineares. Den förste Beskrivelse fandt jeg meest overenstemmende med Sandhed. 
Om G. villosa Lk. hedder det i h. Berol. v. 2. p. 51: sori initio subrotundi, demum partim 
effusi. Man vil ved nærmere Overveielse af disse Angivelser see, at der i al Fald er mere 
Grund til at henföre disse Arter til Polypodium end til Gymnogramme eller til Grammitis, 
hvortil Presl henförer dem. Delte bliver til en Nødvendighed af Conseqvents ved Sam
menligning med Polyp, rude Kze., P. exsudans Liebm. P. rude med sine smaa, först 
runde, senere noget aflange Sori, nærmer sig saa stærkt til G. polypodioides, at man vilde 
være i sin gode Ret ved at henstille den iblandt Gymnogramme. En tilkommende Syste
matiks Sag vil det upaatvivlelig blive at forene disse kunstigen i forskjellige Slægter 
adskilte Arter.

51. Polypodium glanduliferum Liebm.:

fronde tenuissima utrinque punelis glandulosis obsita, 4—8 poll, long., 1-3 poll, lata, stipite 
1 — 3 poll, longo, lanceolata, bipinnalo-pinnatifida, pinnis primariis suboppositis sursum alternis 
divergentibus subsessilibus remotiusculis lanceolatis acuminatis aculis; pinnulis alternis elongatis 
inæquilateris, infimis sessilibus basi oblique acute cuncatis, sursum adnatis basi inferiori de- 
currentibus, profunde pinnatifidis sursum sensim confluentibus, laciniis patulis remotiusculis 
infimis oblique-ovatis ceteris lanceolatis ápice obtusiusculis margine irregulariter adpresse 
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dentatis, sinubus curvatis acutis, venis simplicibus, soris in dorso medio venarum adfixis 
castaneis numerosis; rhachi universali antice applanata marginata, postice convexa, partialibus 
alatis, stipite tenui antice canaliculato postice convexo, squainis lanceolatis acutis meinbra- 
naceis hyalinis carneis basi nigricantibus obsito. Rhizonia parvum globosum squamis carneis 
linearibus obsitum, frondes 3—4 emittens.

Denne fine herlige Bregne voxer i stor Mængde selskabeligen paa vaade Klipper, 
som overskygges af Krat, imellem Trapiche de la Concepcion og Comaltepec i Dep. Oajaca 
(2500'.).

Det er en meget udmærket Art, meget afvigende fra alle mig bekjendte Former, 
og i Habitus snarere lignende en Cheilanthes, f. Ex. Ch. Schimperi Kze. end en Polypodium.

* * venis furcalis aut ramosis.
52. Polypodium angustifrons Kze. Addit. 1. c. p. 134.

Denne mig ubekjendte Art, som allene efter Sammenligningen med P. monosorum 
Desv. stilles paa dette Sted i denne Afdeling, er af Prof. Kunze opstillet efter Exemplarer 
sendte af Dr. Schiede fra las Trojas.

53. Polypodium Sloanii Kze. Syn. fil. Poepp. Linnæa v. 9. p. 51. Kze. fil. Leibd.
1. c. p. 322. P. Galeottii Mart. & Gal. 1. c. p. 43. t. 7 fig. 3. (mala!)

Denne storlövede (6 Fod) Bregne findes paa skyggefulde Steder i Skove og Baran
ker i Ostsidens tempererte Region imellem 2—3000 Fod. Jeg fandt den hyppig omkring 
Hac. de Mirador i Marts og November, i Baranca de Huitamalco i Mai, og i en Skovklöft 
paa Hac. de Jovo i samme Maaned. Leibold fandt den i den tempererte Region; Galeotti 
paa Klipper og i fugtige Skove om Zacuapan. Det glæder mig at kunne befrie Videnskaben 
fra en slet begrundet Art, som allerede paa Forff’s Autoritet begyndte at finde Indgang, 
medens den dog kun skylder overfladisk Undersøgelse sin Oprindelse, jeg mener P. Gale
ottii. Som den, der er meget nöie bekjendt med de botaniske Forhold i den Deel af 
Mexico, hvorfra Herr Galeotti har bragt sin formeentlig nye Art, kan jeg forsikkre, at 
sammesteds ikkun findes den med Kunzes Beskrivelse af P. Sloanii overenstemmende Bregne. 
Forff’s Beskrivelse vidner noksom om Flygtighed, og dette gjælder i höieste Grad om 
Afbildningen, som er et rent Phantasistykke, og bærer de tydeligste Præg paa Tegnerens 
Mangel paa Sagkundskab. Det vil ikke være nødvendigt at oplyse dette videre, kun skal 
jeg bemærke, at den paastaaede Mangel paa Skjælbeklædning af Stængel og Lövaxe, hvorpaa 
en af de vigtigste Forskelligheder af P. Galeotti fra P. Sloanii beroer, ikke existerer uden 
paa gamle afgnedne Exemplarer, hvorpaa dog nedhængende Trevler vise Beskaffenheden 
af den tidligere Beklædning. Laciniæ integerrimæ opstaae ogsaa kun derved, at der ikke 
tages Hensyu til at Randen er tilbagerullet, hvorpaa den svage Indkarvning findes. Endelig 



208

maa bemærkes, at fig. 3. a. fremstiller Nervationen, som for det meste er tydelig klöftet, 
paa en aldeles naturstridig Maade. P. Sloanii har forövrigt en saa stor Lighed i Lovet med 
Alsophila Schiedeana, at man först ved Undersögelse af Ringens Bygning, og ved Mangelen 
af ophöiet Receptaculum overbevises om ikke at have en Alsophila, men en virkelig Poly- 
podium for sig.

53. Polypodium alsophiloides Liebm. :

fronde tenuiter coriácea 1| pedali, stipite 6—7 poli, longo, lato- lanceolata tripinnato-pinna- 
tifida sursum minus composita; pinnis primariis suboppositis alternisve patulis remotis petio- 
latis, secundariis alternis divergentibus divaricatisve, elongato-lanceolatis, inferioribus brevi- 
petiolatis basi cuneatis, sursum adnatis basi inferiori parum decurrentibus ; pinnulis | —| 
poll, longis, 2—3 lin. latis, elongatis sessilibus adnatis basi inferiori cuneato-decurrentibus, 
ápice obtusis, pinnatifidis, laciniis falcato-ovatis, ápice truncato-rotundatis, margine parum 
revolutis obsolete repandulis, sinubus angustis acutis, pinnulis sursum sensim confluentibus 
falcato-crenatis; pagina anteriori atroviridi, posteriori olivacco-virente, venis simplicibus 
furcatisve, costula utrinque prominula squamulis bullatis adpressis adspersa, soris in medio 
dorso venarum adfixis majusculis cinnainomeis seriatis, rhachibus terliariis utrinque prominen- 
tibus fuscis antice squamulis setosis brevibus adpressis, postice squamis menbranaceis tcnu- 
issimis bullatis instructis, rhaclii universali secundariis stipitcque subletragonis, antice canali- 
culatis postice convexis villo detergibili rufo squamisque membranaceis hyalinis obductis. 
Rhizoma sublerraneum breve squamosum, frondes 3—5 emittens.

Voxer paa skyggefulde Bjergsider i Nærheden af Trapiche de la Concepcion i Dop. 
Oajaca paa 3000 Fods Höide.

Lövets Lidenhed fraregnet, har den Lighed med en Alsophila. Den indrangeres i 
Nærheden af Polypodium ainplum Dumb.

54. Polypodiiini dilatatum Liebm.:

fronde herbácea ampia 3—4 pedali, stipite 1£ pedali, lato-lanceolata supradecomposita, 
quadripinnato-pinnatifida; pinnis primariis alternis remotis petiolatis, secundariis alternis 
petiolatis lanceolatis acuminatis acutis, tertiariis alternis brevipetiolatis inæquilateris 1$ 
circ. poll. Iongis, I— j poll, latis, lanceolatis acutis, quaternariis sessilibus alternis, infimis 
basi utrinque cuneatis, sursum adnatis sensim coniluentibus, omnibus alato-decurrentibus, 
oblique-ovatis vel elongato-ovatis acutis, pinnatifidis, laciniis falcato-lanceolatis acutis 
margine inerassato parum revoluto obsolete repandulis, sinubus angustis acutis; colore 
utrinque læte viridi, venis simplicibus furcatisve ; soris dorso medio venarum affixis rotundis 
cinnainomeis in quavis lacinia solitariis; costa utrinque prominulis glabris, rhachibus qua
ternariis utrinque elevatis cinnamomeo-puberulis alatis, tertiariis secundariis universaliquc 
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stramineis nitidis, antice canaliculatis, sulco cinnamomeo-puberulo, marginatis, postice con- 
vexis glabris; stipite bisulcato glabro.

Denne store hidtil i Mexico overseete Bregneart er udbredt i de östlige varm-teni- 
pererlc Skove og Baranker især paa 3000 Fods Höide. Jeg fandt den ved Mirador og 
ved Trapiche de la Concepcion i Dep. Oajaca, fruglbærende i Juli og November.

Af de beskrevne Arter nærmer den sig mest til P. effusum Sw. og P. divergens 
Jacq.; er forskjellig fra begge.

55. Polypodiuni longicaudafiini Liebm. :

fronde tenuiter herbácea glaberrima 3—4 pedali, 10—12 pollices lata, stipite pedali, lato- 
lanceolata acuminata acuta, deorsum pinnata, sursum pinnatisecta, demum pinnatifida, pinnis 
inferioribus suboppositis 6—7 poll. Iongis, pollicem latis petiolatis (petiolis 3—4 lineas 
longis basi dilatatis) lineari-lanceolatis longissime acuminatis aculis patentibus falcatis 
grosse et irregulariter crenatis, basi oblique cuneatis; pinnis insequentibus sessilibus alter- 
nis basi inferiori adnatis; dein sursum pinnatisecta sensim decrescente, laciniis pinnis 
similibus basi superiori adnatis inferiori rolundato-auriculatis et oblique alato-decurren- 
tibus, sinubus acutis angulatis; ápice frondis solummodo pinnatifido, laciniis falcato-lanceo- 
lalis répandis; costa antice canaliculata postice convexa, venís utrinque prominulis ílavidis 
parallelis alternis pinnato-ramosis, ramulis suboppositis patentibus incurvatis liberis 2—3 
paribus medio dorso soriferis, soris junioribus minutis nigris, adultioribus majoribus fuscis; 
rhachi stipiteque antice canaliculatis postice convcxis; stipite squamis membranaceis brun- 
neis lanceolato-ovatis obtusiusculis deciduis sparsis instructo.

Rhizoma subterraneum breve crassiusculum, frondes cæspitosas emittens.
Denne udmærkede Bregne opdagedes i den dybe skovdækte Baranca de Huitamalco 

i Dep. Vera Cruz paa henimod 2000 Fods Höide paa fugtige skyggefulde Steder i stor 
Mængde, og rigelig fruclificerende i Mai.

F. Goniopteris Presl: venis pinnatis frondem lincantibus, infimis 1—4 superioribus 
et tot opposilis inferioribus in arcum acutangulum anastomosanlibus, vénula ex ápice anguli 
in sinum laciniarum excurrente; soris medio dorso insidentibus globosis parvis.

56. Polypodiuni faucium Liebm.:

fronde coriácea 1 —1| pedali, 7—9 pollices lata,stipite6—lOpollicari, lato-Ianceolata acuminata 
pinnata, pinnis 6 poll, longis, pollicem et insuper latis, terminali longiori latiori, alternis aut sub
oppositis patulis petiolatis Cpetiolis 1 — 2 lineas longis), 4—6 utriusque lateris elongato-ellipticis 
utrinque attenuatis, basi oblique cuneatis, margine subpinnalifido-grosse-crenatis, crenis 1|—2 
lin. longis, 21in. latis, margine scabriusculis sursum et deorsum dccrescentibus sensim evanescen- 
tibus, ápice longe acuminatis acutis integris; pagina anteriori atrovircnte nítida glabra, posteriori 

Vidensk. Selsk, Skr., 5 Række, naturv. og math. Afd. 1 Bind. 27 



210

dilution; costa antice canaliculata glabra, postice acuta, marginata puberula, venís utrinque 
prominulis postice scabriusculis parallelis pinnato-ramosis, ramis 4 oppositis in arcuin ana- 
stomosantibus, venulis 2 infimis ex ángulo ramorum prodeuntibus liberis ápice clavato ter- 
minantibus, reliquis 2 in sinum crenarum procurrentibus; soris medio dorso venarum 
affixis minutis rufis; rhachi stipiteque antice canaliculatis postice angulatis, sursum 
rufo-puberulis, deorsum glabrescentibus. Rhizoma subterraneum cæspitosum.

Af Underslægten Goniopteris var hidtil kun en Art, P. tetragonum bekjendt fra 
Mexico, og i det hele taget ere kun faa Arter bekjendte fra America. Desto behageligere 
har det været for mig at berige Videnskaben med tre nye Arter, der alle höre til de 
sjcldneste forekommende Former i Mexico. Den nærværende Art opdagedes i den plante
rige Baranke ved Arroyo de Isapa paa Hac. de Jovo (Dep. Vera Cruz), en Station, som 
har leveret mig en stor Mængde mærkelige nye Planteformer.

P. faucium nærmer sig til P. fraxinifolium Jacq., adskiller sig ved kortstilkede Finner, 
dybere Farvning af Randen, Mangelen paa Öre hos Endefinnen, Nervationen, som hos 
denne har 4 sammenstødende Aaregrene, hos hiin ikkun to, Beklædningen af Lövaxen, 
Undersiden af Middelribberne, Aarerne og Randen. Fra P. crenatum Svv. adskilles den 
ved langstrakte elliptiske Finner, dybere Indskjæring, Nervationen, som hos P. crenatum 
har et større Antal sammenlöbende Aaregrene. Mærkelige ere de to nederste frie ikke ud
lobende Smaaaarer, som udspringe fra den ovre Vinkel af de sammenstødende Aaregrene.

57. Polypodiuni iinbricatum Liebm. :

fronde tenuiter coriácea, pedali, 6—7 poli, lata, slipite 6 pollicari, Iato-ovata pinnata, 
pinnis 4—5 poll, longis, pollicem circiter latis, 6—7 cujusque lateris alternis subopposilisve 
patulis elongato-lanceolatis brevipetiolalis sursum sessilibus, basi oblique rolundatis obtusis- 
simis, margine pinnatifidis, laciniis 3 lineas longis 2£ lin. latis falcatis obtusis approximatis 
subimbricatis margine obsolete répandis ciliolatis, sinubus angustissimis acutis, ápice repando 
breviaeuminatis, pagina anteriori atrovirente nitida glabra, posteriori opaca scabriuscula, 
costa antice canaliculata, postice convexa utrinque pilosula, venís utrinque prominulis 
pinnato-ramosis, ramo infimo cum opposito in arcum aculangulum anastomosante, indeque in 
sinum lacinia) procurrente; pinna terminali ovata acuminata 3 poll, longa, pollicem et insuper 
lata, laciniis ¿ poll, longis; stipite rhachique tenuibus tetragonis incano-pilosis, anlice 
obsolete canaliculatis. Rhizoma subterraneum ....

Differt a præcedente: fronde breviori minus acuminata, pinnis minoribus basi oblique 
et obtusissime rotundatis, margine profundius incisis, nervatione omnino diversa, stipile 
rhachique tenuioribus, cet.

Dette er en af de sjcldneste Bregner, som i Mexico ere komne mig forÖie; ikkun 
engang har jeg truffen den i Skoven ved Papanlla (Dep. Vera Cruz) i Mai.
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Med Ilensyn til Nervation og Fligenes Form ligner den P. appendiculatum Blume 
(Presl Pter. t. 7 f. 11), men adskiller sig i mange andre Henseender fra denne ja
vanske Art.

58. Polypodium meniscioides Liebm. :
fronde rigida coriácea, bipedali, 1£ ped. lata, stipite 6—8 pollicari, lato-ovata pinnata, 
pinnis inferioribus suboppositis brevipetiolatis, superioribus alternis sessilibus 8—9 cujusque 
lateris distantibus subhorizontalibus, 7—9 poll, longis, 1|—4| poll, latis, elongato-ellipticis 
longe acuminatis acutis rectis aut leviter deflexo-falcatis interdum leviter sigmoideis, basi 
oblique euneatis, margine integro undulatis, costa antice canaliculata glabra, postice acuta 
marginata puberula, venis utrinque prominulis ílavidis parallelis regulariter pinnato-ramo- 
sis, ramulis 10 cujusque lateris oppositis e costa ad marginem usque in arcos acutangulos 
anastomosanlibus, venulis ex ángulo supero cujusque arcus brevibus liberis nec confluen- 
tibus (2 — 3 supremis solummodo exccptis) prodeuntibus; soris medio dorso ramulorum 
insidenlibus (ideoque 10 serialibus) junioribus minutis nigris, adultioribus rufis; stipite rhachique 
fusco-puberulis antice et ad latera canaliculatis postice acutangulis.

Denne smukke Bregne, som udmærker sig ved sit store læderagtige Löv, og fornem
melig ved sin Nervation, der i en langt höiere Grad end Pol. (Marginaría) meniscifolia 
Langds. & Fisch, ligner en Meniscium, voxer i de tykke varme fugtige Urskove i Districtet 
Chinantla Dep. Oajaca imellem 3—5000 Fods Ilöide; f. Ex. ved Teotalcingo.

Der gives ingen Art af denne Underslægt hvormed den kan forvexles, eller 
hvorfra Forskjellen behöver at udhæves. Den hele bölgede selv stundom foldede Rand 
af de seglformig nedadböiede eller undertiden svagt S-formig böiede Finner, og fornemmelig 
Nervationcn, som er aldeles den samme som hos Meniscium sorbifolium (cfr. Presl Pterid. 
t. 9 f. 6) betegner den noksom.

59. Polypodium tetragonum Sw. Schk. Farrn, t. 18. b. Kze. fil. Leibd. 1. c. p. 
322. Mart. & Gal. 1. c. p. 43.
Findes i Ostkystens fugtige Skovregion indtil henimod 3000 Fods Höide. Jeg 

fandt den ved Indierbyen Pital ved Rio Nautla i Mai,- ligeledes ved Colipa; Galeotti anförer 
den fra Zacuapan, Lcibold fra reg. temp.

Tvivlsomme.
Polypodium (Amblia) juglandifolium Willd. (?) Mart. & Gal. 1. c. p. 40.
Anföres af Galeotti som voxende paa Træer og vulkanske Conglomerater ved Za

cuapan, og fra Llano verde i Dep. Oajaca 7000z paa Kalkklipper^
Besidderne af Galcottis solgte Samlinger maa det tilkomme at give Oplysning om 

No. 6282 og 6343 virkelig er den angivne P. juglandifolium.
27*
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Polypodiuin (Dictyopteris) irregulare Presl. Reí. Hænk. 1 p. 25 t. 4 f. 3. 
Ej. Pteridogr. p. 194 t. 8 f. 7.

Angives uden nærmere Opgivelse af Voxestedet som samlet af Ilænkc i Mexico, 
men dette beroer vist paa en falsk Etiquette. Det maa nemlig erindres, at Underslægten 
Dictyopteris tilhorer det sydostlige Asien og Nyholland, og der er langt störrc Rimelighed 
for, at den hænkeske Plante er tagen paa Luxon end i Mexico. Det har ogsaa været mig 
paafaldende at see PresI i Pteridographien p. 194 skrive: Species (Diclyopteridis) una 
extratropica Novo-Hollandica reliquæ intratropicæ indicæ, uagtet han selv i Rel. Hænk. 
har anfört P. irreguläre som mexicansk, og det ikke er mig bekjendt, at han andetsteds 
har tilbagekaldt dette.

Tillæg.
1. b. Polypodiuin lanceolatum (L?) Nces v. Esenb. Linnæa v. 19. p. 683.

Aschcnborn exsicc. n. 194 og 704. Formodentlig fra Omegnen at Hovedstaden Mexico. 
Mon dette ikke snarere skulde være den i Mexico hyppige lidet skjællede eller 

næsten glatte Form af P. lepidotum W., der her er bleven henfört til P. lanceolatum?

8. Polypodiuin incanuni Sw. ß unibrosum Liebm.:

fronde tenuiori longiori, 7—9 poll, longa, § ad pollicem lata, stipite 2—3 poli. longo, laciniis 
antice nudis, postice multo sparsius ac in forma typica squamulosis.

Voxer i varme skyggefulde Skove i Districtet Chinantla Dep. Oajaca; saaledes ved 
Tcotalcingo (4—5000 ) paa gamle Træstammer. Paa Grund af den betydelig slörre Ud
vikling af alle Lövets Dele, og den deraf folgende sparsommere Skjælbedækning paa Lövets 
Underside kan man let ved fürste Betragtning af Planten antage den for en egen Art.

38. Polypodiuin niacrocarpum PresI. Nces v. Esenb. 1. c.

Sendt fra Mexico af Aschcnborn.

48. b. Polypodiuin lanuginosuin Nees v. Esenb. 1. c.

Sendt fra Mexico af Aschenborn.
Forf. gjör selv opmærksom paa Artens Slægtskab med P. concinnum, og jeg giver 

den derfor Plads efter hiin. Beskrivelsen er forresten alt for kort til at man kan opfatte 
Arten. Den synes i nogle Henseender at nærme sig til min P. litigiosum, men denne 
er fuldkommen finnet-halvfinnet, ikke dobbelt halvfinnet, Finnerne ere tilspidsede, ikke 
budte, Beklædningen meget fiinhaaret, ikke blöddunet, o. s. v.
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Xotochlana H. Br,

* species stellato-pilosæ.

1. Notochlæna sinuata Kaulf. Kze Farrn, p. 95 t. 45! Ej. Addit. I. c. p. 135. Ej. 
fil. Leibd. 1. c. p. 324. Mart. & Gal. 1. c. 45. Presl Rel. Hænk. 1. p. 19. Nees v. 
Esenb. in Linnæa v. 19. p. 683.

Denne i de botaniske Haver nu saa almindelig blcvne Art har en meget viid Ud- 
bredning i Mexico fra 2000 indtil over 7000 Fods Höide. Den voxer selskabelig i Klippe- 
klöfter, fornemmelig paa Trachyt og Conglomerater. Jeg fandt den paa golde solbrændte 
Trachytklipper paa Randen af Baranca de Consoquitla, Ö. for Mirador, omkring Tehuacan 
de las granadas (5000'), og ved Chinautla (Dep. Puebla, 7—7500'). Schiede fandt den 
paa Murene af Jalacingo, i Lavasprækker af det saakaldte Malpays de Naulingo ; Andrieux 
fandt den paa Cerro de S. Felipe; Thibaud ved Guadelupe i Nærheden af Mexico; Karwinski 
og Hegevisch i Omegnen af Mexico; Galcotti paa Trachytklippor i Baranca de Rio 
grande deLerma ved Guadalaxara (3—4000') ; De Berghes og Aschenborn ved Chapultepec.

N. sinuata var. integra. N. lævis Mart. & Gal. 1. c. p. 46. Kze fil. Leibd. 
1. c. p. 323.

Galeotti angiver denne med Urette som ny opstillede Art ikkun fra de vulkanske 
Klipper ved Sola i Dcp. Oajaca 6500'; den er dog ligesaa udbredt som Hovedformen, og 
findes sædvanlig sammen med denne, hvilket allerede antyder Identiteten.

Der er ikke den ringeste Anledning til med Martens og Galeotti at opstille denne 
som egen Art. Benævnelsen N. lævis kan ikke tænkes uheldigere. Enhver, der har seet 
N. sinuata i dens Födeland vil have seet Finnernes Overflade saavel paa Hovedformen som 
paa denne Afart, sædvanligen bedækkede med et graat Lag af stjerneformige Haar, 
men ogsaa ganske glatte ved Haarbeklædningens Afgnidning. Lige saa uholdbare ere de 
övrige angivne^harakterer for N. lævis. Det er urigtigt, at Finnerne ere fjerntstaaende, de 
ere netop tættere end paa Hovedformen, fordi Formen tilkjendegiver en yngre Tilstand eller en 
sparsommere Ernæring. Det eneste Forhold, som synes at kunne beholde nogen Vægt er 
Finnernes hele og svagt indtrykte Rand, men hertil sees idelige Antydninger paa den större 
mere udviklede Hovedform, navnlig i Spidsen og ved Grunden. Skjælbeklædningen er den 
samme, Skjællcnes Form ligesaa, hvilket være sagt med Hensyn til Kunzes Yttring 
(1. c.) om Forskjel i denne Henseende. Den knollede Rodstok og sammes tætte ruströde 
Uldbcklædning ere fuldkommen lige; kort vi see atter her en ufornöden opfort ny Art, 
som maaskee knap fortjener at antegnes som Afart.
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2. Notochlæna rufa Presl. HBK. Syn. 1. p. 68. H. B. nov. gen. 1. p. 3. Kze
Addit. 1. c. p.135. Ej. fd. Leibd. 1. c. p. 324. Mart. & Gal. 1. c. p. 43. Cheilanthes 
ferruginea W. Schlechdl. Linnæa 5. p. 615. Notochlæna trichomanoides (non R 
Br.) Mart. & Gal. 1. c. p. 45. Pellæa ferruginea N. ab E. in Linnæa v. 19. p. 684.

En af de almindeligste Bregner i de höiere Cordillereregioner imellem 6500—8000 
Fod; den voxer selskabelig i Klippeklöfter, paa Stecngjærder, og findes i Frugt hele Aaret. 
Jeg fandt den paa Klipper ved Yavesia i Dep. Oajaca (7—75000, i Klöfler paa 
Cerro de S. Felipe ved Oajaca (70009, ved Chinautla Dep. Puebla 7—8000', ved Talea i 
Oajaca. Humboldt og Bonpland angive den fra Sta Rosa ved Guanaxualo paa 1420 Toi- 
scrs Höide. Schiede fandt den paa Hacienda de la Laguna, i Malpays de Naulingo, imellem 
Tenestepcque og Quantotalapa, endelig paa Mexicos Vestside i Playa de Jorullo. C. Ehren
berg fandt den ved de varme Kilder ved el Grande; Galeotti ved S. Pedro, ved Real del 
monte (7—8000'), paa Lava og Basalt ved Zimapan ved Rio Tula (6500—7000'), ved 
Sola i det östlige Oajaca (7500—8000'); Aschenborn ved Chapultepec. Urigtigt er det, 
naar Leibold angiver reg. sublropica som denne Bregnes Zone.

3. Notoclilæna bipinnata Lieb ni.:

fronde rígida coriácea incana 7—8pollices longa, 1£ poll, lata, stipite2—2£ poli, longo, elongato- 
lanceolata acuminata oblusiuscula, bipinnata, pinnis alternis pollicem circiter longis 2£ lin. latís 
linearibus obtusis sessilibus patulis circinato-involutis, 20—30 cujusque laleris, sursum decres- 
centibus magisque approximatis pinnato-pinnalifidis demum pinnatifidis; pinnulis sessilibus 
oppositis divergentibus 1| lin. longis lineam latis, 9—10 cujusque Iateris cordato-lanceolatis 
obtusis basi superiore rotundato-subauriculalis celerum integris, sursum confluentibus; pagina 
anteriore pinnarum pilis stellatis incana, posteriori squamis lanccolatis umbilicatis adprcssis 
Iongissime ciliatis incano-rufis obsita ; costis coslulisque omnino tectis; sporangiis margi- 
nalibus inter squamas immersis globosis caslaneis, sporis sphæricis nigris ; stipite rhachique 
tibus squamosis, squamis lanccolatis intus rufo-reticulalis margine hyalino—ciliatis, denudatis 
nigerrimis.

Rhizoma subtcrraneum breve cæspitosum squamis rigidissimis adpressis lanceolatis 
acutis margine laceris glanduloso-ciliatis obsitum.

Tilhorer de torre Kalkklipper af Juraformationen V. for Tehuacan over Landsbyen 
S. Lorenzo (5400'), voxende i Klöfler, og fructificerende i December.

Den udmærker sig ved sin overordenlige Elasticitet, hvorved den spiralförmig 
indruller sin Hovedaxe, Finnernes Axer og Smaaiinnerne. Ikkun Opblöden i kogende Vand 
og stærk Presning formaaer at skaffe den udbredt, men alligevel sammenruller den sig 
siden alter i Herbariet. Denne Egenskab finde vi i höi Grad hos de Bregner og Lycopo- 
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diaceer, som beboe de törre Klipper i Mexicos Indre, saaledes Notochlæna cretácea, N. 
pulveracea, Cheilanthes pulveracea, Selaginella leptophylla.

* * species farinosæ.
4. Notochlæna pulveracea Kze Addit 1. c. p. 135. (exel. syn. Cheilanth. pulvc- 

raceæ Presl), Kze fd. Leibd. 1. c. p. 338. Cheilanthes candida Mart. & Gal. 1. c. 
p. 73 t. 20. f. 1. (mediocris).

Det er en uheldig Skjæbne, der har svævet over denne Bregne i Videnskaben. 
Först opstillet af Prof. Kunze som en Notochlæna, forvexlcdes den med Cheilanthes pulve
racea Presl, ogsaa mexicansk, men aldeles forskjellig, og under Forudsætning af disse to 
Planters Identitet blev den ikke beskreven af denne fortrinlige Forsker. Endnu i Kunze’s 
Farrnkräuter p. 44 ansees disse to Planter for identiske. Först 1844 retter Kunze dette i 
Linnæa v. 18 p. 338, men han henförer dernæst Cheilanthes candida Mart. & Gal. t. 20 f. 
1 a til N. pulveracea Kze, medens t. 20 f. 1, ligesom ogsaa Beskrivelse og Localiteter af 
Cheil. candida skal henhöre til Cheilanthes pulveracea Presl. Dette kan jeg ikke give 
Medhold. Saavel efter Beskrivelsen som Afbildningen i Martens og Galeottis Mémoire, 
ihvorvel begge ere maadelige og uvidenskabelige, maa jeg paastaae, at Ch. candida = 
Notochlæna pulveracea Kze, og ikke Cheilanthes pulveracea Presl. Men saaledes viser 
den omhandlede Bregne sig i det bole taget som ikkun meget ufuldkommen kjendt, idet 
vor hele Kundskab om samme reducerer sig til den i Mart, og Gal. Mémoire givne, der 
lader meget tilbage at önske. Det er saaledes nødvendigt at udkaste en ny Beskrivelse 
af Arten, for at sikkre den for fremtidig Forvexling.

Frons tenuiter coriácea supra glabra dilute viridis subtus tartareo-albescens, 6—10 
pollicaris, 3—4 poil, lata, stipite 4—6 pollicari, bipinnato-pinnatifida, sursum pinnato-pin- 
natifida, ápice pinnatifida, lato-lanceolata acuminata obtusiuscula, pinnis laciniisque oppositis 
suboppositisve divergentibus sessilibus, pinnis inferioribus 2—2| poil, longis ad basin 
pollicem latis inæquilateris elongato-dcltoideis ápice oblusis, pinnulis adnatis profunde 
pinnatifidis, laciniis oblique ovatis obtusis sursum decrescentibus basi decurrentibus; pin
nis mediis 1¡—2 poll, longis ad basin | poil. Iatis; summis subintegris adnatis decurren
tibus; stipite rhachique, costis costulisque nigerrimis nitidis terelibus fragillimis, venís immersis 
omnino inconspicuis, sporangiis marginalibus nudis majusculis sphæricis nigris nitidis, annulo 
densissime articúlalo, sporis sphæricis obscuris minutissime granulatis.

Rhizoma brevissimum cæspitosum.
Den findes især paa solaabne torre vulkanske Klipper i Sprækker, sandsynligviis 

temmelig udbredt i Östcordillercrnes tempererte Region, og i det indre törre Höiland. Jeg 
fandt den paa törre Trachytklipper i Potrero de Consoquitla Ö. for Mirador i November.
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Galeotti traf den i Baranca de Rio grande de Lerma N. for Guadalaxara (2500—4000'); 
efter Kunze er deu samlet af Karwinski uden Angivelse af Stedet.

5. Notochlæna cretácea Liebm.:

fronde coriácea 6—9 poll, longa, lamina IJ—2 pollices longa, 1¿ poli, lata, stipite 5—7 
pollicari, subrhomboidea paruin acuminata obtusa bipinnato-pinnatifida, sursum decrescente 
pinnato-pinnatifida, demum pinnatifida, pinnis patulis oppositis sessilibus adnatis, infimis 
basin versus pinnato-pinnatifidis sursum pinnatifidis, inæquilateris, latere exteriori imprimis 
basin versus superius superante, deltoideis, pollicem longis et latis, pinnulis lanceolatis 
obtusis alternis, laciniis suboppositis oblique ovatis obtusissimis decurrentibus, sinubus acutis 
curvatis; pinnis mediis lanceolatis ceterum similibus; pagina anteriori viridi globulis crelaceis 
adspersa, posteriori stralo denso cretáceo flavido-albo obducta; rliachi costisquc antice 
leviter canaliculatis pulverulenlis, postice convexis nigris; sporangiis majusculis margina- 
libus fuscis, sporis sphæricis nigris; stipite tereti nigerrimo nítido basin versus hie illic 
squamis membranaceis lanceolatis brunneis instructo.

Rhizoma subterraneuni obliqvum breve cæspitosum squamis rigidis lanceolatis margine 
membranáceo lacero adpressis obsitum.

Voxer selskabelig i Klöfter af bratte Kalkklipper over S. Lorenzo i Nærheden af 
Tehuacan (54000; samlet i Frugt i December.

Udentvivl en af de smukkeste Arter af Slægten, og let adskillelig fra alle hidtil 
bekj endte.

Tvivlsom.
Notochlæna nivea Desv. Kze Farrn, p. 43. t. 22. f. 1. N. incana Presl Rel. 

Hænk. 1. p. 19 t. 1. f. 2.

Den eneste Angivelse for denne Bregnes Forekomst i Mexico er den i Reliquiae 
Hænkeanæ indeholdte: in Mexico uden nærmere Betegnelse, men er som i det Hele Sted
angivelserne i hiint Værk meget usikker. Bregnen er udbredt i Syd-America paa Perus og 
Chiles Cordillerer, paa St. Juan Fernandez, og det er formodentlig et peruansk Exemplar 
i Hænkes Samling, som ved Forbytning af Etiquetten, har givet Anledning til dens Opfö- 
relse iblandt Mexicos Bregneformer.

Allosorus liernh.

Der gives neppe nogen Slægt iblandt Bregnernes Familie, der frembyder flere Van
skeligheder end denne. For det forste er Slægtens Begrændsning hos Forfatterne yderst 
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vaklende, navnlig er Adskillelsen fra Cheilanthes aabenbart mere afhængigt af et subjectivt 
Skjön end af faststaaendc Cliarakterer. Man sammenligne Slægtscharaktererne hos de bedste 
Forff., og man vil overbevise sig om, at der ikke bliver et eneste sikkert Mærke tilbage, 
hvortil man kan holde sig; og undersöge vi Rækken af Arter, da ville vi ofte finde os i 
den störste Forlegenhed, hvis vi skulde anföre Grunden for disses Opstilling i den ene 
eller anden af disse to Slægter. I et specielt Arbeide som nærværende er det ikke Stedet 
at oplyse dette vidtlöftigere. Del være nok her at paapege den systematiske Brôstfældighed, 
som aabenbart findes paa dette Sted, og som det maa være Fremtiden forbeholdt at raade 
Bod paa. End flere Vanskeligheder frembyder Arternes Bestemmelse, idet de allerfleste ere 
saa mangelfuldt beskrevne, at det uden Adgang til Sammenligning af Original-Exemplarer 
grændser til Umulighed at gjenkjende Arten. De af Kunze, Hooker og nogle ganske faae 
Andre beskrevne Arter gjöre naturligviis herfra den hæderligste Undtagelse. Man kan ved 
denne Ledighed vel opkaste det Spörgsmaal, hör der tages Hensyn til disse slet beskrevne 
Arter, som snarere hemme end fremme Videnskaben, idet de let foranledige, at virkelig 
lbrskjellige Planter forenes paa Grund af Artsbeskrivelsens Ufuldstændighed? Er ikke Be
skrivelsen det Vigtigere, det i Videnskaben Blivende, af en langt hoiere Betydning end 
Original-Exemplaret, hvis Bevarelse i den enkelte Samling er saa mange Eventualiteter 
underkastet, og fra hvis Afbenyttelse det store Fleertal af Videnskabsmænd er udelukket. 
Hvis Naturforskerne bleve enige om ikke at lage Hensyn til aabenbar slette Artsbeskrivelser, 
(Overfladiskhedens og Uvidenskabelighedens leterhvervede Adkomslbrevc til formentlig 
Berömmelse) saadanne, hvorefter Ingen med Sikkerhed kan gjenkjende Arten, da vilde 
Forfængeligheden, denne Hovedkilde til megen slet anvendt Virksomhed i Videnskabens 
Tjeneste, let opgive sin upaaagtede Færd, idet del vilde blive mere og mere erkjendt, at 
den eneste virkelige Adkomst til litterær Ære kun vindes ved dygtige, Videnskaben i 
Sandhed fremmende, Arbeider.

I denne Fremstilling af Mexicos Bregner begrændser jeg Slægterne Pteris, Allo— 
sorus og Cheilanthes saaledes:

Pteris: soris marginalibus linearibns continuis, indusio marginali angusto integro.

Allo sorus : soris marginalibus submarginalibusve confluentibus, indusio aut obsoleto 
aut completo angusto continuo ciliato crenulatove.

Cheilanthes: soris marginalibus subrotundis vix confluentibus, indusio ex apicibus 
laciniarum reflexis orto scarioso interrupto aut continuo laciniato.

Yidensk. Selsk. Skr., 5 Række, nalurv. og math. Afd. 1 Bind. 28



218

1. Allosoms ciliatus Presl Rel. Hænk. 1. p. 59. Kze fit Leibd 1. c. p. 325. Mart. 
& Gal. 1. c. p. 48 (excl. syn. Link.) Cheilantlies marginata IlBK. nov. gen. 1. p.
18. et t. 669. Link. h. Berol. 2. p. 39. Cheil. rufescens Link. h. Bcrol. 2. p. 39. 
Ej. fil. spec. li. B. p. 62. Allosorus chærophyllus Mart. & Gal. 1. c. p. 47. t. 11.
Hörer til de mest udbredte Bregner i Mexicos höiere Bjergregioner voxendc i 

Klippekløfter. Jeg fandt dcu omkring Chinautla (Dep. Puebla) 7000'; paa Cerro de S. Felipe 
ved Oajaca (7— 8000'). Schiede fandt den ved Jalapa (4500'), las Trojes, Polverillos vcd 
Mexico. Sendt fra Villalpando (Guanaxuato), og Toluca-Dalen af en ukjcndt Samler. Galeotti 
ved Juquila paa Dep. Oajacas Vestside (5 — 6500'), Pico de Orizaba 10—12000'C?). Leibold 
angiver blot rup. reg. temp.

Mine Exemplarer ere ikke over 8 Tommer lange. Den varierer temmelig i Habitus, 
især ved Fligenes forskjelligc Brede. Af de forskj ellige Beskrivelser anseer jeg Kunths i 
HBK. nov. gen. 1. p. 18. for den bedste. Link adskiller Ch. rufescens fra Ch. marginata,
men Forskjellen synes meget minutiös, og Kunze henregner uden videre Ch. rufescens som
Synonym til A. ciliatus Presl. Jeg har ikke taget i Betænkning at henföre All. chærophyllns
Mart. & Gal. til denne Art, uagtet det synes betænkeligt, da Forff. formeentlig have
kjendt A. ciliatus, der anföres i deres Værk, men fjernes fra A. chærophyllus ved 
den mellemskudte A. decompositus. Herved er da folgende at bemærke: den rigtignok 
meget mangelfulde Beskrivelse af A. chærophyllus indeholder ikke et eneste Udtryk, som 
ikke passer paa vor Plante. Selv Bemærkningen om Affiniteten til A. crispus Beruh, er 
træffende, naar der blot tages Hensyn til det Habituelle, og man kun benytter unge Exempt 
af A. crispus til Sammenligningen. Afbildningen, som er af Herr Galeotti, giver os en 
raa Contur, som dog stemmer ganske vel overeens med vor Plante, og fig. a. et lille 
Stykke af Lövet forstörret, hvilket dog er maadeligl fremstillet, og vidner om Tegnerens 
Mangel paa Sagkundskab. Der synes saaledes ikke at have været anden Grund for Forff. 
til Opstillingen af denne Art som ny, end Ubekjendtskab med den Deel af den botaniske 
Litteratur, i hvilken Oplysning burde söges om det Lands Bregneflora, som de gave sig af 
med at oplyse.

Jeg er meget tilböielig til at troe, at All. hirsutus Presl Rel. Hænk. 1. p. 59 t. 10 
fig. 1. ligeledes henhörer til den nærværende Art. Afbildningen passer meget godt til 
mindre Exempt, jeg har fra Chinautla. Beskrivelsen er maadelig; Laaddenheden som siges 
at forekomme paa Lövets Bagside og paa Siderne af Lövslilkene reducerer sig formentlig 
til det hindeagtige citerede Indusium, som fortsætter sig ned ad Rhachis.

Hvad derimod Cheil. hirsuta Link. li. Berol. 2. p. 40 og Fil. sp. h. Ber. p. 63 er, 
hvilken Kunze angiver som mexicansk i Addit. 1. c. p. 144, samt hvorledes den skal adskilles 
fra nærværende Art, formaaer jeg ikke at yttre nogen Mening om. Af det trykte Ord lades 
man ganske i Stikken.
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2. Allosoms aiigustifoliiis Presl. Cheilanthes angustifolia HBK. nov. gen. 1. p.
21. Syn. 1. p 85. Alios. decompositus Mart. & Gal. 1. c. p. 48. t. 10 f. 2.

Findes i Klippekløfter i Regionen imellem 4—5500 Fod baadc paa Mexicos Öst- og 
Vestside. Jeg fandt den ved Dos puentes imellem Totutla og S. Antonio Iluatusco (4000'); 
Humboldt og Bonpland anføre den fra Jorullo (630 Toisers Heide); Galeotti ved Juquila 
(4500-5500).

Atter her maa jeg stryge en urigtigen opstillet ny Art. Der kan efter min Mening 
ikke være Tvivl om, at A. decompositus M. & G. maa henføres til den ældre HBKske Plante. 
Beskrivelsen er som sædvanlig mangelfuld, men Afbildningen overbeviser om Identiteten. 
Paa fig. 2 a. er Indusiet urigtigen tegnet som helrandet, medens Kunth rigtig ¡beskriver det 
som karvet.

A. august var. minor: fronde 4—5 pollicari, lamina 3 poll, long., 1—1¿ poll, 
lata, stipite 1» poll., pinnis vix pollicaribus lanceolatis obtusis, laciniis ellipticis obtusiusculis, 
ceterum simili.

an sp. propria?
Denne mindre og bredere Form fandt jeg paa Klipper imellem S. Miguel og La 

Galera i det vestlige Oajaca, samt omkring Yavesia paa 7—7500'.

3. Allosoms microphyllus. Cheilanthes microphylla Sw. Schlechdl. Linnæa 5. p. 616. 
Kze. Addit. 1. c. p. 143. Ej. fil. Leibd. 1. c. p. 339. Cheilanth. pubescens HBK. 
(teste Schldl.) Cheil. micromera Link. h. Ber. 2. p. 36. Ej. spec. fil. p. 64. Mart. 
& Gal. I. c. p. 76.

Vidt udbredt i den tempererte og kolde Region, voxende i Klippekløfter. Jeg 
fandt den paa Ostsiden i Dep. Vera Cruz i Potrero de S. Sebastian, ved Iluatusco, Chi— 
nautla i Dep. Puebla (7000'); i Mexicos Indre ved S. Lorenzo i Nærheden af Tehuacan 
(5400), paa Cerro de S. Felipe ved Oajaca (7—8000z), ved Yavesia, Teotalcingo i Districtet 
Chinanlla, ved Trapiche de la Concepcion (3000'). Schiede fandt den ved Jalapa, hvor 
tidligere Humboldt og Bonpland havde taget den, og paa Hac. de la Laguna; Galeotti ved 
Llano verde (6500—7500), men angiver den urigtigen voxende paa Ege, medens denne 
Art, saalidet som nogen mig bekjendt Art af Allosorus eller Cheilanthes, er parasitisk. 
Leibold endelig anfører den fra Mure og Klipper i temp. Region.

Denne Art er i höieste Grad foranderlig, og fremtræder under saa mange Former, 
at det vilde være let at opstille en hel Række Varieteter eller Arter, eftersom Lovet er dob- 
bellfinnet, Finnerne hele, ved Grunden orede, eller halvfinnede, eller tredobbelt-finnede, eller 
eftersom Finnerne ere mere eller mindre budte. Störreisen varierer fra 3 til 12 Tommer.

28*
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Jeg kan ikke samstemme medForff. i at ansee denne Form for en Cheilanthes, idet 
det ikke har været mig muligt at finde nogen Grund for denne Henförelse. Baade efter 
dens Habitus, Affinitet og Frugtorganernes Beskaffenhed slutter den sig paa det nöiestc 
til foregaaendc og 4 efterfølgende Arter, og jeg folger derfor en simpel Conseqvents ved 
at stille den hos Allosorus.

4. Allosorus cordatus Presl. Kze Addit. I. c. p. 137. Pteris cordata Cav. HBK. 
Syn. 1. p. 82.

Allerede funden i forrige Aarhundredc ved Chalina og Chapultepec i Nærheden af 
Mexico af Don Luis Née; Humboldt og Bonpland fandt den ved Aguosarco og Ario (730 —990 
Toisers Höide); ved Polverillos ved Mexico af Schiede.

5. Allosorus sagittatus Presl. Kze Addit. 1. c. p. 137. Ej. Farrnk. p. 48. t. 24! 
Nees V. E. Linnæa 19 p. 683. Pteris sagittata Cav.

Angives forsi som mexicansk, men uden Localitet af Cavanilles; ligeledes samlet 
afKarwinski uden Stedangivelse; Schiede sendte den fra Skoven ved las Trojes; C. Ehren
berg fra Kalkbund om de varme Kilder ved el Grande; Mexico Aschenborn. Jeg fandt den 
ved Chinautla i Dep. Puebla C7000'), og i Klippekløfter i Bjergskovene imellem S. Miguel og 
la Galera (7 - 8000') paa Dep. Oajacas vestlige Cordillerer.

6. Allosorus flexuosus Kze Addit. 1. c. p. 136. Ej. Farrn, p. 46. t. 23. Pteris 
flexuosa Kaulf. Schlechdl. Linnæa 5. p. 614. (exel. Syn.). Nees v. E. Linnæa 19. 
p. 683.

Fandtes af Schiede ved Jalapa; ved Hac. de S. Cayetano, Cerca del Grande af 
C. Ehrenberg; Mexico Aschenborn; jeg fandt den paa törre Kalkklipper over S. Lorenzo 
ved Tehuacan i Frugt i December; imellem Laguna og Tanetze i Dep. Oajaca i August.

Til Kunzes fortrinlige Beskrivelse har jeg ikkun det at anmærke, at paa mine 
Exemplarer er Finnernes Underflade ikke finhaaret, men glat og finprikket.

7. Allosorus formosus Liebm. A. pulchellus Mart. & Gal. 1. c. p. 47. t. 10. f. 1. 
Kze. fil. Leibd. 1. c. p. 325.

Da der allerede existerer en All. pulchellus Presl (Cheil. pulchella Bory) maatte 
det martens-galeotliske Navn forandres. Desuden er Forff. Beskrivelse altfor ufuld
stændig, idet Rodstokkens og Stilkens Beklædning, det golde Lovs Forhold slet ikke ere 
omtalte. Jeg anseer det derfor passende at meddele en ny Beskrivelse af den smukke 
Bregne.
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Frons coriácea 8—12 pollices longa, 3—4 poll, lata, stipile 1 — 5 pollicari, ovata 
supradecomposita, pinnis pinnulisque primariis et secundariis alternis, tertiariis suboppositis 
petiolatis, petiolis capillaribus brevissimis; suborbiculatis fertiles magnitudine super-
antibus glabris margine parum revolutis ; fertilibus cordato-ovaiis 1 £ lineam longis lineam latis basi 
subinæqualibus, margiriibusimpressis revolutis, ápice obtusis, glabris supra glauco-viridibus prui- 
nosis subtus pallidioribus, costa venisque in substantia coriácea pinnularum immersis imper- 
ceptibilibus, sporangiis pluriserialibus fuscis subglobosis continuis margine revoluto tectis; 
rliacbi universali partialibusque ílexuosis teretibus glabris nitidis aterrimis fragillimis, stipite 
curvato tereli basin versus paleacco, paleis linearibus subulatis undulato-intricatis 3—4 lin. 
Iongis castaneis. Rhizoma subterraneum breve crassum squamis castaneis tectum, frondes 
cæspitosas emiltens.

Jeg fandt den paa Toppen af steile Syenitklipper imellem Trapiche de la Concep
cion og Tepitongo (5000') i Dep. Oajaca i Juli, voxende i Klippesprækker, især hvor ned
sivende Vand havde afsat nogen Tuf. Linden fandt den ved Ciudad real i Tabasco; Gale- 
otli paa Toppen af la Nopalera S. for Sola (7— 8000') i Dep. Oajaca; Leibold og Hege- 
wisch har sendt den fra Mexico uden nærmere Stedangivelse.

8. Allosoms Karwinskii Kze Addit. 1. c. p. 138. Ej. Farrn, p. 7. og 40. t. 4. 
Hooker in Bcnlh. pi. Hartw. p. 54. Kze fil. Leibd. 1. c. p. 325. Mart. & Gal. 1. c. p. 
47. Nees v. E. Linnæa v. 19 p. 682. Ceratodactvlus osmundoides J. Sm. in Hook, 
gen fil. v. 4. t. 36.

Fórst opdaget af Karwinski ved Ixtlan (Sierra de Oajaca); senere funden af Linden 
i Chiapas ved Amatenango; af Galeotti ved Sola (7500—8000'); af Leibold i den temp. 
Region; af Hartvveg i Batanea del Incarnation ved Zimapan; Mexico Aschenborn*).

*) I Mariano Lagasca’s genera & spec, plant. Matrit. 1816. p. 33 opstilles cnBregne fra Mexico under Navn 
af Llavea cordifolia, som af Sprengel i Syst.veget, er henfört til Slægten Asplénium som A.cordifolium 
Sprig. Forgjæves liar jeg i de nyere Værker sögt Underretning om denne Bregne; ved at sammenligne 
Lagascas meget mangelfulde Beskrivelse med alle mig bekjendte Bregneformer, har jeg troet at gjen- 
kjende Allos. Karwinskii deri.

9. Allosoms temifolia. Pteris ternifolia Cav. prælect. p. 266 n. 657. Hook. & Grev, 
ic. fil. t. 126. Pteris subverticillata Sw. Allosorus subverlicillata Prcsl.

Denne Bregne var allerede i forrige Aarhundrede sendt af Don Luis Née til Cava- 
nilles fra Angel i Mexico-Dalen. Siden har den ikke været gjenfunden i Mexico för jeg 
fandt den i det vilde næsten utilgjængelige Lavaterrain, som kaldes Malpays de la Hoya, 
hvor den voxede i Sprækker imellem Lavablokkene (7 - 8000') i Juli Maaned.
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10. Allosoms rigidlis Kze Addit. 1. c. p. 137. Ej. fil. Leibd. 1. c. p. 324. Ej. fil. 
Poep. 1. c. p. 55. Pteris rigida Sw. Pteris cartilagínea Presl Rel. Hænk. 1. p. 57. 
t. 9. fig. 3. Pteris acutangula Nees ab E. Linnæa v. 19. p. 684.

Tilhorer den tempererte Region, voxende i Klippesprækker paa Steder, hvor den 
jevnlig vædes af nedsivende Vand. Jeg fandt den paa Klippeskrænter imellem Trapiche 
de la Concepcion og Comaltepec (3000') i Juli og August; Leibold angiver den fra Mure 
i temp. Region ; Mexico Aschenborn.

Nees’s Pteris acutangula kan jeg ingenlunde antage som selvstændig Art. Diagnosen 
passer i det hele meget godt til A. rigidus. Charakteren: stipite acule quadrangulo, hvor- 
paa Forf. lægger særdeles Vægt i Modsætning til den slipes teres, som findes hos A. rigidus, 
har vist ikke stort at betyde, idet hos yngre Exemplarer ved Törring en trind Stilk let 
bliver kantet. Iblandt mine Exemplarer af A. rigidus ere nogle, hvorpaa dette er 
Tilfældet.

11. Allosoms intraniarginalis Presl. Pteris intramarginalis Kaulf. Schlechdl. 
Linnæa v. 5 p. 613. Kze Analecta p. 27 t. 17. Ej. fil. Leibd. I. c. p. 336. All. 
inframarginalis (errore typography Link. h. Bor. v. 2. p. 34. Ej. fil. sp. p. 55. 
Mart. & Gal. (errore negligentiæ) 1. c. p. 53. Pteris fallax Mart. & Gal. 1. c. p. 
53 t. 14 f. 21
Overordentlig udbredt i Mexico ligefra den hede Östkyst til 8000 Fods Ilöide, 

voxende imellem Klippesprækker eller mellem löse Stene. Jeg fandt den ved Colipa (800') 
i Marts, Hac. de Jovo (1800—20009 i Mai, Mirador (3000') i Januar, Hac. de Zacuapan, 
la Hoya (7—8000') i Juli, Chinaulla i Dep. Puebla (7000') i Mai, Teotalcingo i Districtet 
Chinantla i Dep. Oajaca (5000') i Juli, Trapiche de la Concepcion i Dep. Oajaca (3000') i 
Juli og August. Dr. Schiede fandt den ved Jalapa; Galeolli ved Talea, Tanetzc, Llano 
verde (Dep. Oajaca 5—7000'.)

At Pteris fallax Mart. & Gal. er en i Mexico meget almindelig Form af All. intra
marginalis har Prof. Kunze allerede gjort opmærksom paa, og ubegribeligt er det, hvorfor 
Forff. have opstillet denne nye Art, da dog de Charakterer, hvorved de ville godtgjöre 
Forskjelligheden fra Al. intramarg. ikke have mindste Anvendelse ved Artsadskillelser.

12. Allosoms aurantiaeus Presl (nornen). Pteris aurantiaea Cav. præl. p. 266.
n. 659. Allosorus ochraceus Hooker in Bentli. pi. Hartw. p. 55.

D. Luis Née fandt den allerede i Slutningen af forrige Aarhundrede i Skovegnen ved 
Chalma (formodentlig i vestlige Deel af Mexico-Dalen); Hartweg traf den igjen, efter at 
Planten i saa mange Aar havde staaet som en Gaade, paa fugtige skyggefulde Steder ved 
Morelia i Michoacan.
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Det var mig en stor Tilfrcdstillelse i den Ilookerske Beskrivelse at gjenkjende en 
afCavanilles Arter, som ingen Bregneforsker i dette Aarhundrede har kjcndt, fordi man af 
Cavanilles Værk havde optaget i de systematiske Værker den paa Latin skrevne korte 
Diagnose, men overseet den paa spansk skrevne Beskrivelse *).

*) Las hojas tienen un pie escaso, son dos veces pinadas, verdes y algo vellosas por la parte superior, 
de un amarillo de naranja fuerte por el enves. Las pínulas están sentadas y opuestas, son puntia
gudas y anchas por la base, de unos seis lineas: las hojuelas de la base están profundamente festona
das, no asi las restantes, que son siempre mas pequeñas. La fructificación es marginal, y el tegu
mento casi festonado, dentro del cual están las cajitas amarillentes pediceladas con anillo vertical. 
El peciolo es de un rojo casi negro, y tiene algunas escamitas en la base.

Obs. El color que se observa en el enves de las hojas es una especie de polvillo diverso de la 
semilla. Cavanilles.

For at vise at Pteris auranliaca Cav. og A. ochraceus Hook, ere identiske, være det 
mig tilladt at oversætte Cavanilles spanske Beskrivelse paa Latin, afpasset efter Videnskabens 
nærværende Affattelsesmaade, og man vil da vist indrömme, at Overensstemmelserne ere saa 
store, at der neppe med Grund kan reises Tvivl om Enstydigheden.

P. aurantiaea Cav. 1. c.

Frons vix pcdalis bipinnata viridis, antice hirsuta postice aurantiaea pulverulenta,
pinnis sessilibus oppositis acutis basi obtusis 6 lineas longis; basin versus profunde
crenatis, ceteris integris minoribus; sporangiis marginalibus, indusio crenato; stipite atro- 
sangvineo basin versus squamuloso.

Meget Tvivlsomme.
For ikke at have undladt Noget, der kunde siges at bidrage til at fuldstændiggøre 

mit Arbeide, maa jeg endnu omtale nogle Planter, som, skjöndt allerede beskrevne ved 
dette Aarhundredes Begyndelse, dog aldrig have været kjendt af Bregneforskerne, og nu 
vel ikke mere med Sikkerhed ville kunne udfindes. Jeg mener nogle af de under Pteris be
skrevne Arter, som Cavanilles anfører i sit Værk: Descripción de las plantas, que D. 
Antonio José Cavanilles demostró en las leetiones publicas del año 1801. Madrid 1802, og 
hvoraf Presl har henregnet de fleste til Allosorus. I dette Værk Andes ganske korte i 
linnæisk Aand holdte Artsdiagnoser; men derpaa folge temmelig udförlige og for sin Tid 
meget nöiagtige Beskrivelser paa spansk. De ældre Systematikere som Swarts, Wildenow 
Sprengel, o. fl. have af Cavanilles Værk ikkun benyttet de latinske Diagnoser, af hvis Korthed 
intet Billede af den paagjeldende Plante kan uddrages; Ukyndighed i det spanske Sprog 
har forhindret dem fra at benytte de udforligere Beskrivelser. For om muligt at give An
ledning til at en eller anden Critiker, som har Adgang til et af de större paa mexicanske
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Bregner rige Museer engang skal henvende sin Opmærksomhed paa disse nu snart i et 
halvt Aarhundrede forglemte Cavanilleske Arter, som have figureret i Systemerne som 
dunkle Gaader — skal jeg for de som mexicanske angivne Bregnearter uddrage Alt, hvad 
der kan ansees som oplysende af Cavanilles spanske Beskrivelser, gjengive det paa Latin, 
afpasset efter vor nærværende videnskabelige Opfatning og Terminologie.

Pteris glauca Cav. 1. c. p. 269 n. 668.

Irons 6—8 pollicaris, lamina subrotunda 2 poll, longa, poll. lala, tripinnata, pinnulis 
linearibus basin versus pinnatifidis, utrinque dilute viridibus; sporangiis rufis marginalibus 
indusio marginali tectis. Habit, in rupibus madidis pr. Guanaxuato. D. Luis Née.

Presl har ikke kjendt Indholdet af Cavanilles spanske Beskrivelse, da han (Tent, 
pterid. p. 145) stillede den iblandt de ægte Pteris Arter. Af Beskrivelsen fremgaaer, at 
Bregnen er beslægtet eller vel endog identisk med All. ciliatus Presl; Beskrivelsens laae 
Data passe ret godt, ikkun Farven er ikke overenstemmendc, dog synes det ikke at have 
videre Betydning, da Cavanilles kalder sin Plante P. glauca, men i Beskrivelsen siger at den 
paa begge Lövflader er lysgrön (de un verde claro*).

*) Su porte y magnitud es como en la antecedente, (P. sulphurea). La hoja principal presenta una figura 
casi redonda de dos pulgadas de largo y algo menos de ancho; es tres veces pinada, y sus hojuelas 
lineares con algunas pínulas en la base. Su color es de un verde claro por ambas superficies. La 
fructificación es marginal como su tegumento, y no ocupa todo el dorso de la hoja. etc. Cav.

Om Pteris glauca Nees v. E. Linnæa v. 19 p. 685, som er sendt fra Mexico af 
Aschenborn, horer herhen, er yderst tvivlsomt. Hvis det virkelig skulde være Tilfældet, da 
er det meget at beklage, al Forf. ikke har givet nærmere Oplysning om en Plante, som 
Nutidens Botanikere ikke kjende.

Ptei  •is lutea Cav. 1. c. p. 267 n. 660. Allosorus luteus Presl.

Frons bipinnata, pinnis alternis ovato-lanceolatis, pinnulis ovato-oblongis obtusis 
oppositis.

P. aurantiaeæ similis, differt : pinnis alternis majoribus ápice obtusis, pinnulis subintegris 
colore paginæ inferioribus lúteo, in sylvis pr. Chalma Nov. Hisp. D. Luis Née.

Om denne Form formaaer jeg ingen Mening at yttre.

Pteris sulphurea Cav. 1. c. p. 269 n. 667. Allosorus sulphureus Presl.

Rhizoma fibrosum, frondibus cæspitosis, stipite nigricante nitido tenui 4—6 poll, 
longo, lamina c. 3 poll, longo, parum longiori quam lata, ternata, pinnis lateralibus sessilibus 
inæquilateris bipinnatifidis, terminali petiolata bipinnatifida, laciniis oppositis; pinnis 



225

laiiceolatis, laciniis linearibus obtusis, supra viridibus, subtus lepidoto-albosulphureis, soris 
marginalibus, sporangiis rufis. pr. Zimapan. D. Luis. Née*).

*) Las raíces son como en la antecedente (P. pedata) de la cual salen peciolos casi negros, brillantes y 
delgados de 4 á 6 pulgadas, terminados por una hoja algo mas larga que ancha, y menor que en 
la antecedente: desde la base se parte en tres; las laterales sentadas, y aumentadas con otra hojuela que 
cae hacia abajo; la intermedia peciolada : todas son dos veces pinadas y las pínulas opuestas ; las 
primarias casi lanceoladas; las secundarias lineares y obtusas: son verdes por la superficie anterior, y 
de flor de azufre por el enves. La fructificación es marginal; las cajitas de un rojo oscuro. Cav.

**) Der existerer allerede en Plante af dette Navn, opstillet af J. Agardh tre Aar tidligere end Forff’s Ar- 
beide, men som ikke har været kjendt af disse.

Vidensk. Selsk. Skr., 5 Række, naturv. og math. Afd. 1 Bind. 29

Jeg troer at Enhver, som med Critik vil sammenligne denne Beskrivelse, som er en 
tillempet Oversættelse af Cavanilles spanske Text, vil let deri gjcnkjende Cheilanthes pul- 
veracea PresI, især naar man vil tage Hensyn til den mindre udviklede Form, som man 
i en vis Henseende vel kunde kalde ternata. Forhaabentlig vil man altsaa herefter ikke 
mere anföre P. sulphurea under Allosorus, som en Art, om hvilken Intet kan meddeles, 
men derimod stille den som Synonym til Cheil. pulveracea Presl.

Pier is L.

* Eupteris: venís simplicibus furcatisve liberis.

1. Pteris crética L. Schk. Crypt, t. 90. Kze fil. Leibd. 1. c. p. 335. Ej. Addit. 1. c.
p. 142. P. crética y americana J. Agardh. Bec. gen. Pter. p. 9. Pteris triphylla 
Mart. & Gal. 1. c. p. 51. t. 14 f. 1! Pteris serrulata Mart. & Gal. 1. c. p. 51!

Den Art, som meget med Urette er opkaldt efter Öen Creta, uagtet den er 
udbredt baade i den gamle og nye Verden, findes i Mexico igjennem alle Regioner fra den 
hedeste östlige Kystregion indtil 8000 Fods Höidc. Jeg har samlet den ved Pilal, en 
Indicrlandsby ved Rio Nautla, faae Miil fra dens Udlob; i Klippespalter ved Mirador (30009; 
ved Sta Maria Alpatlahua paa den östlige Heldning af Vulkanen Orizaba (7000'); ved 
Tiuzutlan og paa Klipperne over Chinaulla (Dep. Puebla) indtil 8000'. Dr. Schiede fandt 
den ved las Trojes; C. Ehrenberg paa Ilac de Carmen imellem Omitían og Atotonilco el 
grande; Galeotti ved Jalapa og Yavesia (7—7800').

Jeg deler fuldkommen Prof. Kunzes Mening om de lo ovenstaaende iblandt Syno
nymerne stillede martens-galeottiske Arter. P. triphylla Mart. & Gal. **)  er den trekoblede 
mere smallövede Form, som især fremhersker i de höiere Regioner. P. serrulata Mart.
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& Gal. er ikke den ægte Linneiske Art, som tilhorer det östlige Asiens Öer, men den 
store finnede Form, hvis nederste Finner ere tvedelte, hvis ovre Finner lobe noget ned 
paa Axen, uden dog at gjöre denne ganske vinget, som paa den ægte P. serrulata L. fil.

2. Pteris nemoralis Willd. J. Agardh. 1. c. p. 25. Kze fil. Leibd. 1. c. p. 335.
P. nemoralis major Mart. & Gal. p. 53. P. Plumerii Schlechd. Lin. v. 5. p. 613.

Meget almindelig i den östlige Skovregion fra Havets Niveau til omtrent 4000'. 
Jeg fandt den ved Colipa, Misantla, Pital, Hac. de Jovo, Yecoatla, Tlapacoyo, Mirador, 
Jalapa, fra December til Mai i Frugt. Schiede fandt den i hede Skove ved Cuapa (Dep. Vera 
Cruz); Galeotli ved Zacuapan.

Den varierer særdeles i Störreise fra 2^—4 Fod; Finnerne fra 7 T. til 12 T; 
Fligene fra 4 Linier til 14 Linier.

3. Pteris Swartziana J. Agardh. Rec. spec. gen. Pter. p. 34. Pter. biaurita Sw.
(exel. syn. et Ioc. nat.) Hook. & Grev. ic. fil. t. 142.

Denne paa Americas Fastland hidtil ei fundne Art traf jeg i Egeskovene ved S. 
Bartolomé Dep. Vera Cruz (4500') i October Maaned.

4. Pteris caudata L. Plum. fil. t. 29. Mart. & Gal. I. c. p. 54 (sub nom. erron. P. 
caudatæ Jacq.)

I Mexicos hede og tempererle östlige Region spiller denne Art samme Rolle, som 
P. aquilina hos os. Den voxer selskabeligen i store ofte næsten uigjennemtrængelige Masser 
paa forladte Sukker-, Bomulds- og Mais-Marker, samt paa Randen af Skove. Den gaaer 
fra Havets Niveau til 4500'. Jeg fandt den ved Antigua, Colipa, Hac. de Jovo, Jicaltepec, 
Mirador. Galeotti angiver Mirador, Zacuapan og Jalapa.

P. caudata, kan let forvexles med P. aquilina, men er let adskillelig ved de Knuder, 
som findes paa Bagsiden ved Grunden af Finner og Smaafinner. Hverken Hoved- eller 
Biaxer ere laadne paa denne.

5. Pteris aquilina L. var. pubescens Sprig. P. lanuginosa Schlechd. Linnæa 5 
p. 614.
Hyppig i Mexicos höiere Bjergregion paa skovbegroede Heldninger; saaledes fandt 

jeg den ved Chinaulla (Dep. Puebla, 7000); paa Vulkanen Orizaba imellem 7—8000'; 
ved S. Antonio Huatusco (4500'). Schiede fandt den ved Jalapa.

Hovedaxer og Biaxer, Finnernes Underside ere graalaadne.
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6. Pteris laciniata Willd. I’resI Pteridogr. t. 5. f. 23. Kze Farrn, p. 153. Anm.
Lonchilis hirsuta Sieber fl. martin, n. 372.

Da ingen fuldstændig Beskrivelse findes af denne Bregne, som i Habitus ligner en 
Lonchitis, men i sine Charakterer er en reen Pteris, meddeles her en saadan. Det maa 
bemærkes, at denne Art er forbigaaet i Agardhs Monographie.

Frons teñera herbácea 4—4^ pedalis lato-lanceolata acuminata bipinnato-pinnatifida, 
sursum bipinnatifida, ápice pinnatifida, pinnis alternis distantibus patulis pcdalibus et insuper, 
sursum decrescentibus,lanceolatisacutis, pinnulis subtripollicaribus |—1 poll, latis alternis sursum 
suboppositis approximalis elongato-lanceolalis acuminalis acutis apicem versus leviter falcatis, 
brevissime peliolatis vel plerumque sessilibus basi obliquis,basi superiori excisa inferiori adnata, 
pinnulis partis superioris pinnarum sessilibus adnatis, basi inferiori decurrcntibus rhachinque 
alatam efficientibus, pinnatifidis, laciniis falcato-ovatis obtusis margine obsolete repandulis 
sursum sensim confluentibus, sinubus acutis, costa utrinque promlnula coslulis subexcurren- 
tibus, venís simplicibus furcatisve curvatis ante marginem ápice clavato-inerassato desinen- 
tibus, colore paginæ anterioris obscure viridi, pag. posterions dilutiore, costa costulis venis 
utrinque squamulis piliformibus tenuibus hyalinis aut fusco-griseis septatis pubescentibus ; 
soris linearibus margines laterales laciniarum occupantibus^ sinum et apicem non attingenti— 
bus, sporangiis fuscis, indusio hyalino elongato semi-lunato; stipite raclii universali 
partialibusque antice canaliculatis postice convexis pilosulis, demum glabrescentibus stra- 
mineis. Rhizoma subterraneum breve crassum carnosum frondes 3—4 emittens.

Voxer i de dybe skyggefulde fugtige Baranker paa Mexicos Ostside paa vulkanske 
Klipper, som jevnlig overrisles af nedrindende Vand. Den er ¡folge sit fine urteagtige Lovs 
Beskaffenhed meget lyssky, og visner overordenlig hurtigt. Dens Region falder imellem 
800 og 3000'. Jeg fandt den meget hyppigt ved Colipa, Hac. de Jovo og i Baranca de 
Mirador. Den er ikke tidligere samlet i Mexico, idet mindste haves ingen trykte Efterret
ninger derom. Imidlertid angiver Kunze paa det oven citerede Sted rigtigen Vestindien og 
Mexico som Artens Födeland, istedetfor det tidligere af Willdenow anförte Ostindien.

29*

* * Lithobrochia : venis anastomosantibus reliculatis.
7. Pteris pedata L. Sclik. Farrn, t. 100. Cav. præk p. 268 n. 666.

Denne Art er for el halvt Aarhundrede siden funden af Don Luis Née ved Chalina. 
Ingen anden Botaniker havde senere truffet den, for jeg gjenfandt den i Klippekløfter 
imellem Tanetze og Cacalolepec i de ostlige Dele af Dep. Oajaca (5 — 6000') i August.

Mine Exemplarer ere af en anseelig Störreise 7—8 Tommer lange, Pladens Brede 
er 7 Tommer.
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8. Pteris grandifolia L. J. Agardh 1. c. p. 7. Plum. ill. t. 105. Schlechd. Lin. 5. 
p. 613. Kze fil. Leibd. 1. c. p. 335. Mart. & Gal. 1. c. p. 52.

Denne Art tilhorer Mexicos hede Littoral-Region, og stiger efter mine Iagttagelser 
ikke höiere end til 1500 Fod, og forekommer baade paa Mexicos Öst- og Vestside. Jeg 
fandt den i de hede fugtige Urskove om Pital ved Rio Nautla, Jicaltepec ved Nautla, Papantla, 
og paa Vestsiden imellem Guatulco og S. Miguel del puerto. Schiede fandt den ved Papantla. 
Det Leiboldske laconiske : reg temp, er urigtigt, bor hedde reg. calid.

Galcotti anförer Planten fra Chinantla i Oajaca, og ansætter dens Region imellem 
2—3500'. Denne Angivelse er upaalidelig. Jeg har bereist hele Chinantla, og har 
ikke seet Spor af denne anseelige Bregne. Muligen forekommer den i den hede fug
tige skovdækte Slette Ö. for S. Pedro Tepinapa, men i saa Tilfælde befinder man sig i 
Alvaradoilodens Slette, hvis Ilöide neppe overskrider 1500'.

Ilos Forfatterne findes store Modsigelser angaaende denne Arts Nervation, hvilket er til
strækkelig udhævet i Agardhs Monographie, men uagtet det oplyses, at den ægte Linneiske Plante 
besidder sammenlöbende Aarer, altsaa har den Charakteer, som er fastsat for Afdelingen Litho- 
brochia, forbliver Arten dog iblandt Arterne af Eupteris. Kunze söger at löse de Tvivl, som Prof. 
Agardh har næret i denne Henseende, samt berigtige Prcsl’s Feiltagelser i at anföre den ægte Lin
neiske P. grandifolia i hans Slægt Pteris (= Eupteris), og derimod den peruanske (Poeppigske) 
og mexicanske (Schiedeske) Form under to forskjellige Benævnelser under Slægten Litho- 
brochia — ved den Bemærkning, at Aarerne paa Lövets övre Finner ere enkelte eller ikkun 
sparsomt gaffelformig delte, medens de paa de andre Finnner blive hyppig grenede og net- 
formige. Men denne Paastand maa jeg aldeles benægte, idet mindste for den mexicanske Forms 
Vedkommende. Jeg har havt en Mængde Exemplarer til min Disposition, jeg har under
søgt Planten i alle Alderstilstande, og jeg har altid fun'det de parallele Aarer 
sammenlöbende, og dannende et smukt Aarenct foran Randen. Der bliver vel saaledes 
ikkun tilbage, at det er Unöiagtighed hos Schkuhr som hos Presl, at P. grandifolia er bleven 
beskreven og afbildet med frie Aarer.

9. Pteris protea Liebin. Pt. aculeata Schlechd. (vix Sw.) Linnæa v. 5. p. 614? 

fronde lenuiter coriácea glabra nitida lato-lanceolata acuminata acuta 3 pcdali, lamina 2 
ped. long., 1£ ped. lata, slipite pedali, bipinnato-pinnatifida, sursum pinnato-pinnatifida, 
ápice pinnatifida, pinnis inferioribus suboppositis 1Ó pedalibus, sursum alternis decrescentibus, 
lato-lanceolatis acuminatis acutis, pinnulis 10 - 6 poll. Iongis, 5—4—3 poll, latís lanceolalis 
acutis pctiolatis (petiolis 1 —1£ poll.ad 2 lineas longis),basi oblique cuneatis profunde pinnatifidis, 
laciniis lanceolatis falcatis acuminatis acutis apicem versus serratis, 2-1 poll, longis, 6—4 
— 2 linias latis, sinubus summopere variantibus, modo amplissimis £ ad pollicem lalis biangu- 
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latis rotundatis, modo angustioribns 2—3 lincas latis oblique rotundatis, modo (in stcrilibus) 
angustissimis vix obtusiusculis, lacinia terminali longissime acuminata lanceolate recta serrulala ; 
costa coslulisqne utrinque prominulis antice canaliculatis postice rotundatis, venís basalibus bi- 
raro triarcuatis, areas transverse elongatas, ceteris areolas hexagonas plus minus regulares 
formantibus; soris continuis totum sinum latcraque laciniarum ápice solo excepto cingentibus, 
sporangiis cinnamorneis, indusio angusto membranáceo integro; stipite rhachi universal 
partialibusque stramineis glabris antice canaliculatis striatis, postice convexis. Rhizoma 
subterrancum breve crassum frondes 4-5 emittens.

Donne Art horer til den Afdeling i Agardhs Retensio, hvortil P. Kunzeana, elata 
og propinqua henhöre. Skjöndt den har mange Overensstemmelser med disse, har det dog 
ikke været muligt at före den til nogen af dem. Fra P. aculeata Sw. er den mere forskjellig, 
navnlig er Lövets Sammensætning anderledes hos denne. I det jeg har en rig Række 
af Former af denne i Udseende meget foranderlige Art liggende for mig, er det en Be
mærkning, jeg finder Anledning til at gjöre, at de for Tiden af Systematikerne antagne 
Arter af denne Afdeling engang ville reduceres, idet nu flere Arter ere beskrevne efter enkelte 
Exemplarer, som have frembudt Forskjellighcder, der ved Sammenligning med et rigere 
Materiale ville vise sig som individuelle. Men dernæst ere disse store Bregneformer for 
det meste tilstede i Samlingerne i ufuldkomne Fragmenter, hvorefter Arts-Beskrivelser 
udkastes, der senere ikke kunne finde Anvendelse paa fuldstændige Exemplarer, som under
soges i Naturen.

Jeg har fort P. aculeata Schlechd. som Synonym til denne Art, og har personlig 
ingen Tvivl om Rigtigheden deraf, thi P. protea er netop meget hyppig i den Region, 
hvorfra Dr. Schiede havde sendt den som P. aculeata bestemte Plante. Da jeg ikke har 
seet Schiedes Exemplarer, har jeg ved Synonymet tilföiet Spörgsmaalstegnet, men jeg er 
overbeviist om, at disse hverken ere af en træagtig Plante, eller have en tornet Stilk eller 
den Lövdeling, som betegner den ægte P. aculeata Svv. Ligesaalidet er vor Plante identisk 
med P. longibrachiala J. Ag., hvis Stilk er besat med sorte Torne, til hvilken Art Kunze 
synes at ville henregne den schiedeske Plante (jvfr. Kze fil. Leibd. I. c. p. 336).

P. protea er udbredt i den hede östlige Skovregion; jeg fandt den ved Colipa, 
Misantla, Pital i Maanederne Marts til Mai. Schiedes Plante er laget ved Cuapan i Decbr., 
og i Skovene ved Misantla i Februar.

Bregnens foranderlige Udseende berocr især paa Fligenes Brede og Bugternes Vide. 
Hos golde Löv ere Fligene kortere, bredere, snart budte, snart spidse, mere takkede, 
meget tættere, saa at de næsten beröre hverandre; hos fructificerende ere de smallere 
og længere, Bugten meget bredere.
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10. Ptei •is apicalis Liebill. P. podophylla (non Sw.) Schlechd. Lin. 5. p. 614. P.
Orizabæ Mart. & Gal. 1. c. p. 53. t. 13! Kze fil. Leibd. 1. c. p. 335.

Denne Art horer til de almindeligste i Mexicos östlige tempcrerle Skovregion 
imellem 3—4500 Fod. I Egeskove omkring Mirador har jeg samlet den hele Aarct rundt. 
Leibolds Angivelse: reg. temp, betegner den samme Localitet. Schiede fandt den i Skove 
ved Jalapa. Naar derimod Galeotti fortæller, at Bregnen findes paa Vulkanen Orizaba i 
Omegnen af Vaquería del Jacal paa 9—10500 Fods Höide, at den der horer til de störste 
Sjeldenheder, at den er mærkelig som den höiestgaaende större Bregne, som endelig benævnes 
efter Vulkanen, da ere disse samtlige Angivelser fuldkommen falske. Da Forff’s Beskrivelse 
er slet til Ukjendelighed vilde jeg ikke kunne gjöre denne Paastand med den Bestemthed, som 
mine Ord indeholde, hvis jeg ikke ved Afbildningen var bleven aldeles overbeviist om, at 
her ingen Feiltagelse var mulig. Den omhandlede Bregne findes aldeles ikke paa Vulkanen 
Orizaba, kan fölgelig ikke opkaldes efter Vulkanen; den er saa langt fra at gaae op til 
den anseelige Höide af 10500', at den bestemt ikke overskrider Jalapas Ilöidc (4500'), 
men derimod fremhersker i den Region, hvor Sukker- og Kalfeplantagcr have deres bedste 
Flor. Det er beklageligt atForlf. kunne have saa liden Agtelse for Videnskaben, Sandheden 
og dem selv, at Tilrettevisninger som denne skulle gjöres Behov.

Da Galeotti ikkun synes at have samlet Brudstykker af Bregnen (efter en Bemærk
ning af Kunze at dömme), samt giver en urigtig Beskrivelse, da Schiede ogsaa ikkun synes 
at have sendt Brudstykker, hvorved Schlechtendais Bestemmelse bliver forklarlig, er en 
ny Beskrivelse nödvendig til Forebyggelse af videre Vildfarelse.

Frons rigida coriácea glabra dilute viridis nitida 3 pedalis lato-lanceolata acumi
nata acuta ternata, pinnis lateralibus 1| pedalibus bipartitis pinnato-pinnatifidis, pinna 
media bipedali elongato-lanceolata pinnato-pinnatifida, rarius et basin versus pinnalo- 
bipinnatifida, pinnulis alternis 6—8 poll, longis pollicein circiter latis sursum decrescentibus 
elongato-lanceolatis longissime acuminatis acutissimis petiolatis (peliolis dcorsuin longioribus 
£ —I poll, longis sursum brevioribus), basi oblique cuneatis, profunde pinnalifidis, laciniis 
å—i P°N- longis, 3—4 lin. latís lanceolalis falcalis marginibus parum revolutis acutis 
apiculatis acute serrulatis, sinubus obtusatis, terminali lineari-lanceolata 1—1| poll, longa 
acuta serrulata; costa antice canaliculata postice convexa parce pilosula, coslulis utrinque 
elevatis, venís basalibus monoarcuatis arcum transverse elongatum costæ parallelum for- 
mantibus ceteris anastomosantibus areolas angulatas irregulares formantibus hic illic liberis ad 
marginem excurrentibus; soris continuis latera laciniarum occupantibus apicem non allingentibus, 
sporangiis rufis, indusio scarioso fusco integro; slipite pedali rachi universali partialibusque 
glaberrimis stramineis antice canaliculatis plurislriatis, postice convexis. Rhizoma sub- 
terraneum breve crassum frondes 3—5 emiltens.
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Den nærmer sig i Henseende til Lövets Udseende til P. podophyila Sw., som dog 
har en aldeles forskjcllig Sammensætning af samme.

11. Pteris pulchra Sclilechdl. Linnæa v. 5. p. 614.

Denne udmærkede Art opdagedes först af Dr. Schiede i Skovene imellem Colipa og 
Misantla. Senere gjenfandt jeg den paa de samme Steder, men desforuden ved Sta Maria 
Tlapacoyo, hvor den endog forekommer i Krattet, som gjerne omgiver Indianerhytterne; 
ligeledes i aabne Skove ved Papantla, og endelig i Floddalen ved S. Pedro Tepinapa District 
Chinanlla Dep. Oajaca Den er saaledes en af de meest characteristiske Bregner i Mexicos 
östlige tierra caliente og overstiger neppe 1500 Fods Höide. Fra Febr. til Juni træffes 
den i Frugt. Schlechtendais Beskrivelse er saa fuldstændig, al jeg ikkun har at tilföie, at 
Rodstokken er lodret, af en Tommes Gjennemsnit, hæver sig 3—4 Tommer over Jorden, 
og udsender 4—5 store Löv.

Tvivlsomme.
Pteris æqualis Presl Rel. Hænk. 1. p. 54.
Mexico (uden nærmere Sledangivelse) Thad. Hænke.

Agardh (Rec. sp. Pter. p. 5.) er tilböielig til at ansee denne som en Form at P. 
longifolia L., men Beskrivelsen er for ufuldstændig. Ingen har senere i Mexico fundet nogen 
Bregne, som kunde henföres hertil. Sandsynligviis er Plantens Födeland urigtig angivet.

Pteris arborescens Mart. & Ga!. 1. c. p. 54.
Chinanlla Galeolti.

Det er alter en af disse nye Arter, som man maa önske Videnskaben befriet for. 
Forff. sige selv, at de kun have bavl ufuldstændige Brudstykker, men dette afholder dem 
dog ikke fra at bringe disse til Torvs som nye Varer. Jeg har ikke seet Spor af nogen 
træagtig Pteris hverken i Chinantla eller andensteds i Mexico. .

Wiltaria
1. Vittaria graminifolia Kaulf. en. p. 192. Kze fil. Leibd. 1. c. p. 336. V. lineata 

Sw. Schlechld. Lin. v. 5 p. 614. Schk. Farrn, t. 101 b. (mediocris!) Taenitis 
linearis (non Sprig) Mart. & Gal. 1. c. p. 44.

Hörer til Mexicos meest udbredte Bregner, voxende paa gamle Skovtræers Stammer 
fra den hedeste Öslkyst indtil over 9000 Fod. Jeg fandt den ved S. Pedro Tepinapa og Teo- 
talcingo (begge i Dep. Oajacas District Chinantla), ved Mirador, Huatusco, ved Chinautla 
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(Dep. Puebla 7000'), paa Cerro de Sempoaltcpcc i Oajaca 9000'. Schiede fandt den ved 
Jalapa, Hac. de la Laguna og Huitamalco. Den findes i Frugt hele Aaret igjennem.

Jeg har intet Öieblik været i Tvivl om, at Tænitis linearis Mart. & Gal. maatte 
henhöre hertil, og ikkun ved en grov Feil er bleven bestemt som skeet, thi Forff. omtale 
Planten som meget almindelig paa de gamle Ege i de tætte Skove om Jalapa, Mirador og 
Llano verde, men paa de nævnte Localiteter findes med Bestemthed ingen Tænitis, men 
derimod netop Vittaria graminifolia.

De hidtil existerende Beskrivelser ere mindre tilfredsstillende, jeg finder derfor 
Anledning til at bemærke folgende: Den krybende Rodstok udsender en Mængde Löv, som 
danne en tueformig Forening. Lovet er ved Grunden omgivet af tætte taglagte lancctfor- 
mige spidse randtakkede klare Skjæl med et smukt brunt Maskenet. Lövets Form er dob
belt: det frugtbærende er linieformigt 2 — 10 T. langt, 1—Linie bredt, i Spidsen lidt 
budt, af en lædcragtig Substants, forsynet med Middelribbe, som fremtræder paa Underfladen. 
Aarerne danne langstrakte Masker parallele med Middelribben. (Presis Angivelse af Ner- 
vationen hos Vittaria, Pteridgr. t. 6. f. 18, er urigtig). Sporangier kredsrunde blandede 
med korte leddede kjölleformige Traade. Golde Löv meget kortere | —1—2 T. lange, 
meget tyndere, spatelformigc eller linie-spatclformige; Middelribbe utydelig eller ingen, 
Aarerne danne elliptiske sjeldnere langstrakt-kantede Masker, som ikke lobe ud lil Randen 
af Lovet.

Mine Exemplarer stemme fuldkommen overens med Original-Exemplarer af V. 
lineata Sw. i Vahls Herbarium.

Lomarla Hilid

1. Lomaría fragilis Liebiu. :

fronde coriácea fragillima glabra nitida antice glauco-viridi, postice dilute olivácea, sterili 
18—24 poli, longa, lamina. 12—18 poll. long. 2 poll, lata, stipite 6—8 poli. longo, elongato- 
lanceolata longe acuminata acuta pinnatisecta utrinque sensim attenuata, laciniis alternis subop- 
positisve patenli-divergentibus lanceolatis falcatis acutis basi inferiori dilatatis decurrentibus, 
margine reflexis repandulis; infimis 2—3 (raro único) cujusvis lateris lobiformibus trans
versis rolundalis; terminali 2 poll. longis lanceolata acuminata acuta repanda; costulis antice 
subimmersis postice prominulis, venis antice obsoletis postice subimpressis furcatis apicem 
versus simplicibus ápice davalo incrassato ante margincm terminantibus; stipite et rhachi 
glabris antice stramineis canaliculatis marginatis, postice e medio ad basin usque nigris 
rotundatis; fertili slerilibus breviori 6 — 13 poll, longa pinnata utrinque sensim attenuata, 
pinnis alternis patenlibus linearibus 1—11 poll, longis rectis subacutis ad basin parum dilatatis
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in rhachin marginatam decurrentibus; soris totam paginam aversam oblcgenlibus, indusiis 
marginalibus tenuibus membranaceis inlegris.

Rhizoma subhorizontale repens digitum crassum radiculosum densissime fusco- 
paleaceum, palcis linearibus semipollicaribus fimbriatis tenuissimis membranaceis intricatis.

Denne smukke Art er temmelig sjelden i de dybe Baranker paa Østsiden, voxende 
selskabelig paa gamle Træstammer, og nedhængende fra disse. Jeg fandt den i Bunden 
af den skovdækte Baranke ved Huilamalco, i Baranken ved Mirador og S. Francisco. 
Dens Höideregion falder saaledes imellem 1500—2500'. Vor Plante er beslægtet med L. 
L’Herminieri Bory, men adskilt ved folgende : Lövet meget længere, smallere, smal lancet- 
formig, oventil jevnt aftagende og endende med en 2 T. lang uindskaaren i Randen rund
bugtet Flig, nedentil jevnt aftagende, nederste 2 — 3 Flige paa hver Side afrundede uden 
Middelribbe, lobe ned, og tabe sig paa Stilken. Fligene paa vor Plante mere fjernede, hidro
rende fra den nedlöbende Basaldel; endelig ved den lykke horizontale krybende Rodstok.

Synes ogsaa at nærme sig L. blechnoides Bory (Duperrey Voy. Crypt, p. 273) 
fra Chile, men som let adskilles ved den neppe tommelange Stilk, der er besat med store 
lancelformige Skjel. ‘ .

Stilken og Lövaxen paa L. fragilis er saa tör og skjör, at den selv ved den svage 
Luflström, som af og til trænger sig igjennem do dybe Skovklöfter, brækkes i Stykker, 
hvorfor det er sjeldent at træffe ubeskadigede Exemplaren

2. Lomaria pectinata Liebm. :
fronde tenuiler coriácea glabra utrinque concolori pedali, lamina 7—9 poll, longa 2—24 
poll, lata, stipite 5 pollicari, lanceolata acuta, pinnatisecta basin versus pinnata, (laciniis 30—40 
cujusque lateris), sursum decrescente, laciniis alternis basin versus plerumquc suboppositis, 
lineari-lanceolatis 1—lj poll, longis 2 lineas latís acutis basi superiore dilatatis^ margine 
imprimis e medio ad apicem argute serrulalis, horizontalibus, infimis divaricalis parum 
brevioribus remotioribusque, costulis venisque furcatis parallelis utrinque prominulis, stipite 
rhachique antice canaliculalis postice acutis; fertili non reperla.

Voxer paa Egestammer i Skovene paa Cerro de Sempoaltepec Dep. Oajaca imellem 
8-9000 Fods Höide.

Ikkun en Gang har jeg truffet denne Bregne, destoværre ikke i Frugt, men Lövet 
er alt for charakteristisk til at man ikke strax deri erkjender en Lomaria, og en hidtil 
ubeskreven Art.

3. Lomaria campylotis Kze Linnæa v. 17. p. 567. Coll. Galeotti N. 6285 (herb.
Deless.) Kze fil. Leibd. 1. c. p. 326.

Denne mig ubekjendte Plante er först beskreven af Prof. Kunze efter fruglbærende 
Exemplarer fra Caraccas af Linden. Det golde Löv var dengang ei kjendt, det frugtbare 

Vidensk Selsk. Skr., 5 Række, natuiv. og math. Afd. 1 Bind. 30 
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sammenlignedes med L. Spicant. Leibold har bragt den fra Mexicos tempererle Region, 
og efter disse Exempt sammenligner Kunze den med Lom. pubescens Kze Farrn, t. 55. f.
3. Han formoder fremdeles, at Blechnurn ciliatum hos Mart. & Gal. p. 50, som neppe er 
den Preslske henhörer hertil, og findes da paa Klipper ved Mirador.

4. Lomaría danæacea Kze fil. Leibd. 1. c. p. 326.
Funden af Leibold ved Bække i den temperertc Region.
Kunze bemærker, idet han beskriver baade den golde og frugtbare Plante, at det 

er tvivlsomt om den sidste horer til den forste, da han kun har seet Fragmenter af samme. 
Dette Punkt seer jeg mig ikke istand til at oplyse, da jeg i Mexico ikke har truffet nogen 
Plante, hvorpaa Diagnosen kunde finde Anvendelse.

5. Lomaría ensiforinis Liebin.:
fronde coriácea glabra, sterili antice olivaceo-viridescente, postice pallidiori, 3 pedali, stipite 
8—10 pollicari, ovato-lanceolata pinnata, pinnis numerosis circ. 26—28 cujusvis lateris, 6 —7 
polt longis, 7 — 8 lin. latis, sursum decrescentibus, alternis, infimis remotioribus sursutn 
magis approximatis, lineari-lanceolatis adnatis ensiformibus longe aeuminatis acutis, inferi- 
oribus supra basin parum contractis, superioribus basi utrinque dilatatis, margine integerrimo 
cartilagíneo inerassato reflexo, sinubus latis obtusis angulatis, venis supra obsoletis irnmersis, 
subtus conspicuis obscuris simplicibus furcatisve rectis, costa antice canaliculata, poslice 
acuta, rhachi stipiteque anlice sulcatis postice convexis glabris ; fertili 2—3 pedali pinnata, 
pinnis cujusvis lateris circ. 30 alternis sursum oppositis 5—6 poll, longis, 2 lin. latis, linearibus 
ílexuosis ápice recurvatis sessilibus basi parum contractis, margine revolutis, acutis 
coriaceis crassis, costa antice lata applanata, pagina inf. sporangiis fuscis omnino tecta.

Voxer paa fugtige skyggefulde Steder i stenig Jordbund i Skove ved Teotalcingo, 
Dep. Oajqca District Chinautla (4—5000').

I Udseende har den meget tilfælles med de to efterfolgcnde Arter, men adskilles 
strax ved de helrandede lilvoxne Finner.

5. Lomaría falciformis Liebm.:
fronde coriácea supra obscure olivaceo-viridi, subtus pallide olivácea, 2—3 pedali, 7—8 
poll, lata, slipite pedali, elongato-lanceolala pinnata, pinnis lanceolatis falcatis 4 poll, longis, 
8 lineas latis, alternis sessilibus, infimis brevipetiolatis, basi oblique cuneato-cordatis margine 
cartilagíneo reflexo argute adpresseque mucronalo-serratis, ápice aeuminatis serratis, costa 
antice canaliculata hie illic squamis linearibus undulatis flaccidis 2—3 lin. longis tenuissime 
raembranaceis adspersa plerumque glabra, postice convexa e basi et supra medium squamis 
oblique lanceolatis tecta, venis utrinque prominulis furcatis parallelis; stipite et rhachi 
antice canaliculatis postice convexis squamis floccosis obsitis, basi stipitis squamis magnis 
6—7 lin. longis 1 - lin. latis falcato-lanceolatis rufis instructa; fertili non visa.
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Denne anseelige Art tilhorer de mexicanske Cordillerers höiere Regioner, og voxer 
paa fugtig Leergrund. Jeg fandt den ved Bredden af et lille Vandlob ved Chinautla (Dep. 
Puebla, 7000') sammen med Pteris aquilina; senere paa Cerro de Scmpoaltepcc Dep. Oajaca 
9000'.

Den nærmer sig til efterfölgende Art, men adskilles ved siddende Finner, som ere 
nleget kortere, ikke udtrukne i en lang Spids, ved Grunden skjæve kile-hjerteformige, 
endelig ved de tiltrykte spidse Tænder i Randen.

7. Lomaria spectabilis Liebm.: Blechnuni (Lomaría) sp. an nova? Schlechd.
Linnæa 5. p. 613. Lomaria Schiedeana Presl. Pteridgr. p. 143. (nornen). Lom. 
longifolia (Schlechtd. qvid?) Mart. & Gal. 1. c. p. 49.

Fronde coriácea, steriliS — 4 pedali, stipite pedali, ovato-lanceolata pinnata, pinnis 
numerosis 6—7 poll, longis pollicem latis elongato-lanceolalis apicem versus leviter falcato- 
curvatis longiacuminatis acutis argute serratis, basi oblique ellipticis obtusis, margine 
cartilagíneo reflexo subintegro, petiolalis, petiolis inferioribus longioribus semipollicaribus 
sursum brevioribus, pinnis summis sessilibus, costa antice canaliculala glabra postice con
vexa squamis decíduis lanceolatis hic illic adspersa, venis tenuibus parallelis simplicibus fur- 
catisve, colore frondis antice oliváceo, postice pallidiori; rhachi canaliculata marginata 
íloccoso-squamosa, stipite stramineo glabro nítido; fertili 3 pedali pinnata, pinnis 6—7 
poli, longis 2—3 lineas latís linearibus flexuosis sessilibus vel supra basin connivenlibus et 
in petiolum minimum attenuatis, aculis coriaceis crassis marginibus incrassatis, pagina ante- 
riori nigricanti, posteriori costa excepta sporangiis rufis obtecta, costa straminea squamis 
dcciduis obsita, indusio marginali tenui membranáceo fragillimo sensim deciduo.

Rhizoma verticale crassum 3—4 poll, elevatum frondes numerosas spiraliter dis— 
posilas et infundibulum elegans formantes extus steriles intus fertiles emittens.

I Regionen imellem 3 og 4500 Fod paa Mexicos Östside horer denne Art ingen
lunde til Sjeldenhederne. Den voxer i Skovegne ved Randen af rindende Vand. Jeg 
fandt den ved Mirador, Totutla, Dos Puentes, S. Antonio Huatusco, fra August til April. 
Schiede fandt den ved Jalapa; Galeotli ved Totutla. Det synes som om ikkun Brudstykker 
hidtil have været samlede af denne Bregne, og at dette har givet Anledning til den Vaklen 
hos ForfL, og de Feiltagelser, som de ovenciterede Synonymer tyde hen paa. Schiede 
synes kun at have sendt Brudstykker af det golde Löv, hvorfor Schlechtendal var uvis om 
han havde med en Blechnum eller Lomaria at gjöre. Schlechtendal kuiidc nalurligviis ikke 
tænke paa at give en Beskrivelse efter sit utilstrækkelige Materiale*,  men anförte blot en 
og anden Gisning om Plantens mulige Affinitet. Delte var nok for Presl til at opstille en 
Lomaria Schiedeana, et Navn, som slet ikke stölter sig til nogen Artsbeskrivelse, og altsaa 

30*  
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ingen videnskabelig Begrundelse har. I Martens og Galeottis Mémoire anföre disse Herrer 
en L. longifolia Schlechtd., men en saadan exislerer aldeles ikke. Hvis delle skal rettes 
til L. longifolia Kaulf., en slyngende Bregne fra Martinique og Puerto rico, eller til L. 
longifolia Kze fil. Poepp., en parasitisk Art fra Cuba, da er Bestemmelsen saa urigtig som 
mulig, thi vor Plante har Intet at gjöre med disse Arter.

Presl henförer den Gruppe af Lomaría, hvortil denne Art horer, til sit Genus 01- 
fersia af Acrostichaceernes Tribus, men Intet er vissere end at disse Arter ere forsynede 
med Indusium, og altsaa umuligt kunne være Acrostichaceer.

En Monstrøsitet af denne Art har jeg et Par Gange bemærket., paa hvilken det golde 
Löv fructificerer nedenfra opad til, saa at paa alle de nedre Finner de g Dele ere 
indrullede og bedækkede med Kapsler, medens den yderste Trediedel er udbredt som 
sædvanlig paa golde Löv, alle ovre Finner ere uforandrede uden Antydning til Frugt.

7. Lomaría deflexa Liebm.:
fronde coriácea, sterili bipedali et insuper, stipite spilhamæo, ovato-lanceolala, pinnata, 
pinnis alternis 4 poll, longis £ —j poll, latis numerosis sessilibus elongato-Ianceolatis dc- 
flcxo-falcatis longe aeuminatis acutis basi oblique cordatis, margine subreflexis scarioso- 
crenulatis, costa antice canaliculata glabra, postice convexa squamis lanceolatis adpressis 
e basi ad medium circiter obsita, venís parallelis simplicibus furcatisve antice impressis 
postice prominulis ápice globuloso ante marginem dcsinentibus, colore pinnarum antice 
oliváceo, postice pallidiori; stipite rhachique antice canaliculatis, postice convexis, squamis 
linearibus undulatis deciduis teclis; fertili non visa.

I Skove paa steile Bjergsider imellem Totontepec og Trapiche de la Concepcion. 
Skjöndt Bregnen hidtil kun er sect gold, er den dog tilstrækkelig charakteristisk 

til deri baade at erkjende Slægten og den nye Art. I Habitus nærmer den sig til de to 
foregaaende, men adskilles let ved de nedadvendte seglformige Finner, den hindeagtige fiin- 
karvede Rand, o. il.

fílechnum L
1. Blechniini scabrum Liebm.:

fronde rígida coriácea 2£ —4 poll, longa, 5—8 lin. lata, stipite perbrevi (2—5 lin. longo), 
elongato-lanceolata, utrinque attenuata, ápice acuminata acuta, pinnatisecta, laciniis usque 
ad rhachin incisis approximatis sursum confluentibus, deorsum parum remotis decrescen- 
tibus, infimis auriculæformibus, falcato-lanceolatis 1^ — 4 lin. longis, i¿ —2| lin. lalis, ápice 
obtusis apiculatis, basi utrinque dilatatis, margine scabris revolutis parum repandulrs; termi- 
nali | ad pollicem longa lanceolata acuta margine repanda; costa venisque furcalis antice 
immersis postice prominulis; soris costæ approximatis rufis, inferiori superiorem superante, 
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indusiis integerrimis angustis scariosis; rhachi stipiteque utrinqne scabris antice canali
culatis, postice convexis, stipite basin versus squamis majusculis lanceolatis undulatis înein- 
branaceis dilute rufescentibus obsito. Rhizoma subterraneum breve subobliquum squamosum 
sursum frondes cæspitosas, deorsum radíenlos numerosos longissimos ramosos emiltens.

Denne lille Art voxer selskabelig paa Jordvolde af röd jernholdig Leer omkring 
den afbrændte Kirke i Teotalcingo (Districtet Chinantla. Dep. Oajaca, 4000'), sammen med 
Trichomanes rigidum, Lycopodium cernuum o. dl., og fructificerer i Juni.

Den bliver at indordne ved Siden af B. asplenioides Sw. Vet. Acd. Hdlr. 1817 p. 72. 
t. 3 f. 3, hvormed den har den stôrste habituelle Lighed, men hvorfra den adskilles ved 
et dybere indskaaret Löv, idet Bugterne imellem Fligene naae lige ind til Lövaxen og ere 
bredere; Fligene ere længere, mere adskilte, mere budte.og noget seglformig opadböiede, 
Randen tilbageböiet, ru, svag rundbugtet, Aarerne klövede til Midten; den yderste Flig 
længere og mere tilspidset; de nederste öreformige Flige færre; Stilken og Lövaxen paa 
begge Sider rue.

2. Blechnum aduneum Liebln. : B. (occidentale) confluons, an var. an spec. Schlechd. 
Linnæa v. 5. p. 613 n. 779?

fronde cartilagineo-coriacea glaberriina nitida olivácea, sterilt 15 — 18 poll, longa, 
3 poll, lata, stipite 4—6 pollicari, lanccolata acuminata acuta pinnatisccta basi pin- 
nata utrinque decrescente, pinnis laciniisque adnatis alternis falcato-lanceolatis acuminatis 
acutis margine revolutis integris; infimis vix pollicaribus basi inferiori auriculalo-incisis, 
superiori dilatatis; mediis 1|—1| poll, longis 5 lineas latis utrinque dilatatis, sinubus acutis 
angustis curvatis, costulis antice canaliculatis postice elevalis convexis, venis semel-bis- 
furcatis curvatis postice parum prominulis; stipite rhachique antice canaliculatis postice 
acutangulis; fertilt sterilibus longiori (16—19 poll, longa, 3—4 poll, lata, stipite 3—5 
poll.), pinnalisecla basi pinnata, laciniis longioribus (2—2^ poll, longis), angustioribus (3 
lin. latis), remotioribus basi magis dilatatis, sinubus multo amplioribus obtusissimis, soris 
rhachin attingenlibus costulæ utrinque contiguis ante apicem desinentibus, sporangiis casta- 
neis, indusiis membranaceis integris.

Voxer paa lerede Bakker imellem Krat af Myrica jalapensis, Baccharis, Cassia o. a. 
i Nærheden af S. Antonio Huatusco (4500'), og fructificerer i Februar. Forsaavidt min 
Formodning, at det Schlechtendals'ke Synonym horer hertil, er rigtigt, da er Planten desuden 
funden ved Hacienda de la Laguna af Dr. Schiede.

Det Par Ord, hvormed Herr v. Schlechtendal omtaler Planten gjor det umuligt med 
Sikkerhed at afgjöre om min Plante og den Schiedeske ere identiske. Phrasen: folia 
pinnalifido, nec pinnalo, pinnis (o: laciniis) basi semper confluenlibus, nec discretis auri- 
culatis, passer meget godt paa min B. aduneum. Naar Forf. derimod siger: a B. occiden- 
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tali hoc único charactere diversum, staaer det ikke i Samklang med Formodningen, thi 
B. aduncum adskilles fraß, occidentale ved mange-andre Charakterer end det halvfinnede Löv.

3. Blechnum intermedium Link. h. BeroL 2 p. 75. Ej. Spec. Fil. h. b. p. 77. 
Kze Farrn, p. 128. t. 57. f. 2 Coptima !)

Voxer i Bunden af skyggefulde Skove, og i Barankernes Dyb i Mexicos tempererte 
Region paa 3000 Fods Höide omkring Hac. de Mirador, Consoquitla.

Denne Plantes Födeland var hidtil meget tvivlsom. I forskjellige botaniske Haver 
i Tydskland og England har den været indfort siden Aaret 1833. Ved ovenstaaende Lo- 
calitet har det været mig kjært at afgjöre Spörgsmaalet om Bregnens Hjem.

Prof. Kunzes Beskrivelse er efter Sædvane fortræffelig; mine vildtvoxende Exemplarer 
afvige i folgende Punkter fra de af Link og Kunze beskrevne Ilave-Exemplarcr:

Spec, culta: pinna terminali obtusiuscula.
— spontan.: pinna terminali acutissima.

De af Kunze givne Maal passe ikke ganske paa mine Expl., som ere större: Lövet 
er saaledes indtil 9 T. langt, Pladen indtil 5 T. ; Terminalfinnen 4 T., Stilken 4 T.; Sidefinnerne 
1—2 T. lange, to—tre Par findes foruden de afrundede orede Anhængsler ved Terminalfinnen.

4. Blechnum glandulosum Link. h. Bcr. 2 p. 462. Kze Farrn, p. 139. t. 58 f. 2 
(optima!) Kze Addit. 1. c. p. 140.

Den findes i fugtige skyggefulde Skove imellem 3—4500 Fod paa Cordillerernes 
Östside; jeg fandt den hyppig i Skove om Mirador; Schiede ved Jalapa.

A nm. Den bos Mart. & Gal. 1. c. p. 51. Coll. IL Gal. no. 6302 under Navn af B. 
gracile omtalte Bregne, som neppe er den ægte Kaulfussiske, hidtil kun kjendt 
fra Brasilien og Peru, og af Galeotti anföres fra Mirador, voxende paa Klipper 
i Nærheden af Vanddrag eller i Bunden af Baranker, vil udentvivl ved Under
søgelse af de galeoltiske Exemplarer vise sig enten at være B. glandulosum 
eller B. intermedium.

5. Blechnum occidentale L. Cav. præl. p. 262. no. 648. Mart. & Gal. 1. c. p. 50. 
B. caudatum Cav. præl. p. 262. no. 649. Kze fil. Poep. p. 61. Ej. fil. Leibd. 1. c. 
p. 328. Mart. & Gal. 1. c. p. 50.

I skyggefulde Skove paa Mexicos Östside fra den hede Kyst indtil 4000 Fods 
Ilöide. Jeg fandt den ved Colipa, Misantla, Hac. deJovo, Mirador. Galeotti angiver Jalapa, 
Zacuapan, Villa alta, Rio grande de Lerma ved Guadalaxara, men paastaaer at den findes 
paa Træer, hvilket jeg paa det bestemteste maa benægte.

Naar man i Mexicos östlige Skovegne har indsamlet Hundreder, og seet Tusinder af 
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Exemplarer af denne i Habitus meget foranderlige Art, opgiver man let Tanken om Arts
forskelligheden af B. occidentale L. og B. caudalum Cav. See vi först hen li^ den 
spanske Beskrivelse af begge hos Cavanilles, da ere de adskillende Charakterer af 
ringe Vægt hos Former af saa stor Foranderlighed. De Forfattere som ikke stolede blindt 
paa Autoriteter, men selv undersögte de Sager, de omhandlede, have aabenbart ikke kunnet 
blive enige med dem selv, om de her skulde antage to eller en Art. Kunze, hvis Stemme i 
Spörgsmaal, som angaae Bregner, er af den höieste Betydning, har i dette ikke været paa 
del rene; i fil. Pocp. p. 61 bemærker han, at det maaskee vil være rigtigst at ansee 
B occid. og B. caudat. som Former af en Art; i fil. Leibd. p. 338 siger han derimod, at 
B. caudatum Cav. synes at være forskjellig fra B. occident., uden at vi dog lære, hvori de 
væsentlige Forskjellighedcr bestaae, thi de af de ældre Forff. angivne Mærker have ganske 
vist ingen Betydning.

Tvivlsom.
llleclmum polypodioides Raddi. Kzc Addit. 1. c. p. 140.

Angives af Kunze som mexicansk sandet af Dr. Schiede uden Angivelse af Voxe- 
sted. I Kunzes Farrnkräuter p. 130 findes Mexico ikke nævnet iblandt Bregnens Voxesteder, 
og jeg tvivler meget paa, at den findes der.

Hvad den hos Mart. & Gal. 1. c. p. 50. omtalte Blech, polypodioides CColl. H. Gal. 
no. 6383), som skal voxe paa gamle Ege ved Llano verde (7—7500'), monne være, derom 
er det mig ikke muligt at vove nogen Gisning; kun det tör jeg sige, at Forff. ikke kunne 
have bestemt deres Plante rigtigt, saasandt hverken denne eller overhovedet nogen eneste 
virkelig Blechnum i Mexico voxer parasitisk paa Ege eller andre Træstammer. B. poly
podioides er en Bregne, som voxer i Bunden af fugtige Skove, og ikke paa Træer!

Woodwardia Sw.
1. Woodwardia radicaos Sw. Schlechd. Lin. 5. p. 611. Kze fil. Leibd. I. c. p. 328. 

Nees ab E. Linnæa v. 19. p. 685. W. spinulosa Mart. & Gal. 1. c. p. 64.

Udbredt i Mexicos östlige Cordillereregion imellem 4 og 8000 Fod. Voxer især 
paa kralbegrocde Leerbakker i Skovegne. Jeg fandt den hyppig omkring S. Antonio 
Huatusco (4500'J, og paa Bjergsider ved Chinautla Dop. Puebla (7—8000'). Dr. Schiede 
fandt den ved Jalapa. Galeottis Angivelse, at den skal voxe paa Vulkanen Orizaba imellem 
9 og 12000 Fod kan jeg ingenlunde give Medhold.

Bregnen, som er udbredt over et meget stort Fladerum i Europa, Asien og America, 
er dog ikke megen Variation underkastet. Ikke destomindre have Marlens og Galeolti 
opstillet den mexicanske Form som ny Art, men den Charakteer, hvorpaa Artsforskelligheden 
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skulde beroe, er aldeles betydningslos, og, hvad værre er, i 9 Tilfælde af 10 urigtig. Kunze 
liar allerede tidligere inddraget hin Art.

Efter de Berghes benyttes Planten som Lægeplante af Mexicanerne under Navn 
af Chascal fino i varme Bade.

Asplénium
* Euasplenium: venis siinplicibus vel furcalis.

1. Asplénium fragile Presl. Pteridgr. p. 108. Kze Addit. Lin. v. 13. p. 140. A. 
stoloniferum Presl. Bel. Hænk. 1. p. 44. t. 6. f. 4.

Den er hidtil kun sendt fra Murene af Hacienda de Regla af C. Ehrenberg.

5. Asplénium melanoeaulon Willd. sp. v. 5 p. 332. Mart. & Gal. 1. c. p. 59.

Galcotti anförer den fra Pico de Orizaba (9-110009 voxende paa Trachytklipper, 
og fra Llano verde i Oajaca (7—80009- Et enkelt Exemplar fandt jeg i Klippekløfter ved 
Villa alta i Dep. Oajaca. Den undgaaer let Opmærksomheden ved sin Lidenhed.

3. Asplénium heterochroum Kze fil. Poepp. p. G7. Mart. & Gal. 1. c. p. 60. Col.
H. Gal. no. 6444.
Paa Trachytklipper ved Guadalaxara efter Galeolti.

4. Asplénium resiliens Kze fd. Leibd. 1. c. p. 331. A. parvulum Mart. & Gal. 1. c. 
p. 60. t. 15. f. 3. (mediocris).
Galcotti fandt den paa Oajacas ostlige porphyritiske og Kalk-Bjerge ved Capulalpan 

og Hacienda del Carmen (6—7000 ). Af Leibold anföres den fra Mure i den tempererte 
Region. Mig ubekjendt.

5. Asplénium castaneum Sehlechd. Linnæa. v. 5. p. 611. n. 768. Kze fil. Leibd.
I. c. p. 332.
Dr. Schiede fandt den i en Hule paa Vulkanen Orizaba; Leibold înedbragde nogle 

ufuldstændige Exemplarer, som angives fra den tempererte Region.
Anm. Disse 5 Arter staae hinanden meget nær, og danne en lille naturlig Gruppe 

af Slægten, hvortil A. Trichomanes og A. viride henhöre. De ere alle Jordbregner.

6. Asplénium monanthemum L. Smith ic. ined. t. 73. Schlechtd. adurnbr. p. 27.
Ej. Linnæa 5. p. 612. Mart. & Gal. 1. c. p. 57. 58. Kze fil. Leibd. 1. c. p. 331.
Bentli. pi. Hartvv. p. 54. Cav. prælec. p. 258. n. 637. Nees ab E. Lin. 19. p. 685. 
En særdeles udbredt Art i Mexico, der findes fra 3000 til over 10,000 FodsHöide; 
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dog især hyppig i de höiere Regioner. Den voxer i Skovegne i Klippekløfter. Jeg fandt 
den ved S. Antonio Huatusco paa Steendiger, i Klippekløfter; ved Chinautla Dep. Puebla 
(76009, paa Vulkanen Orizaba paa Klipper i Omegnen af Vaqueria del Jacal (1OOOO'). 
Schiede fandt den i Skove ved Jalapa; Galeotti ligeledes paa Vulk. Orizaba indtil 11500' 
(vistnok noget for höit angivet), paa Porphyrbjerge i Real del Monte (8—9000'), paa 
Kalk ved Sola Dep. Oajaca (5—8000'), Puente nacional (1000'), Juquila Dep. Oajaca paa 
Mexicos Vestside (45C0—5500'). Ilartvveg sendte den fra Real del monte.

Den er meget foranderlig i Störreise og Udseende. I Regionen imellem 7—8000' 
synes den at befinde sig bedst, og Lovet opnaaer der indtil 15 Tommers Længde og over 
1 Tommes Brede. Den mærkværdige Bulbildannelse, som allerede er omtalt af flere For
fattere, bliver især hyppig i hiin Region. Disse Bulbiller frembryde baade af Stilken og af 
Lövaxen (Rhachis), og derfra udskyder da enten et enkelt eller et heelt Knippe af nye 
Löv. Baade imod sin ovre og nedre Grændse blive Formerne mere sammentrængte, 
mindre i alle Dele. Sori ere kun hos de mindre Former enkelte, hos de større findes 2—4—6, 
ja stundom selv stillede i to Rækker.

7. Asplénium arcuatum Liebm.:

fronde cæspitosa herbácea glaberrima 6—9 poll, longa, 7—9 lineas lata, stipite brevi 
vix pollicari, lineari - lanceolata apicem versus eleganter arcuata, pinnata, utrinque 
decrescente, pinnis 4 lineas longis 2 lin. latis sessilibus dense imbricatis liorizontalibus 
vel leviter deflexis alternis subparallelogrammis, basi inferiori rectis integris, superiori 
truncatis redis ápice rotundatis obtusis rotundato-rcpandulis, margine superiori obsolete 
répandis, venís conspicuis ápice clavatis ante marginem desinentibus, soris margini inferiori 
approximate et parallelis 2 imbricatis; stipite rhachique filiformibus clasticis arcualis 
nigerrimis nitidis antice applanatis marginatis, postice convexis.

Rhizoma breve terrestre radiculis plurimis diífusis instructum.
Obs. Pinnæ facile decidunt, rhachesque denudatæ arcuatæ restant. Color frondis 

glauco-viridis, postice parum pallidior.
Voxer paa Klipper i Skove og Baranker omkring Hac. de Mirador og Zacuapan 

(2500—3000'), og fruclificerer i November.
I Udseende nærmer den sig til A. formosum, men adskilles let derfra ved en 

Mængde Charakterer.

8. Asplénium fbrmosuni Willd. Schleclitd. Lin. 5. p. 612. Mart. & Gal. I. c. p.
59. Kze fil. Leibd. 1. c. p. 332.

Hyppig forekommende i den tempererle Region paa Mexicos Östside imellem 
2—5000'. Den voxer i Skovegne paa törre Klipper, i Kløfter eller paa tör haard Leerjord i 

Vidensk. Selsk. Skr., 5 Række, naturv. og math. Afd. 1 Bind. 31
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Skovene. Jeg fandt den i Potrero de Consoquitla (2500'), ved Mirador, ved Trapiche de 
la Concepcion i Dep. Oajaca (c. 3000') , Tepitongo Dep. Oajaca (5000'). Schiede 
fandt den ved Hac. de la Laguna. Galeotti fortæller, at den findes i den umiddel
bare Omegn af Vera Cruz fra 500—2000', men heri er der ingen Mening, da Vera 
Cruz ligger ved Havet i en Sandörk uden nogensomhelst Höidc i Nærheden. Landet 
hæver sig til 2000 Fods Höide först i en Afstand af henimod 20 Leguas Vest for Byen.

Anin: Disse tre Arter danne en naturlig lille Afdeling, charakteristisk ved de horizontale med Randen 
parallele, og denne tilnærinede Frugthobe.

9. Asplénium harpeodes Kze fil. Leibd. 1. c. p. 329. A. falcatum (W?) Mart. & 
Gal. 1. c. p. 58*).

*) Naar Galeotti (1. c.) siger, at Planten iblandt andre træagtige Bregner ogsaa voxer paa Alsophila prui- 
nata, da skal jeg her kun bemærke, at A. pruinata o: den Art, som hidtil af mexicanske Florister har 
gaact under dette Navn, aldeles ikke er træagtig, saa at fölgelig A. harpeodes ikke vel kan voxe 
parasitisk paa den. 31erc om dette paa andet Sted.

Synes at være indskrænket til et lidet Areal i Mexico, idet den hidtil ikkun er 
funden af Galeotti, Leibold og mig i Omegnen af Mirador, Zacuapan og To tutla (3 -4000'). 
Den voxer paa de skyggefuldeste fugtigste Steder, og udelukkende paa de med nedlöbende 
Rodfibre tæt bedækkede træagtige Stammer af Cyathea mexicana og Alsophila Schiedeana.

Prof. Kunzes Beskrivelse er som sædvanlig saa fortrinlig, at Intet er at tilföie.

10. Asplénium erectum Bory. Schicchtd. Adumbr. p. 28 t. 15. Schlechtd. Linnæa 
V. 5. p. 612. n. 772.

Samlet af Dr. Schiede, men Stedet Jalapa er ikke sikkert.
Om Asp. erectum? Bory. Mart. & Gal. 1. c. p. 61, Coll. II. Gal. no. 6271, hvilken 

Galeotti angiver fra Cerro de S. Felipe ved Oajaca (7500—8000'), voxende paa Klipper 
i Skovene, er rigtig bestemt, synes tvivlsomt, især af den Grund, at Forff. fjerne denne 
Art ved 10 mellemkommende Arter fra A. inæquilaterale (Willd.?) Mart. & Gal. 1. c. p. 57, 
uagtet denne af Schlcchtendal stilles som Synonym til A. erectum. Vel henförer PresI A. 
inæquilaterale Willd. som Synoym til A. resectum Smith, men denne Art er overordentlig 
nærstaaende til A. erectum, saa at man aldeles ikke begriber Opstillingen af Arterne i 
det martens-galeottiske Værk.

Overhovedet synes der at herske en chaotisk Forvirring i Artsbestemmelserne af 
den Afdeling af Slægten Asplénium, hvortil A. erectum henhörer. Iler trænge vi mere 
end sædvanligt til J. W. Hooker’s eller Kunze’s opklarende, ordnende Aand. Jeg frygter 
navnligen at Forff. have været noget for raske med at henfore flere americanske Former 
til Arter, som ere bievne beskrevne fra Cap, og er tilböielig til at troe, at nöiagtig Under
søgelse vil vise væsentlige Forskelligheder imellem de africanske og amerikanske Former.
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11. Asplénium iiiiradorense Liebm.:

fronde cæspitosa herbácea glaberrima læte viridi 5—7 poil, longa, pollicem circiter lata, 
stipite brcvi ¿| ad pollicem longo, clongato-lanceolata attenuata, utrinque decrescentc, 
pinnata, pinnis densis 25 —35 cujusque lateris, 5 — 6 lineas Iongis lineam latis, alternis hori- 
zontalibus subpetiolatis rhomboideo-ovatis obtusis, basi oblique cuncatis, basi superiori 
truncatis rectis, basi inferiori rectis inlcgris abscissis, margine superiori et anteriori obtuse 
crenatis, soris pluribus venis lateralibus impositis biserialibus costæ approxiinatis ovalibus 
semilineam longis, indusiis semilunatis; stipite rhachique lenuibus flexuosis teretibus fuscis 
sursum viridibus marginatis, margine herbáceo dccurrente viridi.

Rhizoma breve terrestre nudum radiculis longissimis intricatis rufo-villosis instructum. 
Den findes paa torre Klipper eller ved Foden af Ege paa aabne Steder i Skove 

omkring Mirador.
Habitud Lighed har denne Art med A. erectum, men adskilles ved folgende: 

Finnerne skjæv-fiirkantet-ægformige uden Öre ved ovre Grund, ret afskaarne ved Fin
nernes nedre Side, afrundet harvede; Frugthobene srnaae.

A. resectum Smith adskilles ved lancelformige tilspidsede dobbelt-saugtakkcde 
Finner.

12. Asplénium abscissuni Willd. Kze Addit. 1. c. p. 141. Mart. & Gal. 1. c. p. 59.

Sendt af Dr. Schiede fra Mexico uden Angivelse af Voxested. Dersom den af 
Martens og Galeotli anførte Plante ér rigtigt bestemt (jvfr. Coll. II. Gal. no. 6588), da findes 
den paa Bredden af Skovbække ved Totulla (4—4500').

13. Asplénium lugubre Liebm.:

fronde herbácea glabra antice atrovirente poslice pallidiori glauco-viridi, 9—12 poll. longa, 
3 poll, lata, slipite 4—6 pollicari, lanceolata, ápice attenuata, pinnata, pinnis alternis hori- 
zontalibus patulis 16—22 cujusque lateris brevipetiolalis trapezio-lanceolatis, subfalcatis 
obtusis 1—H poll, longis, 4—5 lineas latis, basi oblique cuneatis, superiori truncatis, infe
riori resectis, margine parum incrassatis revolutis, superiori et anteriori irrcgulariler 
obluso-serratis, serraturis emarginatis, pinnis sursnm decrescentibus sessilibus, dernum 
confluentibus; son’s pluribus biserialibus costæ prominulæ approximatis; stipite rha
chique castaneis nitidis glabris sursum leviter flexuosis, antice canaliculatis postice convexis.

Rhizoma horizontale carnosum nudum radiculos validos numerosos intricatos fusco- 
villosos emittens.

Dilfert ab A. exciso, cui próxima: rhizomate repente nudo, rhachi pinnarum non 
marginata, serraturis irregularibus emarginatis.

31*
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Voxer paa overskyllede Klipper i og ved Aalöb i Baranker ved Mirador, hvor 
Frugtexemplarer samledes i Januar.

Jeg anseer det for meget sandsynligt, at nogle af de under foregaaende Nummer 
henförte Former i Virkeligheden henhöre under denne Art.

14. Asplénium seniicordatum Raddi nov. gen. & spec. fil. Bras. p. 36. t. 52 f. 
1. Kze Addit. 1. c. p. 141. A. discolor Can Kze?) Mart. & Gal. 1. c. p. 56.

En i Mexicos hede og tempererte östlige Region temmelig udbredt Art. Den 
voxer i Skovegne og dybe skyggefulde Baranker paa Klippegrund eller imellem Stene ved 
rindende Vand, hvoraf den jevnlig overskylles. Jeg fandt den omkring Mirador, i Baranker 
ved Huitarnalco, ved en Skovbæk paa Hac. de Jovo, ved S. Pedro Tepinapa i Oajaca. Schiede 
fandt den paa Cuesta grande de Chiconquiaco, Galeolli ved Zacuapan.

Den varierer i Störreise fra 4—9 Tommer; Finncre ere snart tilspidsede, snart budte. 
I Marlens og Galeottis Mémoire p. 59 (Coll. II. Gal. no 6340) finde vi opstillet 

en A. seniicordatum Raddi, adskildt ved 7 mellemkomraendc Arter fra A. discolor. 
Men A. seniicordatum Raddi og discolor Kze ere saa’ nærstaaende, at Prcsl endog 
henförer den sidste som Synonym til den förste. Ubegribeligt bliver derfor liiin Opstillings— 
maade hos Martens og Galeotti, med mindre Forff. have bestemt A. seinicordatum urigtigt, 
hvilket bliver sandsynligt ved at lægge Mærke til det af dem angivne Stedforhold. De sige 
nemlig, at A. seniicordatum voxer paa gamle Ege ved Llano verde i Oajaca Q7—7500'), 
en Angivelse, hvis Usandsynlighed er iöinefaldende. Det er saaledes klart nok, at en Feil 
her er tilstede, men da Galeoltiske Exemplarer ikke foreligge, kan jeg ikke opklare Sagen 
videre.

15. Asplénium ripariiim Liebm. : A. repandulum (vix Kze.) Mart. & Gal. 1. c. p. 56? 

fronde herbácea alroviridi, postice pallidiori glaueo-viridi, 1 — li pedali, 4—7 poli, lata, 
stipite 4—6 pollicari, lanccolata pinnata, pinnis alternis 8—13 cujusque lateris patulis brevi- 
petiolatis dimidiato-hastato-lanceolatis subfalcatis longe aeuminatis acutis, 2|—4 poll, longis, 
6—-8 lin. lalis, basi oblique euneatis integris, superiori truncatis obtuse-auriculatis, Ouricula 
variabili majori minori plus minus obtusa, integra aut denticulata), inferiori recisa, mar
gine superiori et anteriori irregulariter obtuso-serratis, interdum obsolete repandulis; pinnis 
utrinque decrescentibus, infimis remotioribus obtusis, terininali irregulariter hastata auriculis 
basilaribus plus minus produclis; costa venisque repetite furcatis curvatis marginem attin- 
gentibus vix prominulis atris, soris pluribus biserialibus costæ approximatis 3—5 lineas 
longis; stipite rhachique glabris sursum parum ílexuosis antice obsolete canaliculatis, 
postice compressiusculis.

Rhizoma terrestre horizontale carnosum breve nudum radiculos intricatos emittens. 
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Differt ab. A. repandulo Kze: forma longiludineque pinnarum, incisuris marginis, loco na- 
tali, cet.

Den voxer paa oversvömmede Klipper i Bækkelob i Skovegne og Baranker i den 
östlige Region imellem 2—3000z. Jeg fandt den i Baranca de S. Francisco og andre Klöfter i 
Nærheden af Mirador, samt paa Hac. de Jovo. Galeotli angiver sin A. repandulum fra lig
nende Localiteter ved Zacuapan.

Jeg anseer det for utvivlsomt, at den Poeppigske Plante, som voxer paa Træer i 
Bjergskove om Pampayaco i Peru, er specifisk forskjellig fra denne Vandbregne, hvortil 
den efter Beskrivelsen synes at nærme sig noget, men dog frembyder ikke faae Uoverens
stemmelser. Skjöndt jeg ingen Tvivl har om, at A. repandulum Mart. & Gal. er identisk 
med min Art, hvilket jeg fornemmelig slutter efter Forff’s Localangivelse har jeg, saa- 
længe jeg ikke har sect Exempt, tilföiet et Spörgsmaalstegn.

A. riparium hörer til de meget foranderlige Arter i Henseende til Lövets Længde, 
Finnernes Antal, Retning, som snart er næsten horizontal, snart mere opret, disses Længde, 
Brede, ineer eller mindre seglformige Böining; snart ere de udtrukne i en lang Spids, 
snart ere de meget kortere og budte; Randens Indskjæring, hvilken næsten kan forsvinde; 
især er den öreformige Udvidning ved Finnernes ovre Grund meget foranderlig; snart 
mangler den aldeles, snart er den meget stærkt udviklet, snart bred slumptandet, snart 
næsten spids helrandet o. s. fr. Hvis der ikke existerede en Asp. polymorphum, da burde 
denne Art kaldes saaledes.

16. Asplénium bicrenatum Liebni. :

fronde subcoriacea glabra glaueo-viridi, subtus pallidiori, 15 poll. longa, 6 poll, lata, stipite 
4—5 pollicari, lanceolata pinnata, pinnis remotis 12 — 15 cujusque lateris, sursum sensim 
decrescenlibus alternis horizontalibus petiolatis (petiolis bilincaribus compressis), 3 poli, 
longis, 6—8 lin. latís, oblique lanceolatis longe acuminatis acutis, basi superiori cordato- 
auriculatis, aurícula rotündata vel angulato-rotundata crenata, inferiori deorsum truncatis 
integris, margine utrinque inciso-bi-rarius tri-crenatis, crenaturis obtusis; costa antice pro- 
minula, postice immersa, venis utrinque immersis sub ángulo aculo exeuntibus bifurcatis, 
soris costæ approximate 3 lineas longis; slipite rhachique glabris fuscis anlice canalicu- 
latis, poslice acutangulis.

Voxer i skyggefulde Skove i Districtet Chinantla i Dep. Oajaca, og henhörer saa
ledes til den varm-tempererte Region imellem 2—3000' paa Cordillerernes östlige Holdning.

Fra den foregaaende Art, hvormed den stemmer overens i Slörrelse, adskilles 
den let ved Finnernes Grund, som ere oventil hjerteformige, nedenlil skjævt afskaarne, samt 
ved Randens dobbelte Karvning. Större Lighed har den med A. semicordatum, men adskilles 
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ved Lövets Störreise, Finnernes mere end dobbelte Længde’, lang udtrukne Spids, og den 
dobbelte Harvning af Randen.

17. Asplénium diniidiatum Sw. A. zamiæfoliuni (non Willd.) Kze Farrnk. p. 103. 
t. 48. Presl. Rel. Hænk. 1. p. 43.

Angives af Presl som samlet i Mexico af Tb. Ilænke, men uden atVoxested nævnes. 
Ingen anden Bolaniker har fundet den senere i Mexico.

18. Asplénium polymorphum Mart. & Gal. 1. c. p. 56. t. 15. f. 2. Kze fil. Leibd. 
1. c. p. 330.

Voxcr i Skovegne i den ösllige tempererte Region imellem 2—4000 Fod, især paa 
Klipper ved rindende Vand; saaledes ved Mirador, Zacuapan, Totulla og Ilac. de Jovo.

Til de af Kunze givne critiske Bemærkninger har jeg blot den at tilföie, at paa 
samtlige mine Exemplarer er Lövstilken glat, og ikke saaledes som det hedder hos Martens 
og Galeotti haaret og skjællet.

19. Asplénium Serra Langds. & Fiseh. Ic. fil. p. 16 t. 19. Kze fil. Poepp. p.
53 et var. remotum Kze I. c. Hook, in Bent. pl. Ilartw. p. 97. Mart. & Gal. 1. c. 
p. 55. Kze fil. Leibd. 1. c. p. 328.

En i Mexico sparsom forekommende Art, der især findes i den ösllige tempererte 
Skovregion imellem 3—4000'. Jeg fandt den i Baranker ved Mirador paa Træstammer; 
Galeotti ved Totulla paa Klipper; Leibold i den tempererte Region; Hartweg paa Bjergene 
las Nubes.

20. Asplénium insigne Liebm.:

fronde coriácea 3 pedali, 10 circiler pollices lata, stipite pedali et insuper, lanceolata pin- 
nata, pinnis remotis 20—25 cujusque lateris alternis patulis petiolatis, (petiolis 2—3 lin. 
longis fusco-squamulosis), 6 pollices longis, 6 — 8 lin. latis, sursum decrescentibus, elongato- 
lanceolalis longissime acuminatis acutis sigmoideo-falcatis, basi obliquis utrinque acutc-cunc- 
atiSj margine incrassato partim revoluto utrinque acute et irregulariter serratis, apicem 
versus profundius duplicalo-serratis, summo ápice reniolissime serratis, pinna terminali 
lanceolata incisa grosse serrata, pagina anteriori obscure viridi, posteriori pallidiori; costa 
venisque utrinque prominulis, postice hie illic sparse squamulosis, venis sub ángulo acuto 
exeuntibus bifurcatis; soris costæ immediate approximatis linearibus, indusiis elongato-semi- 
lunatis integris mcmbranaceis castaneis; stipile rhachique palcaceis fuscis deorsum glabris 
anfice canaliculatis, poslice convexis.

Denne Mexicos anseeligste Art voxer i Bjergskove imellem Tonaguia og Roayaga j 
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Dep. Oajaca paa henimod 5000 Fods Höide i en leret fugtig Jordbund, ligeledes i Skoven 
imellem Totontepec og Trapiche de la Concepcion (5 — 6000') og bærer Frugt fra Juni til 
September.

Af alle hidtil bekjendte Arter er der ingen, som denne staaer nærmere end A. 
Fenlaysonianum Wallich, men adskilles fra samme ved folgende Mærker: Finnerne ere 
længere, noget S-formig-seglformige, grovere og mere uregelmæssig takkede, i ovre Deel af 
Finnerne dobbelt-grovtakkede, Frugthobene fjernere, og meget kortere (A. Finlaysoniana 
har Sori af over en Tommes Længde, Stilk, Lövaxe og Finnernes Stilk skjællet.

21. Asplénium puiniluni Sw. Plum. fil. t. 66. A. Schlechtd. Lin. 5. p. 612. Kze fil.
Leibd. 1. c. p. 328. A. anthriscifolium Jacq. Coll. 2. t. 2 f. 4. A. minimum Mart.
& Gal. I. c. p. 55. t. 15. f. 1. (planta junior!)

Voxer i skyggefulde Skove, paa Sleengjærder paa Mexicos Østside imellem 800—4500'. 
Jeg fandt den ved Colipa, Hac. de Jovo og Mirador. Schiede ved Jalapa, Galeotti ved Zacu- 
apan og i Chinanlla.

Uden en meget speciel Kundskab til Mexicos Bregneflora, uden at kjende den utro
lige Overfladiskhed, hvorved Martens og Galeotti have sammenskrevet deres Mémoire sur 
les Fougères, vilde det have været umuligt i den af dem beskrevne og afbildede A. minimum 
at gjenkjendeA. pumilum Sw. Saaledes forholder det sig imidlertid. Den som ny beskrevne 
Art er ikke andet end meget unge fruclificerende Exemplarer af den gamle swartziske 
Plante, saaledes som man idelig finder dem sammen med store veludviklede Exemplarer. 
Min Samling indeholder nogle, som svare paa det nöiagtigste til Galeottis Afbildning, og 
som ere tagne umiddelbart sammen med 8—10 Tommer lange Exemplarer.

Det er meget almindeligt at finde unge Bregner fructificere, og disse have sædvanlig 
en meget afvigende Form fra den normale vel udviklede Form, men der horer ikke noget meget 
naturkyndigt Blik til at erkjende Forholdet, især naar man befinder sig paa Stedet, hvor 
man let kan komme under Veir med Sammenhængen. Det er mærkeligt at Memoirens Forff. 
ikke have havt mindste Tanke om A. pumilum, som de slet ikke optage i deres Værk, 
men sammenligne deres Plante med A. trilobum og trapezoides, hvormed den Intet har 
at gjöre.

23. Asplénium monodoii Liebin.:

fronde cæspitosa coriácea læte-virente 10—15 poll, longa, 2 poll, lata, stipite 4—6 polli— 
cari, elongato-lanceolata pinnata sursum sensim altenuata demum confluente acuminata 
acuta, pinnis oppositis suboppositis rarius allernis 23 — 28 cujusque lateris subhorizontalibus, 
pollicem circiter longis, 3 lineas latis (auricula excepta) sessilibus elongato-Ianceolatis 
acutiusculis obtusisve, basi utrinque euneatis integris, superiori auriculatis, auricula rotun- 
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data serrulata, margine utrinque serrulatis, costa venisque furcatis parum prominentibus, 
costa postice ad basin fusco-squamulosa, soris biserialibus numerosis costæ approximatis 
elongatis lineam longis, auriculae 1 — 2; pinnis supcrioribus adnatis basi inferiori parum 
decurrentibus, auricula evanescente, ápice obtusis; stipite rhachiqne fibrilloso-squamu- 
losis demum glabrescenlibus fuscis sursum virentibus compressis, deorsum teretibus, antice 
obsolete canaliculatis.

Rhizoma breve squamis lanceolatis fuscis imbricatis tectum, radíenlos numerosos 
patulos ramosos lusco-villosos emittens.

Den voxer i Baranken paa Hacienda de Jovo ved Arroyo de Isapa paa Stammerne 
af Cyatliea og Alsopbila, hvilke den tildels beklæder, og findes i Frugt i Mai.

Af de hidtil beskrevne Arter finder jeg ingen, som passer paa denne, uagtet Bregnen 
uden Tvivl har en större Udbredning. I det mindste ligger i Schumachers Herbarium 
et Exemplar af denne Art med Paaskrift A. Serra Schum, fra Puerto rico. Ved at sam
menligne Sloane’s hist. Jam. 1. t. 38 f. 2., der almindelig citeres til A. aurituin, er jeg 
bleven overbeviist om, at denne Afbildning passer ret godt til A. monodon, der adskiller 
sig fra de foreliggende Beskrivelser af A. auritium, ved Finnernes fiintakkede Rand, Mid
delribbens, Axens og Stilkens affaldende Skjæl, Lövaxens Mangel paa hindeagtig nedlöbende 
Vinge, o. 11. Arten er foranderlig med Hensyn til Finnernes Form, som snart er tilspidset, 
snart budt. Den öreformige Udvæxt ved Finnernes ovre Grund er meer eller mindre frem
trædende, stundom næsten forsvindende eller ganske borte; Randens Indskjæring er sæd
vanlig finlakket, bliver dog undertiden lidt grovere takket.

23. Asplénium auritum Sw. Schk. Farrn, t. 130. b. Schlechtd. Lin. 5. p. 612.
Mart. & Gal. 1. c. p. 58. Kze fil. Leibd. 1. c. p. 332.

Dr. Schiede fandt den i Skove ved Jalapa; Galeotti paa Træstammer ved Jalapa 
og Zacuapan; Leibold anförer den fra den tempererte Regions Skove. Jeg har ikke truffet 
denne Art i Mexico.

Prof. Kunze omtaler en dobbell-halvfinnct Form, som grændser saa nær til A. mexi- 
canum Mart. & Gal., at de eneste Adskillelsestegn af A. auritum var. bipinnatifidum fra 
A. mexicanum skulle være den noget tykkere Lövaxe og Finnernes noget spidsere Tænder. 
Jeg tilstaaer, at disse Oplysninger ikke have tilfredsstillet mig, og jeg imödeseer med Længsel 
Prof. Kunzes lovede udforligere Fremstilling af A. auritum Svv. og dens mange Former. 
At den noget större eller mindre Spidshed af Indskjæringer i Finnerne ved en meget for
anderlig Art ikke kan gjelde som specifisk Charakteer, ligesaa lidet som Lövaxens ubety
delig större Tykkelse, forekommer mig indlysende. Enten maa vel altsaa A. mexicanum 
Mait. & Gal. inddrages under A. auritum, eller ogsaa bliver A. auritum var. bipinnatifidum 
Kze at adskille fra Hovedarten, og forene med A. mexicanum.
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24. Asplénium mexicaiium Mart. & Gal. 1. c. p. 62. t. 15. f. 4. (mcdiocris !) Kze 
fil. Leibd. 1. c. p. 332.
Först funden af Galeotti ved Jalapa, Mirador og Zacuapan, dels paa Klipper dels paa 

Ege- og Liquidambar-Stammer; dens Region ansættes imidlertid af ham alt for indskrænket 
til imellem 3 og 4500. Jeg har fundet den fra 800 Fods Ilöide paa Östkysten indtil 4500'; 
meget hyppig i Skovene om Colipa, Misantla, Baranca de Huitamalco, Mirador og Huatusco.

25. Asplénium pyramidatuni Liebm. :
fronde coriácea glabra læte-viridi, 8—12 pollices longa, 2—2^ poll. lata, stipite 3—4 pol- 
licari, lanceolata, longe attenuata, pinnata-pinnatisecta, pinnis alternis suboppositisve elon- 
gato-lanceolatis attenuatis 1|—1 poli, longis, 4—5 lineas latis, patulis pinnatisectis sursum 
pinnatifidis ápice confluentibus, laciniis 3 lin. longis, 1£—1 lin. latís, ovato-spathulatis obtusis 
alternis remotiusculis serrulatis basi decurrentibus; costa compressa alata, soris 1—5—10 
cujusque laciniæ; rhachi viridi antice canaliculata marginata, postice sursum compressa; 
stipite fusco antice canaliculato marginato, postice convexo.

Rhizoma breve squamis ovato-lanceolatis membranaceis fuscis tectum, radiculos 
longos fusco-villosos emittens.

Voxer paa Træstammer imellem Tanelze og Cacalotepec i Dep. Oajaca imellem 5—6000 
Fods Ilöide i August.

Ved Lövets læderagtige Beskaffenhed, Finnernes noget fjernstaaende budte og spa- 
thelformige Flige, disses vingede Axe og Lövets randede Axe adskilles den let fra den 
foregaaende Art.

26. Asplénium coriifolium Liebm. :
fronde coriácea cæspitosa glabra læte-virente 10—14 poll, longa, 2 poll, lata, stipite 4—6 
pollicari, elongato-Ianceolata attenuata acuta, deorsum tripinnata, tunc bipinnata, dcmum 
pinnato-pinnatifida, pinnis petiolatis alternis palulis lanceolatis 2 poll, longis I poll, latís 
sursum decrescenlibus, pinnis secundariis alternis, pinnulis petiolatis ovato- cuneatis ápice in- 
ciso-serratis, serraluris modo acutis modo obtusiusculis, pinnulis sursum integerrimis; stipite 
rhachique, costis costulisque glabris antice canaliculatis marginatis, postice convexis; soris 
elongatis magnis confluentibus castaneis. Rhizoma breve obliquum squamis membranaceis 
fuscis ovatis imbricatis tectum, radiculos numerosos longos rufo-villosos emittens.

Voxer i Sprækker af golde Klippevægge imellem Tcpitongo og Totontepec i Dep. 
Oajaca i en Ilöide af henimod 5000 Fod, og fructificerer rigelig i Juni.

Den adskilles lettelig fra de to foregaaende ved sin hyppigere Deling, og ved 
Smaafinnernes Smalhed og Indskjæring.

21. Asplénium achilleæfoliuin. Cænopteris achilleæfolia Mart. & Gal. 1. c. p. 63. t. 161 
Denne Art tilhorer den ösllige tempererle Region imellem 2500—5000 Fod, men 

Vidensk. Selsk. Skr., 5 Række, nalurv. og math. Afd. 1 Bind. 32 
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synes al have en meget indskrænket Forekomst i Mexico. Især hyppig er den i de 
over 1000 Fod dybe Baranker omkring Mirador og Zacuapan, hvor den voxer paa fugtige 
Fjeldsider, i Klippesprækker paa overskyggede Steder. Her fandtes den afGaleotti og mig. 
Urigtigt er det, naar Galeotli angiver den som Epiphyt paa Egene ved Zacuapan; den 
voxer kun paa Klipper. Jeg har ligeledes fundet den i Skovene imellem Chuapan og 
Teotalcingo i Dep. Oajaca (c. 5000').

Forff. have ret tydeligt beskrevet og afbildet Arten. Folgende kan tilföies for 
at fuldstændiggjore Beskrivelsen: Frons 1 —1| pedalis; slipes 6 — 7 pollicaris; pinnæ 4 
poll, longæ pollicem latæ. Frons lanceolata pinnato-pinnatisecto-pinnatifida, pinnis alternis 
suboppositisve lanceolalis acuminatis brevipetiolatis fpeliolis alatis) infimis horizontalibus, 
superioribus arcuatis subdecurrentibus, pinnatisecto—pinnatifidis, laciniis oblongis, basi 
cuneatis utrinque decurrentibus, sursum confluentibus, lacinulis falcato-lanceolatis acutis. 
Stipite, rhachi, petiolis postice fibrilloso-squamulosis demum glabrescentibus. Stipite 
rhachique antice canaliculatis poslice convexis.

Anm. Slægten Cænopteris beroer paa aldeles uholdbare Charakterer, og lader sig 
ikke skille fra Asplénium.

28. Asplénium lacerum Schlecht!. Lin. 5. p. 612.

Denne mig ubekjendte Art er hidtil ikkun samlet af Dr. Schiede i skyggefulde 
Skove ved Jalapa.

29. Asplénium fiircatum L. Schlechtd. 1. c. p. 612. Bent. pi. Ilartw. p. 55. Mart. & 
Gal. 1. c. p. 62. Kze fil.Leibd. 1. c.p.333. A. præmorsum Nees ab E. Linnæa v. 19 p.685? 

Meget udbredt i Mexico baade paa den ostlige Ileldning af Cordillercrne og i det
Indre. Regionen for dens Udbredning gaaer fra 3000 til over 7000'. Jeg fandt den ved 
Mirador parasitisk paa Ege, ved Sta Maria Alpatlahua i Klippekløfter (7—7500'), ved Ya- 
vesia (Dep. Oajaca 7000) i Klöfter. Schiede fandt den paa Træstammer ved Jalapa; 
Galeotti ved Jalapa og Monte Pacho paa Ege og Liquidambar; Hartweg ved Regla.

Det kan vist ikke være synderligt tvivlsomt, at Asp. præmorsum, som (1. c.) anføres 
af Nees som samlet i Mexico af Aschenborn (Stedet er ikke angivet), horer til A. fur- 
catum L., og ikke er den ægte swartziske Plante.

30. Asplénium ciciitarium Sw. Schlechd. 1. c. p. 612. Mart. & Gal. 1. c. p. 63.
Kze fil. Leibd. 1. c. p. 333.

Udbredt paa Mexicos Östside i den hede og tempererte Region fra 500 til 3000', 
voxende i törre Lovskove og i Barankernes Klöfter. Jeg fandt den ved Cabrestros i Dep. 
Vera Cruz ikke langt fra Nautla Floden; i Skove omkring Papantla og Mirador. Schiede 
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fandt den ved Papanlla; Galeotti ved Mirador. Naar baade Leibold og Galeotti erklære 
Planten for sjeldcn i Mexico, da gjelder dette kun i Regionen henimod 3000', hvorfra de 
allene synes at kjende den, hvorimod den horer til de meget almindelige Former i de 
hede Kystskove.

31. Asplénium rhizophyllum Kze. fil. Poepp. 1. c. p. 71. Cænopteris rhizophylla 
Smith, ic. ined. t. 50. Darea W. Hook. & Grev. ic. fil. t. 193.

Voxer paa skyggefulde Steder ved Lobani i Districtet Chinantla Dep. Oajaca i 
den varm-tempererte Region.

Formodentlig horer den hos Martens og Galeotti anförte Cænopteris myriophylla 
1. c. p. 63. (Coll. H Gal. no. 6250.) herhen, og findes da i Llano verde og Carizal Dep. 
Oajaca (7000—75000') efter Galeotti.

32. Asplénium amabile Liebm.:

fronde herbácea glabra læte-virente bipedali et insuper, stipite 4—5 pollicari, parte supe- 
riori rhacheos denudatæ deflexa radicante c. pedali, lanceolata tripinnata, pinnis pri- 
mariis 4 poll, longis, 3 poli, latís lanceolatis subsessilibus, infunis divaricatis 
oppositis, mediis horizonlalibus, superioribus decrescentibus patulis; pinnis sccundariis 
alternis patulis, subsimilibus 4—5 lineas longis 2 lin. latis brevipctiolatis, pinnulis brevi- 
petiolatis, infimis obovalo-cuneatis ápice tri-bi-dentatis, dentibus acutis, ceteris cunealo- 
falcalis integerrimis acutis; soris cujusque pinnulæ solitariis; rhachibus partialibus coinpressis 
subulatis viridibus, universali caslanea nitida antice canaliculata marginata, poslice con
vexa, ápice radicante radiculis numerosis longissimis instructa.

Diífert ab A. flabellulato Kze fil. Poepp. p. 71: fronde tripinnata, pinnularum forma; ab 
A.rhachirhizo Raddi: pinnis tripinnatis horizontalibus divaricatisVe, pinnularum forma; ab A.my- 
riophyllo PresI: pinnulis infimis obovalo-cuneatis 3—2 dentatis, ceteris cuneato-falcalis acutis.

Denne særdeles sirlige Bregne fandt jeg paa Mexicos vestlige Cordillerer i Dep. 
Oajacas District Pochutla imellem La Galera og Byen Pochutla paa henimod 1000 Fods 
Ilöide i 14 Leguas Afstand fra Sydhavet. Den voxer paa fugtig Kalkgrund overskygget 
af tætte Bambuser, lave Viftepalmer (Trithinax), Scitamineer o. dl.

Tvivlsomme Arter.
Asplénium laserpitiifolium Lam. Presl Rel. Hænk. 1. p. 48.
Anföres som samlet af Hænke i Mexico, men dette er vist urigtigt, da Planten 

horer hjemme paa Manilla og Ny-England, og formodentltg ved Forvexling af Etiquetten er 
bleven antaget for mexicansk. 32*
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Asplénium nanum (Willd. ?) Mart. & Gal. 1. c. p. 59.
Klipper ved Puente nacional, Galeotli.
Hvad dette skal være, kan jeg nalurligviis ikke have nogen sikker Mening 

om. A. nanum Willd. er udeladt af Presl i hans Pteridographi ; Willdenow citerer Plum, 
fd. t. 66. B., en Afbildning som er saa slet, at det ikke er muligt at gjöre sig nogen 
Forestilling om Planten derefter. Martens og Galeotti erklære deres Plante nærstaaende til 
A. pulchellum Raddi, men derefter synes det klart, at Forti’, maa have havt en Plante for 
sig, som ikke har svaret til den Willdenowske Beskrivelse af A. nanum. Hvis jeg tor vove 
en Gisning, da erForff’s saakaldte A. nanum — min A. miradorense, forsaavidt Noget lader 
sig udlede af det Par Ord, der meddeles om Planten.

Asplénium rhizophorum? (L.) Mart. & Gal. 1. c. p. 60.
Klipper ved Yavesia, Galeotti. Enhver Oplysning om denne Plante skulde jeg 

ansee for meget önskelig.

* * Hemidictyum : venis reticulatis anastomosantibus.
33. Asplénium marginatum L. Plum. fd. t. 106. Hemidicyum margin. Presl. Pterigr. 

t. 3 f. 24.
Denne fra Mexico hidtil ikke bekjendte Art voxer i de varm-tempererte Skove af 

Myrter, Terebinthaceer, Laurineer imellem Jocotepec og S. Pedro Tepinapa i Chinantla (Dep. 
Oajaca 3 — 3500').

Mine Excmplarer stemme fuldkommen med vestindiske Exemplarer.

Miplaæium
1. Diplazium plantagineum Sw. Syn. p. 91. t. 2. f. 4. Sclik. Crypt, t. 85. D. 

acuminatum Raddi fd. Bras. t. 57. f. 2!
Denne i Mexico ei tidligere fundne Art, voxer i de skyggefulde Skove i den ost

lige varm-tempererte Region imellem 2-3000 Fod. Fugtig muldblandet Leer er dens 
rette Jordbund. Jeg fandt den i stor Mængde paa Ilac. de Mirador paa Skraaninger ved 
Skovbække; ligeledes paa Hac. de Jovo ved Arroyo de Isapa.

Den mexicanske Form er aldeles overeenstemmede med den brasilianske, som 
Raddi beskrev som ny Art, A. acuminatum; men da Arten i det hele taget er foranderlig 
kan den udtrukne Spidse af Lovet ligesaalidet betegne en egen Art, som Randens rund- 
bugtede eller skarptandede Beskaffenhed.

2. Diplazium ternatum Liebm.:
fronde coriácea glabra ternata 5—10 poll, longa, 2|—3| poll. lata, stipite 2—7 pollicari, 
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pinna media lateralibus longiorc 3—5 poli, longa, 1—poll, lata elliptica utrinque attcnuata 
ápice longo acuminata peliolata, petiolo 4-6 lin. longo, margine imprimis apicem versus 
remote et grosse dentata; pinnis lateralibus oppositis inæqualibus, 1 — 4 poll, longis, § — 1? 
poll, latis, falcato—ellipticis brevipetiolatis acuminatis grosse dentatis; pagina anteriori obscure- 
viridi, posteriori glauco-viridi ; costa media antice canaliculata, postice convexa, venís 
atrinque prominulis nigris pluries furcatis, hie illic in areolam ellipticam anastomosantibus; 
soris 3—4 lineas longis simplicibus vel bilateralibus, indusiis integris mcmbranaceis fuscis; 
slipite antice et lateribus silicato, postice convexo. Rhizóma subterraneum obliqvum breve 
pennam anserinam crassum radiculis simplicibus validis intricatis et fragmentis slipitum emor- 
tuoruin tectum.

Voxer i skyggefulde Bjergskove paa Leer imellem Tonaguia og Roayaga Dep. 
Oajaca District Villa alta i en Ilöide af 4—5000'; bærer Frugt i August.

Af alle hidtil bekjendte Arter vidste jeg ingen, hvormed D. ternatum kunde sam
menlignes eller forvexles. Den varierer især med Hensyn til de to Sidefinner, og Randens 
Jndskjæring, idet denne snart er enkelt, snart dobbelt tandet.

3. Diplazium? falcatum Liebm. :

fronde coriácea glabra supra olivaceo-viridi nitida, subtus glauco-viridi opaca subpedali 3^ 
poll, lata, stipite 4 - 5 pollicari, lanceata longeacuminata, deorsum pinnato-pinnatifida, sursum 
pinnatifida, pinnarum paribus 3 suboppositis subhorizontalibus sessilibus adnatis falcato- 
lanceolatis acuminatis 1|—2 poll, longis, 8 lineas latis, pinnatifidis, laciniis lato-lanceolatis 
truncato-falcatis acutatis margine pariim revoluto repandulis vel denticulatis, ápice confluen- 
tibus falcato-crenatis; parte supcriore frondis pinnalifida, laciniis falcato-lanceolatis alternis 
1| poll. longis, 6—7 lin. latis, adpresse crenatis, sinubus acutis; costa utrinque prominula 
straminea, venis flavidis pinnatis; stipite rhachique tctragonis sulcatis, hie illic squama 
membranácea lanceolata decidua instructs.

Voxer paa Lecrvolde omkring den afbrændte Kirke i Chinantek-Landsbyen Teotal- 
cingo i Dep. Oajaca (4000').

Mine Exemplarer ere destoværre ikke frugtbærende, hvorfor Slægten kan synes 
noget tvivlsom, skjöndt Lövets hele Habitus, og Nervationen tyder paa en Diplazium.

4. Diplazium striatum Presl. Kzc fil. Leibd 1. c. p. 334. Asplénium striatum L. 
Willd. sp. V. 5. p. 338. Plum. t. 19. Diplaz. acuminatum (Lodd.?) Mart. & Gal. 
1. c. p. 51 (sec. Kunze.)

Efter Kunze er et Par Exemplarer af denne Art samlet af Leibold i Mexicos öst- 
lige tempererte Region. Galeolti fandt den i fugtige Skove ved Jalapa og Mirador (3—4000').

Prof. Kunze har paa det angivne Sted oplyst, hvorledes det forholder sig med den 
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saakaldte D. acuminatum Loddig. hos Martens og Galcotli, ideten saadan Art nemlig slet ikke 
findes indfort i Videnskaben ved en Beskrivelse, saa at Forif. formodentlig blot have havt et eller 
andet falsk bestemt Have-Exemplar for sig, da de henförte deres mexicanske Plante (il samme, 
uden at undersöge om denne Benævnelse havde nogen Betydning, uden at vide, at der 
allerede i Videnskaben existerede to Arter af dette Navn, nemlig D. acuminatum Raddi = 
D. plantagineum Sw., og D. acuminatum Presl CAsplenium acuminatum Wallich.)

5. Diplazium crenulatum Liebm.:

fronde herbácea 2£—3 pedali et insuper, pedem lata, slipite pedali et insuper, lanccolata 
acuminata, pinnato-pinnatifida, apicem versus pinnatifida, pinnis alternis patulis petiolatis 
(petiolis 6—2 lineas longis), 6 — 7 poll, longis, 1^ — 2 poli, latis, sursum decrescentibus, 
lanceolalis acuminatis pinnatifidis, laciniis alternis lanccolatis subfalcatis ¿ poll, longis, 
4 lin. lalis, obtusis marginibus lateralibus subrevolutis obsolete crenulalis, ápice inæqualiter 
crenulata, sinubus angustis aculis; costa antice prominula canaliculata, postice applanata, 
utrinque rufo-lepidota, costulis utrinque prominulis antice canaliculatis, poslice pilosulis, 
venís simplicibus bifurcisve incurvis; lamina laciniarum anlicc obscure viridi glabra, postice 
pallidiori pilis minutissimis scabriuscula; soris linearibus rectis 2 lin. longis plerumque 
unilateralibus infunis bilateralibus; slipite rhachique subquadrangulis antice canaliculatis, 
lateribus applanatis, dorso convexiusculis, rufo-lepidolis.

Rhizoma crassum carnosuin verticale squamis brunneis tectum.
Hörer til Mexicos sirligste Bregneformer, som forekommer hist og her i de hede 

og tempererte ösllige Skove fra 800—3000'. Jeg fandt den imellem Colipa og Misanlla, 
paa Hacienda de Jovo i Baranken ved Arroyo de Isapa, i Skove og Baranker omkring 
Mirador.

Arten staaer nærmest til D. striatum, men adskilles derfra ved den finhaarige Under
side af Lovet, ved Stilkens, Axens, Middelribbens brune haarfine Skjælbeklædning, medens 
D. striatum er fuldkommen glat. Forresten turde det vel være muligt, at den som D. 
striatum opförte mexicanske Bregne i Virkeligheden henföres til denne Art.

6. Diplazium lonchophylluni Kze. Addit. I. c. p. 141. Kze fil. Leibd. 1. c. p. 333. 
Asplénium denticulosum Desv. ? Mart. & Gal. 1. c. p. 61? (see. Kze).
Schiede fandt den i Skove ved Jalapa; Galeotti i fugtige Skove omkring Mirador. 
Tvivlsomt er det, om Galeoltis Plante virkelig horer til D. Ionchophyllum, eller 

om den ikke snarere horer til den eflerfölgende Art, hvilket sidste den angivne Localitct 
lader mig formode. Prof. Kunze gjör meget rigtig opmærksom paa det mislige i at hen
fore mange af Desvaux’s Arter til visse for Tiden kjendte Former, da denne Forf’s Diag
noser i Almindelighed ere saa korte og ufyldestgjörende, at flere Tydninger kunne synes 



255

lige berettigede. Naar imidlertid Asplen. denticulosum Desv. henfores af Kunze til D. lon
chophyllum, troer jeg ikke at dette er rigtigt, især da Kunze udtrykkelig bemærker, at Udtryk
kene i den Desvaux’ske Diagnose: pinnæ 4—6 pollicares, laciniæ dentalo-serralæ, stipes 
giaber, slet ikke passe paa D. lonchophyllum. Disse Udtryk passe derimod ganske vel til 
min efterfølgende Art.

7. Diplaziuni inæquilateruni Liebm.: Asplénium denticulosum Desv. Berl. Mag.
V. (1811.) p. 323.

Fronde cæspitosa subcoriacea glabra antice obscure viridi, poslice pallidiori, 
2—2| pod. longa, 12—10 poll, lata, stipite subpedali, lanceolata, pinnato-pinnatifida, sur
sum simplici confluente, pinnis alternis, infimis divaricatis, insequcntibus subhorizontalibus, 
sursum patulis, petiolatis (petiolo 2—3 lin. longo), superioribus sessilibus, elongato-lanceolatis 
inæquilateris, latere superiore inferius superante, longe acuminatis acutis, 6—7 poll, 
longis, 1 —lj poll. lalis, basi oblique cuneatis, pinnatifidis Cpinnis infimis basi superiori 
pínnula brevipetiolulata oblique ovata obtusa serrulata instructs); laciniis falcato-lanceolatis 
obtusiusculis interdum acutiusculis, £ poll. longis, 3 lin. latis, margine parum reflexo 
répandis vel plus minus serrulatis; pinnis superioribus sessilibus adnatis basi inferiori parum 
decurrentibus antice crenato-serrulatis, summis conilucntibus; costa costulisque ilexuosis 
antice leviter canaliculatis postice convcxis, venis simplicibus furcatisve, soris curvatis 
2—’3 lin. longis infimis bilateralibus, ceteris unilateralibus, indusiis membranaceis flaccidis 
integerrimis; stipite rhachique stramineis antice canaliculatis, poslice convexis, stipite 
basin versus squamis lanceolatis castaneis enerviis adsperso.

Rhizoma obliquum breve subterraneum squamosum radicules intricatos villosos ramosos 
nigricantes emittens.

Voxer i fugtige skygggefulde Skove i den östlige Skovregion imellem 2—3000 Fod. 
Jeg fandt den i stor Mængde i Baranken paa Hacienda de Jovo, og i Skove omkring Sta 
Maria Tlapacoyo, ligesom senere i Skove og Baranker omkring Mirador.

Den er udentvivl nær beslægtet med D. lonchophyllum Kze, som kun er mig bekjendt 
af Beskrivelsen, men den afviger derfra i folgende Punkter, som forekomme mig tilstrækkelige 
til at bevise Arts-Forskjelligheden:
D. lonchophyllum: rhizoma horizontale; sti— 
pite squamis ovalis nervosis magnis obsito; 
pinnis maximis 4 poll, longis, 7—8 lin. lalis, 
subsessilibus; laciniis oblongis acutiusculis 
margine serratis, Ínfima superiori elongata; 
renis simplicibus.

D. inæquilaterum : rhizoma obliqvum vel sub
verticale; stipite squamis lanceolatis acutis ener
viis obsito; pinnis 6—7 poll, longis, 1 — lÿ 
poll, latis, petiolatis; laciniis lanceolatis ob
tusiusculis répandis apicem versus serrulatis, 
Ínfima superiori petiolulala ovata obtuse vel 
elongato-ovata; venis furcatis simplicibusve-



256

8. Diplaziuin Fraiicoiiis Liebm.*):

*) Planten er benævnt efter min Ven, Don Francisco Franco, for Tiden Præfect i Districtet Villa alla, under mit 
Ophold i Mexico Ejer ai trapiche de la Concepcion, en Sukkerplantage rned tilhorende Brændeviins- 
Brændcri i nærheden af Comaltepec, i hvis Huus den Reisende i flere Maaneder fandt det gjesteven- 
ligste Ophold. De betydelige Samlinger, det lykkedes mig at tilvejebringe ikke blot fra den umiddel
bare Omegn af Trapiche de la Concepcion, men ligeledes fra fjernere liggende Egne, skyldes ikke mindre 
Don Francisco’s kyndige Raad og forskjelligartede Understöttelse, end hans imödekommende Gjest- 
frihed. Det er kun Nuturforskere, som have færdedes i meget fjerne og lidet besögte Verdensdele, 
som forstaae at vurdere Betydningen af den Slags Tjenester, som gjöre det muligt at tilvejebringe et 
betydeligt Materiale for Videnskaben, hvilket ellers ikke vilde have været at opnaae.

fronde subcoriacca glabra anticc atrovirente, postice glauco-viridi, bipedali, 10 — 12 poll, 
lata, stipite 10—12 pollicari, lato-lanceolata acuminata bipinnato-pinnatifida, sursum pin- 
nato-pinnatifida, ápice confluente; pinnis alternis patulis 6—7 poll. Iongis, 2 poll, latis, 
petiolatis lanceolatis longe acuminatis acutis; pinnulis alternis patulis 1| poll, longis, 4 lin. 
latis, inæquilateris lanceolatis subfalcatis, infimis petiolatis, basi oblique cuncatis, sursum 
sessilibus basi inferiori decurrentibus, insequentibus adnatis apicem versus sensim confluen- 
tibus, ápice plus minus acutatis, pinnatifidis, sursum solummodo duplicato-crenatis, Iaciniis 
falcato-lanceolatis obtusis vel truncato-obtusis serratis, lacinia Ínfima lateris superioris reliquas 
superante, sinubus acutis ad mediam pinnulam vix incisis; costa rhachique partiali mar- 
ginatis, rhachi universali stipiteque antice canaliculatis, postice convexis, venis pinnatis, 
venulis simplicibus furcatisve; soris curvalis densis infimis bilateralibus, ceteris unilatcralibus ; 
stipite basin versus squainis fuscis lanceolatis membranaceis sparsis tecto. Rliizoma subter- 
raneum breve subverticale cæspitosum.

Findes i fugtige skyggefulde Bjergskove paa sandig leerblandet Jordbund imellem 
Tonaguia og Roayaga (District Villa alta, Dep. Oajaca) i omtrent 4—5000 Fods Höide.

Ved sit dobbeltfinnet-halvfmnede Löv, længere og bredere Finner odi. adskilles den 
let fra de to foregaaende.

9. Diplaziuin anipluin Liebm.:

fronde coriácea nitida glabra, 3—4 pedali, stipite 12—16 pollicari, lato-lanccolata, bipinnato- 
pinnatifida, pinnis remotis alternis patulis leviter falcatis, petiolatis lanceolatis pedalibus et 
insuper, 3 poll, latis, sursum decrescentibus, pinnulis alternis brcvipctiolatis sursum sessilibus 
demum confluentibus, divergentibus lanceolatis breviacurninatis 2 poll, longis, 8 lin. latis, 
basi obtusissime cuneatis vel utrinque rccte-truncatis pinnatifidis, laciniis lato-lanceolatis 
truncato-falcatis acutiusculis vel obtusiusculis, margine parum revolutis, obsolete répandis; 
sinubus acutis ad mediam pinnulæ incisis; costa antice canaliculatis, postice convexis, venis 
pinnatis antice immersis postice prominulis, venulis simplicibus furcatisve; soris 1—l^lin.longis 
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fuscis, indusiis tenuibus membranaceis involutis fuscis; slipite rhachique universal! partiali— 
busque slramineis anlice canaliculalis puberulis, poslice convexis glabris.

Rhizoïna sublerraneum breve carnosum radiculis validis instruction.
Voxer paa Leerbakker i den fugtige skyggefulde Skov ved Aguas santas i Nærheden 

af Mirador, og samledes i Januar.
Den nærmcslstaaende Art synes D. umbrosum Willd. at være, hvilken dog adskiller 

sig i mange Henseender.

Tvivlsom.
Diplaziuni villosuni Presl Asplénium? villosum Presl Rel. Hænk. 1. p. 46. 
Angives som samlet i Mexico, men uden nærmere Stedangivelse, af Tb. Hænke.

Cheilanthes
1. Cheilanthes pulveracea Presl Rel. Hænk. 1. p. 64. (exel. syn). Kze fil. Leibd.

1. c. p. 338 (exel. syn. C. candidæ Mart. & Gal.). Allosorus pulveraceus Presl 
Pteridgr. p. 153.

Voxer i Klippesprækker i den tempererte og kolde Region fra 3000 til 7—8000'; 
den er i Tiltagende i Heiden. Först fandtes den i Mexico af Hænke, men Stedet angives 
ikke; af Leibold nævnes den fra den tempererte Regions Mure og Klipper; jeg fandt den 
imellem Tonaguia og Roayaga (District Villa alla, Dcp. Oajaca) fra 5—6000' Höide; lige
ledes i Omegnen af Chinautla i Dep. Puebla 7—8000'.

Anm. Kunzes Bemærkninger Linnæa v. 18 p. 338 blive at sammenholde med mine 
Bemærkninger til Notochlæna pulveracea p. 215.

2. Cheilanthes squamosa Gill. Hook- & Grev. ic. fil. t. 151.

var.? brachypus Kze fil. Leibd. 1. c. p. 310.
Angives som samlet al Leibold i Mexicos tropiske Region paa Bjerge; mig ubekjendt.

3. Cheilanthes canescens Kze Addit. I. c. p. 143. Kze. Farrnkr. p. 71 t. 35. 
(optimal).

Funden af Dr. Schiede ved Polverillos i Nærhedeu af Mexico; af C. Ehrenberg ved 
S. Pedro y Pablo.

4. Cheilanthes speciosissinia A. Br. mss. Kze Addit. 1. c. p. 145. Kze Anal, pteridogr.
p. 35. t, 23! (optima). Hook, in Bcnth. pi. Hartw. p. 54.

Denne udmærkede Bregne tilhorer de hoic Cordillere-Regioner, hvor den voxer paa 
Vidensk. Selsk. Skr., 5 Række, naturv. og math. Afd. 1 Bind. 33
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Barankernes bralle Vægge eller i Klippesprækker. Jeg fandt den paa Vulkanen Orizaba i 
Baranker omkring Vaquería del Jacal paa 10,000'. Karwinski sendie den först fra Mexico, 
men uden Angivelse af Voxesled. Hartweg fandt den ved Rancho del Guajolote ved Real 
del monte.

var. elata: fronde 2| pedali, 7 poli, lata, pinnis 3i poll, longis, pollicem latis. 
Denne större Form fandt jeg paa Cerro de Sempoaltepec paa 9000 Fods llöide i Skoven. 
Ilovedarten , saaledes som jeg i Mængde har fundet den paa Orizaba, er ikkun lidet over 

en Fod lang, 5 T. bred, Finnerne 2 T. lange, | T. brede. Varieteten adskiller sig, for
uden ved Störreisen, desuden ved Mangelen af de store Skjæl paa Stilkens og Lövaxens 
Bagside, men har kun smalle krusede 4—5 Linier lange Skjæl; Finnerne ere horizontale, 
oventil endog oprette, medens de paa Hovedarten ere seglformig tilbageböiede. Alle övrige 
Charakterer stemme fuldkommen overens, saa der ingen Grund er til at adskille den som egen Art.

5. Cheilanthes glandulifera Liebm.:

fronde coriácea olivácea pilis brevibus septatis glanduliferis undique obsita, pedali, 2 poll, 
lata, stipite 8—9 pollicari, ovato-lriangulari, basi tripinnala, sursum bipinnata, pinnato- 
pinnatifida, ápice confluente; pinnis primariis infimis suboppositis, ceteris alternis, 1|—2 
poll. Iongis petiolatis lanceolatis patulis; pinnis secundariis alternis patulis lanceolatis, 
6—4 lin. longis, obtusis, basi pinnatis apiccm versus pinnatifidis demum confluentibus; pinnulis 
subsessilibus obovatis convexis répandis margine revolutis; laciniis semiovatis obtusis; costa 
obsoleta, venís antice impressis furcatis; indusiis spuriis ex margine reflexo mem
branáceo demum lacero ortis; stipite tereli pennam passerinam crasso amarantíno nítido, 
villo cano glandulifero obsito, basi squamis rigidis castaneis subulatis instructo; rhachí 
universali partialibusque terctibus antice canaliculatís marginibus membranaceis involulis.

Voxer i Steendigcr og Klippesprækker imellem Talea og Hacienda de Sta Ger
trudes i Dop. Oajaca (4—5000), samlet i August.

Den horer til Afdelingen B i Prcsl’s Tent. Pleridogr.: fronde ovato-lriangulari, og 
staaer saaledes nærmest sammen med Ch. tenuis PresI og Ch. Kaulfussii Kze (Ch. viscosa 
Link.). Med denne sidste synes den at have meest Overenslemmelse, saavidt man kan 
skjönne efter den altfor korte Beskrivelse i Link. fil. h. Ber. p. 66, eller Link. hort. Ber.
2. p. 43, dog adskilles den ved folgende:

Ch. Kaulfussii har pinnulæ glabriusculæ, slipes et rhachis badia.
Ch. glandulifera har pinnulæ utrinque pilosulæ, stipes et rhachis amarantina.
Link angiver Dimensionerne for Ch. Kaulf: stipes 12", lamina 5 ', pinnæ primariæ 2", 

p. secundariæ 1", p. tcrliariæ 3—4'".
Ch. glandulifera: slipes 8-9", lamina 3", pin. prim. 1|—2", p. secund. 4-6'", p. 

tertiär. 1—1|"(,
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6. Cheilanthes seariosa Kaulf*.  en. p. 216. Kze fil. Poepp. 1. c. p. 85. Kze
Addit. 1. c. p. 144. Presl. Rel. Hænk. 1. p. 65. Mart. & Gal. 1. c. p. 74. Acrost.
Willd. Bemerk, üb. seit. Farrnkr. (in Act. acad. Erford.) t. 3. f. 4.

Sendt fra Mexico uden Angivelse af Stedet af Karwinski; Galeotli anförer den fra 
Vulkanen Orizaba, hvor den voxer i Trachytklippernes Sprækker ved Cueva de Temascal 
paa 11—12000 Fods Höide.

7. Cheilanthes lentigera Sw. Presl. Rel. Hænk. 1. p. 65. Kze Addit. 1. c. p. 79.
Mart. & Gal. 1. c. p. 79. Kze fil. Leibd. 1. c. p. 342. Nees ab E. Linnæa v. 19. p. 
684. Pteris lentigera Cav. præl. p. 268 no. 664. Cheil. minor Mart. & Gal. 1. c. p. 
75. t. 21. f. 1. Cheil. lanuginosa Mart. & Gal. I. c. p. 75. t. 20. f. 2.

En i Mexico særdeles udbredt Art især i de höiere Cordillere-Regioner; den voxer 
selskabelig i Klippesprækker. Luis Née fandt den först ved Ixmiquilpan; Ilænkc ved 
Mexico; Schiede i Malpays de la Hoya; Galeotli paa Gneis og chrystallinsk Kalk i Misteca 
alta ved Peñoles 6500—8000'; ligeledes i Baranca de Rio grande de Lerma (4000'), og 
paa Klipper ved Capulalpan (Dep. Oajaca, 6500-7500'); ved Moran og Real del monte 
(7800—8500'); Leibold anförer: regio suplropica for denne Art, men dette er en aabenbar 
Urigtighed. Selv fandt jeg den fra 5000 indtil 10,000', tiltagende i Hyppighed og 
Störreise med Höiden: ved Hacienda de Sta Anna i Dep. Oajaca (5—6000'); ved Chinautla 
Dep. Puebla 7—8000'; paa Pico de Orizaba i Barankerne omkring Vaquería del Jacal, 10,000'. 
Aschenborn sendte den fra Chapultepec ved Mexico. Den er meget foranderlig i Störreise, 
Sammensætning (snart dobbelt- snart tredobbelt-finnet), Finnernes Störreise, Form (kreds
runde, kileformige, helrandede, rundbugtede, flade, lindseformige o. dl.), Haarighed og in.

Denne Foranderlighed har foranlediget et Par Arters Opstilling, som efter min 
Mening ere aldeles ubegrundede. Saaledes Cheil. minor Mart. & Gal.^ en meget almindelig 
mindre Form, saaledes som den fremtræder paa meget törre Klipper, og i Artens lavere 
Region, men for hvilken Forff. ikke have angivet en eneste Charakteer af Betydning. 
Ligesaa lidet kan Cheil. lanuginosa Mari. & Gal. adskilles som Art, thi om Lovet er dobbelt 
eller tredobbelt-finnet gjör her Intet til Sagen, ligesaa lidet som den större eller ringere 
Haarighed. Kunze bemærker rigtignok, at A. lanuginosa Mart. & Gal. er en udmærket 
ham bekjendt Art, men da han ligesaa lidt som Forff. angiver Nogetsomhelst af Vigtighed, 
hvorved den skal adskille sig fra Ch. lentigera, kan jeg ikke tage Hensyn til denne 
Paastand.

8, Cheilanthes paleacea Mart. & Gal. I. c. p. 76. t. 21. f. 2.
En characleristisk Bregneform for de törre Bjergregioner i Mexicos Indre, udbredt 

fra 5000 til 11000 Fod, og voxende i Klippekløfter. Galeolti anförer den ikkun fra 
33*
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Basallklipper paa Cuesta blanca ved Mextillan, imellem Mexico og Tampico. Jeg fandt den 
paa Cerro de S. Felipe ved Oajaca (7 — 78009, P^a Cumbre de Ixtcpcc (Sierra de Oajaca) 
paa 10,000—11,000 Fods Höide, endelig ved Hacienda de Sta Ana (5 — 60009.

Dette er en höist udmærket Art, hvilken imidlertid af Forff. som sædvanlig er 
aldeles utilstrækkelig en beskreven. En udforlig Beskrivelse folger derfor her:

Frons coriácea 6—9 poll, longa, 1| poll, lata, stipile 3—5 pollicari, lanceolata, 
tripinnata, pinnis primariis alternis patulis lanceolatis polliccm longis, 4— 6 lin. latís, pinnis 
sccundariis alternis divergentibus vcl divaricatis 3 lin. longis, 2 lin. lalis, tertiariis ternatis 
vel pinnatis, pinnulis minutissimis suborbicularibus subsessilibus lentiformibus supra dilute 
viridibus pilis longis crispalis delcrgibilibus obsitis; rhachibus partialibus postice squamis 
majusculis imbricatis lanceolatis acutis centro fuscis membranaceis dilute rufcscentibus mar
gine crispatis tectis; stipite rhachique universali terelibus flexuosis adpresse cano-squamosis, 
squamis subulatis. Rhizoma subterraneum cæspitosum bulbiforme squamis castaneis rigidis 
imbricatis subulatis obsitum, radiculos numerosos longos ramosos nigricantes emittens.

Planta valde hygroscopica circinato-convoluta.

Tvivlsomme.
Cheilanthes tennis Presl. Rcl. Ilænk. 1. p. 65.
Mexico (uden Stedangivelse).
Cheilauthes tomentosa Link. h. Ber. 2. p. 42. Kze Addit. 1. c. p. 144.
Af Link anförcs vel Mexico som Fædreland, men det synes kun at være efter 

Gisning. Ingen af de Botanikere, som have bereist Mexico, har fundet denne Art der.
Cheilauthes (Otonoloina) hirsuta Link. h. Ber. 2. p. 40. Kze Addit. 1. c. p. 144.
Efter den berliner bot. Gartner Ottos Angivelse skal Mexico være Artens Fædre

land, men det er aabenbart kun Formodning. I Links fil. h. Ber. p. 63 anförcs heller ikke 
Planten længer som mexicansk, men Födclandct staaer som ukjendt.

Cheilauthes Kaulfussii Kze Addit. 1. c. p. 145. Ch. viscosa Kaulf. Link. h. 
Ber. 2. p. 43. Link. fil. h. Ber. p. 66.

Med denne forholder det sig, som med foregaaende, at det kun er efter For
modning, at •'den angives som mexicansk.

Link nævner fremdeles i Hort. Ber. 2 p. 37. Cheilanthes tenuifolia Sw. som mexi
cansk, men delte rettes som urigtigen i fil. li. Ber. p, 64.

Hypolepis Bernh.
1. Ilypolepis mexicana Liebm. :

fronde coriácea olivácea ampia, 3^—4 pedes alta, 1£ ped. lata, stipite subpedali, lato- 
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ovala, tripinnalo-pinnalifida, sursum bipinnalo-pinnalifida, pinnato-pinnatifida, demum con
fluente; pinnis primariis pedalibus et insuper, 5 — 6 poll, latis, ’sursum decrescentibus, 
alternis patulis distanlibus petiolatis lanceolatis; pinnis secundariis alternis patulis lanceolatis 
acuminalis brevipetiolatis, 2—3 poll, longis, 8 — 12 lin. latis; pinnis tertiariis (pinnulis) 
sessilibus alternis 8—4 lin. longis, 3—2 lin. latis, elongato-ovatis, obtusis, pinnatifidis;

f
laciniis semiovatis rotundatis, 4—6 cujusque lateris, margine revolutis obtuse-crenatis, 
sinubus aculis ad | partes pinnulæ incisis; costis antice leviter canaliculatis, postice pro- 
minulis convexis liic illic squamulis piliformibus notatis, venís pinnalis, venulis simplicibus 
furcatisve; soris convexis cinnamomeis in inferiore latere sinuum, 8—6—4 cujusque pin
nulæ, indusiis spuriis marginariis scmilunatis scariosis; rhachi universali partialibusque, 
stipite stramineis, antice canaliculatis, sulco squamulis piliformibus fuscis obsitOj postice 
convexis nitidis glabris.

Rhizoma subterraneum obliquum squamosum, frondes 5—6 emittens.
Denne anseelige Bregne, ny Art af en Slægt, som hidtil ikke var bekjcndt Nord 

for Panama, voxer paa kralbegroede Bjergheldninger imellem Solvværket Hacienda de Sta 
Gertrudes ved Talea og Mina de Dolores (Dep. Oajaca, 4—5000'); rigelig fruclificerende 
i August. Den spiller omtrent samme Rolle som Pteris aquilina paa vore Ilcdebakker.

Af Slægten llypolepis Bernh. er hidtil kun et indskrænket Antal Arter bckjendte, og 
navnlig ere meget faa fundne i America. Desto glædeligere var det mig i ovenbcskrevne 
Art at kunne tilföre Videnskaben en Forögelse af en ny Art fra 16° N. B., paa hvilken den 
bernhardiske Slægtscharakler finder fuldstændig Anvendelse. Jeg maa kun i Anledning af 
nærværende Art gjentage en Bemærkning, som Kunze har gjort ved andre Arter, at Frugt
hobene staae paa den uforandrede Substants af Lövets Lapper, og ikke, saaledessom baade 
Bernhardi og Presl ville, paa Bagsiden af det falske Slör.

Sbicksonia I/Herit.
1. Dicksonia cicutaria Sw. Sloane Jam. 1. t. 57. f. 1. 2. Hook. sp. fil. 1. p. 76.

Denne Art findes paa Mexicos östlige Side imellem 2—4000' i fugtige skyggefuldc 
Skove og Baranker. Jeg fandt den paa Hacienda de Jovo i den store Klippekløft ved 
Arroyo de Isapa; ligeledes i en Kloft ved Mirador. Efter Hooker er den funden af Linden 
ved Jalapa.

2. Dicksonia dissecta Sw. Sclik. Crypt, t. 130. b. Mart. & Gal. I. c. p. 77. Kze 
fil. Leibd. 1. c. p. 342. Hook. sp. fil. 1. p. 77.

Jeg fandt denne Art paa Bjergsider af Cerro de S. Felipe ved Oajaca imellem 
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6—7000 Fods Höide, voxende ved smaa Vandlob imellem Krat. Galeotli anforer den fra 
Klipper ved Zacuapan (2500 -30000, og fra Rio Antigua.

3. Dicksonia disienta Kze. Addil. 1. c. p. 145. Ej. Anal, pleridogr. p. 39. Hooker 
sp. fil. 1. p. 78.

Schiede sandede den först i Skove ved Jalapa; senere fandt jeg den, men sparsom 
i tætte Skove ved Mirador.

Mine Exemplarer stemme i det Hele godt med Kunzes Beskrivelse, kun finder jeg 
den Afvigelse, at imedens Kunze siger om sin Plante: fronde utrinque ad venas hirlula, 
har min Plante ikkun Undersiden af Lovet fiinhaarct langs Nerverne. Den er meget 
kjendelig ved sine store brede Frugthobe.

4. Dicksonia rubiginosa Kaulf. enum. p. 22G. Kze fil. Leibd. 1. c. p. 342. Link 
fil. h. Berl. p. 40. Hook. sp. fd. 1. p. 79. t. 27 A.

I den ösllige tcmpererte Regions Skovegn er denne Art ikke sjelden. Jeg fandt 
den i Barankerne omkring Mirador paa skovdækte fugtige Klippevægge; efter Hooker er 
den sandet af Linden i Dep. Vera Cruz og Chiapas.

5. Dicksonia umbrosa Liebni. :

fronde lato-lanccolata 3 pedali, bipinnato-pinnatisecta, pinnis primariis alternis palulis 
lanceolatis, pinnis secundariis 2 poll, longis 5—6 lineas latis brevipeliolatis Cpetiolis vix 
linearibus), lanceolatis aeuminatis acutissimis divergentibus pinnatiseclis, laciniis alternis 3 
lin. longis H lin. latis clongato-ovalis obtusis basi inferiori decurrenlibus, pinnatifido-la- 
cinulatis, lacinulis 3—4 cujusque lateris, falcato-Ianceolatis acutis obsolete denticulatis, 
sinubus minutis sorophoris, soris minutissimis; venis furcatis, utraque pagina imprimis ad 
venas rufo-pilosula, colore antice atrovirente postice glauco-viridi ; slipite rhachi uni
versal partialibusque stramineis, anlice canaliculatis postice convexis, utrinque rufo- 
hispidis.

Voxer i tætte Urskove imellem Colipa og Misanlla, hvor frugtbærende Exemplarer 
samledes i Marts, og horer saaledes til den ostlige tropiske Kystflora.

Af Mexicos ovennævnte Arter nærmer den sig mest til D. rubiginosa, hvorfra 
den adskilles ved sin mindre Sammensætningsgrad, længere og tilspidsede Smaafinner o. fl. a. 
Den synes at slaae D. punetiloba Hook, nærmere, i det mindste efter Beskrivelsen i Spec, 
fil. p. 79.
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Tvivlsom.
Dicksonia multifida Sw. Prcsl. Rel. Ilænk. 1. p. 68.
Mexico (uden Stedangivelse).
Jeg kan ikke tvivle om at det er en af de i Rel. Hænk. saa hyppige Urigtigheder i 

Angivelsen af Planternes Fædreland, som har bragt en ostasiatisk Plante til at figurere som 
mexicansk.

Dicksonia adiantoides II.B.K. nov. gen. 1. p. 24. Prcsl Rel. Ilænk. 1. p. 67. 
Anföres fra Mexico, men vistnok urigligen. Hooker har heller ikke i Spec. fil. 

p. 75 laget Hensyn til Presl’s Angivelse.

Davallia Sw.
1. Davallia Schlechtendalii Presl. Tent. Pterid. p. 129. Hooker sp. fil. 1 p 189. 

t. 54. C. D. divaricata Schlechdl. Linnæa 5. p. 617. Mart. & Gal. 1. c. p. 77.
Denne ved sine gjentagne overordentlig regelmæssige linicformige Bifurcalioner 

saa höist charakteristiske Bregne er meget udbredt i Mexicos tempcrerte Skovregion 
imellem 4—6000 Fod. Den voxer paa Leerjord paa aabne Steder i Skovene imellem Krat 
af Ericaceer, Weinmannier o. dl. Jeg fandt den imellem Huitamalco og Tiuzullan (5 — 
(OOO'J i Hep. Vera Cruz; ved Teotalcingo i Chinantla, i Bjergskoven imellem Totontepec 
og Trapiche de la Concepcion ved Comaltepec, og ved Zuchila i Dop. Oajaca. Galeolti 
angiver den fra nogle flere Localiteter i den samme Region i det ostlige Oajaca, saaledes 
ved Roayaga, Talea, Tanctzc, Lalana.

Denne Bregnes Stængel er meget tynd, bugtet og noget nedliggende, men ikke 
slyngende, saaledes som Hooker synes at mene.

Adiantum L.
* fronde pinnata.

1. Adiantum macrophyllum Sw. Hook. & Grev. ic. fil. t. 132. Schlechtd. Linnæa
5. p. 615. Mart. & Gal. 1. c. p. 68. Kze fil. Leibd. 1. c. p. 337.
Voxer i Mexicos östlige varm-tempererte Region imellem 2—4000' i fugtige 

Skove og skyggefulde Klöfter paa Klipper. Schiede fandt den paa Cuesta grande de 
Chiconquiaco; Galeotti i Skove og Baranker ved Zacuapan; jeg traf den i den samme 
Region i Baranca de Sta Maria Tlatetlá.

2. Adiantum obliquuni Willd. sp. 5. p. 429. Hook. & Grev. ic. fil. t. 190.
Da mine Exemplarer ikkun i Störreise afviger fra Beskrivelsen i Hooker & Grev. 

Icones, men forresten slemmer vel overeens med Artscharakteren, har jeg ikke taget i 
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Betænkning at henføre min Plante til den vvilldenowske Art. Til større Sikkerhed vil jeg 
give en nöiagtig Beskrivelse af min Plante.

Frons pinnata 4 — 6 pollices longa, 2 poll, lata, stipite 1 — 2 pollicari, lanceolata, pinnis 
7—9 alternis brevipetiolatis sursum sessilibus patulis 1—1| poli, longis 5—6 Iin. latís, 
ovato-lanceolatis obliquis acutis, basi superiori rotundatis, inferiori truncatis, margine frondis 
sterilis densissime denticulatis, pagina anteriori nitidis, posteriori glaucis, utrinque soro- 
phoris, soris linearibus discretis, venís e basi ílabellalim expansis repelile dichotomis; 
pinna terminali oblique rhomboidali, basi cuneata, ápice acuta; stipite rhachique obsolete 
tetragonis ebeneis nitidis rufo-squamulosis.

Ikkun engang har jeg fundet denne Art i de varm-lempcrerte Skove imellem Lo- 
bani og Pellapa (Disir. Chinanlla Dep. Oajaca, 2—3000') paa Klipper.

* * fronde pinnato-digitata.
3. Adiantum radiatum L. Plum. fd. t. 100. Schlechd. Lin. 5. p. 615. Mart. & 

Gal. 1. c. p. 69. Kze fil. Leibd. 1. c. p. 337.

Udbredt fra den östlige Kystregion indtil 4500 Fods Høide, voxende paa skygge
fulde Steder i Skove. Schiede fandt den ved Hacienda de la Laguna; Galeotti ved Jalapa 
og Mirador; jeg ved Mirador og Ranchoen Cabrestros ved Rio Nautla (Dep. Vera Cruz).

* * * fronde bipinnata.
4. Adiantum villosum L. Schk. Crypt, t. 120. Mart. & Gal. 1. c. p. 69. Kze fil. 

Leibd. 1. c. p. 337.

Forekommer hist og her sparsomt i den östlige varm-tempererte Region imellem 
2—3000 Fod i Skovegne paa Klipper. Galeotti angiver den fra Klipper ved Mirador, hvor 
jeg under et længere Ophold ikke har seet Spor af den; mutigen er det snarere i en af 
Barankerne omkring den nærliggende Hacienda Zacuapan, at den er bleven funden, og 
maaskee er det sammestedsfra at de Leiboldske Exemplarer hidrøre. Jeg fandt den i Skove 
omkring Jocotepec i Districtet Chinantla, Dep. Oajaca.

5. Adiantum tetraphyllum Willd. Scldechtd. Lin. 5. p. 615. A. prionophyllum 
HBK. Mart. & Gal. 1. c. p. 69.

Tilhorer den östlige tempererte Skovregion imellem 3—4500'. Schiede fandt den 
paa Cuesta grande de Chiconquiaco; Galeotti ved Mirador.

6. Adiantum fructuosuin Kze. fil. Poepp. 1. c. p. 81. Ej. Farrnkr. p. 28. t. 15. 
Mart. & Gal. 1. c. p. 81.

Meget almindelig i den östlige tempererte Region imellem 3—4500' i fugtige 
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skyggefulde Skove og Baranker. Jeg fandt den ved Mirador, Totutla, Dos puentes, S. 
Antonio Huatusco, samt ved Lobani i Chinantla.

Muligen er den under foregaaende Art anförte Localitet Mirador i Virkeligheden 
at henföre til denne Art. En ægte A. tetraphyllum W. har jeg ikke truffet i Mexico; 
bekjendt er det, hvor stor Forvexling der har hersket imellem A. tetraphyllum W. og A. 
fructuosum Kze, hvorpaa Kunze anförer Exempler i Farrnkräuter p. 28.

7. Adiantum pulverulentum L. Schk. Crypt, t. 119.

Denne hidtil ikkun fra de större Antiller kjendte Bregne fandt jeg i den subtro
piske Region ved S. Pedro Tepinapa (Distr. Chinantla, Dep. Oajaca) i fugtige skyggefulde 
Skove.

* * * * fronde supradecomposita.
8. Adiantum Capillus Veneris L. Schlechtd. Lin. 5. p. 615. A. atline Willd.

Mart. & Gal. 1. c. p. 70. A. trapiziforme Schk. Crypt, t. 121.

Særdeles udbredt i den tropiske og subtropiske östlige Skovregion indtil 3000', 
voxende i Klippekløfter. Schiede fandt den ved Jalapa og paa Ilac. de la Laguna. 
Galeotti ved Zacuapan og Guadalaxara; jeg samlede den ved Colipa, Misantla, Hac. de Sla 
Barbara, Jicaltepec, Pital, Mirador, i alle Aarets Tider.

I Henseende til Lövets Störreise og Finnernes Form er den yderst foranderlig. 
Mærkeligt synes det, at den vidtudbredte Bregne, som er saa hyppig i det sydlige Europa, 
og selv forekommer i Baiern, Schweits og England, og der godt taaler lavere Tempera
turer, i Mexico ikkun findes i de varmeste Strög, ikke overskrider 3000 Fod, det vil sige, 
ikke taaler en lavere Middeltemperatur end 16—17° C. Alligevel er der ingen Anledning 
til at antage Artsforskellighed imellem den tropisk-mexicanske og den europæiske Form.

9. Adiantum trapeziforme L. Schlechtd. Lin. 5. p. 615. Mart. & Gal. 1. c. p. 70.
Kze fil. Leibd. 1. c. p. 337. A. rhomboideum Schk. Crypt, t. 122.

Voxer paa skyggefulde Steder i Skove og Klöfter i Mexicos tropiske og subtro
piske östlige Region fra 0—4000'. Schiede fandt den ved Hac. de la Laguna; Galeotti i 
Baranca de S. Martin ved Zacuapan; jeg ved Laguna verde, imellem Isleta og Maloapam, 
i Potrero de Consoquitla, omkring Mirador.

Ogsaa denne Art er meget foranderlig i Störreise, Form og Lövets Consistents. 
Mine Exemplarer fra Maloapam ere 2^ Fod lange.

10. Adiantum aniabile Liebm. :

fronde tenerrima pallide-viridi, flabellatim expansa, pyramidali 1£—2 pedes longa, 1| ped. 
Vidensk. Selsk. Skr., 5 Række, naturv. og math. Afd. 1 Bind. 34 
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lata, stipite 7 — 9 pollicari, quadruplicato-pinnata; pinnis primariis patentissimis leviter 
flexuosis alternis remolis lato-lanceolalis; secundariis alternis lanceolatis; tertiariis elon- 
gatis ; pinnulis brevipetiolatis (petiolis capillaribus nigris) obovato-cuneatis obliquis 3^ — 4 
lineas longis, 3 lin. latis, ápice irregulariter subtrilobis integrisve rotundatis, lobis denticu- 
latis; venis tenuibus flabellalim bis-ter-dichotomis; sinubus sorophoris, indusiis rotundato- 
rcniformibus badiis; stipite ad basin pennam corvinam crasso, squamis adpressis lanceolatis 
obsito, tereti, cbeneo nítido; rhachi universali parlialibusque flexuosis ebeneis nitidis tere- 
libus. Rhizoma horizontale squamis minutis nigris rigidis adpressis obtcclum, radiculos 
Iongissimos rufo-villosos emittens.

Dette er udentvivl en af de skjönneste Arter af denne skjönne Slægt. Jeg opda
gede den i Bjergskoven imellem Tonaguia og Roayaga (District Villa alta, Dep. Oajaca, 
imellem 4—5000 Fods Höide, voxende paa sandblandet Leer imellem Begonier og lave 
Chamædoreer.

Af de beskrevne Arter staaer den nærmest til A. eunealum Langsd. & Fisch., men 
afviger ved sin Störreise, Deling, Finnernes Form, o. dl., som ovenstaaende Beskrivelse 
noksom udviser.

11. Adiantum cuiieatum Langsd. & Fisch, ic. fil. p. 23. t. 26. Hook. & Grev, 
ic. fil. t. 30. Schlechtd. Lin. 5. p. 615. Mart. & Gal. I. c. p. 70.

Denne Art er i Mexico indskrænket til de liöiere koldere Fjeldregioner imellem 
7—10500 Fod, voxende i Klippcklöfter. Schiede fandt den ved St. Andres ved den vestlige 
Fod af Vulkanen Orizaba; Galeotti traf den omkring Vaquería del Jacal paa Vulkanen 
imellem 9-10500', og paa Cerro de S. Felipe ved Oajaca; jeg fandt den ved Vaquería 
del Jacal, og ved Tiuzutlan og Chinautla (Dep. Puebla 7— 8000') voxende i Steengjærder 
og paa Klipper.

I Presl’s Tent. pteridogr. p. 156 opstilles den af Schlechtendal som A. euneatum 
bestemte schiedeske Plante som egen Art under Navn af A. mexicanum; saavidt migbekjendt 
er denne Adskillelse ikke bleven nærmere begrundet.

12. Adiantum andícola Liebm. :

fronde coriácea supra viridi nitida subtus glauca opaca, flabellata expansa, pedali, 7 pollices 
lata, stipite 6—7 pollicari, quintuplicato-pinnata, partitionibus omnibus alternis lanceolatis, 
pinnulis lato-ílabellato-cuneatis, 3 lin. longis 3—4 lin. latis, ápice 2—3 lobis, lobis rotun
datis cmarginatis, soris ad apicem loborum rotundato-reniformibus, indusiis carlilagineis 
obscure-olivaceis striatis margine integro incrassato subrevoluto; stipite rhachi universali 
partialibusque ebeneis nitidis teretibus ílexuosis.
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Det eneste Sted, jeg har fundet denne Art, er paa Cerro de Sempoaltepec (Dep. 
Oajaca) i Bjergskove paa 9000 Fods Ilöide, voxende i Klippeklöfter.

Den nærmer sig meget til A. cuneatum, men er efter min Mening derfra forskjellig 
ved Lövets femdobbelte Sammensætning, ved de mere sammentrængte Grene, ved Finnernes 
mere læderagtige Substanls, fornemmelig ved de större bruskagtige stribede Indusier med 
heel og fortykket Rand, medens Indusierne hos A. cuneatum ere tyndere i Randen hinde- 
agtig udvidede lidt tilbageböiede og rundbugtede.

13. Adiantum tenerum Sw. Diet, scienc. nat. Acot. t. 85. Schlechtd. Lin. 5. p. 615.
Mart. & Gal. 1. c. p. 71. Kze fil. Leibd. 1. c. p. 338. A. pellucens Mart. & Gal.
1. c. p. 72. t. 19!

En meget udbredt Art i Mexico igjennem alle Regioner lige fra den hede Öslkyst 
indtil over 8000', voxende i Skove, Baranker, paa fugtige skyggefulde Steder. Schiede 
fandt den ved Papantla og Jalapa; Galeotti ved Puente nacional, Tanelze, Talea; jeg i 
Kystskove ved Colipa og Misantla, ved Mirador, Trapiche de la Concepcion (Dep. Oajaca), 
ved Chinautla og Tiuzullan (Dep. Puebla).

Jeg deler ganske Kunzes Mening, at A. pellucens Mart. & Gal. uden Grund er 
adskilt fra A. tenerum. Den flygtige Beskrivelse indeholder ikke en eneste Charakter, som 
har nogen Vægt ved saa foranderlige Former, som Arterne af denne Slægt ere.

14. Adiantum (hílense Kaulf. a glabrimi KIotsch. Lin. 18. p. 556. Hook. &
Grev. ic. fil. t. 173. A. lobatum Presl. Rel. Hænk. 1. p. 62.

Mexico, Hænke, Aschenborn.

ß pilosulum Liebm.: pinnis utrinque pilosulis, rhachibus tertiariis et secundariis 
rufo-pilosis, stipite rhachique universali glabris.

Den haarede Form af denne Art samlede jeg i de hede Skove omkring Papantla i 
Kalkklippernes Sprækker.

A. chilensc Kaulf. ß hirsulum Kze. fil. Poepp. p. 83. A. glanduliferum Kze. Link, 
fil. h. Berol. p. 72 afviger ikkun fra min Plante deri, at Finnerne ere laadne paa Under
siden, og har den bruskagtige Rand kjertiet, medens min Plante har begge Sider af Fin
nerne finhaarede, og ingen bruskagtig kjertiet Rand.

15. Adiantum concinnum lBumb. Bonpl. & Kth. nov. gen. & sp. 1 p. 17. Kze 
Addit. 1 c. p. 142. Mart. & Gal. 1. c. p. 73. Kze fil. Leibd. 1. c. p. 338. Presl. 
Rel. Hænk. 1 p. 64. Nees ab E. Linnæa 19. p. 684.

I den tropiske og subtropiske Region er denne Art særdeles hyppig imellem 0 — 
34*
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3000z. Jeg fandt den ved Colipa, Mirador, Trapiche de la Concepcion paa fugtige Klipper, 
i Skove, Baranker, eller ved Vandlob. Galeolti anförer den fra Real del monte paa 8000', 
men denne Angivelse forekommer mig lidet sandsynlig. Schiede og Aschenborn sendte den 
fra Mexico uden Stedbetegnelse.

Tvivlsomme Arter.
Adiantum excisum (Kzc fil. Poep. 1. c. p. 82. Anal. Pteridogr. p. 33 t. 21.?) 

Mart. & Gal. 1. c. p. 71. Coll. H. Gall. no. 6360.
Anföres af Galeotti som voxende paa Cerro de S. Felipe ved Oajaca (7—8500'), 

sammen med A. euneatum. Den kunzeske Plante er beskreven fra Chile efter poeppigske 
Exemplarer, og den er ikke funden af nogen Anden i Mexico. Muligen er det en Form 
af A. euneatum som forstaaes under den martens-galeottiske Benævnelse.

Adiantum fragile Sw. var. pubescens Mart. A Gal. 1. c. p. 72. Coll. H. 
Gal. no. 6445.

Efter Galeotti paa Klipper ved Rio grande de Lerma ikke langt fra Guadalaxara 
(2500—3503'). Mig ubekjendt. Hörer muligen til A. chilense Kaulf. var. pilosulum.

Adiantum lunulatum Burin. Hook. & Grev. ic. fil. t. 104. PresI Rel. Hænk. 1 
p. 62. A. lunatum Cav. præl. no. 676 p. 273. A. arcuatum Willd.

Efter Cavanilles Angivelse er den samlet af D. Luis Neé ved Acapulco. I Rel. 
Hænk. findes som Stedangivelse Mexico, uden nærmere Betegnelse.

Tager man Hensyn til at A. lunulatum er en i det sydostlige Asien almindelig udbredt 
Bregneform, at Neé paa sin Expedition besögte baade Mexico, og umiddelbart derpaa de asiatiske 
Öer, at Hænke ligeledes besögte samme Steder, og endelig, at enForvexling afEtiquetter vcdSam- 
linger fra en stor Expedition saa let kan forekomme, hvorved Forvirring i Stedangivelserne op- 
staaer, især naar Bearbeidelsen af Samlingerne ikke besörges af selve Samleren, saa fore
kommer det mig let forklarligt, hvorledes en Feiltagelse i Etiquetten kan kave givet An
ledning til denne Arts Indförelse i den mexicanske Flora, hvorfra den formodentlig vil 
blive at stryge. Ingen af de nyere Naturforskere, som have bereist Mexicos Vestkyst har 
fundet den der.

Adiantum amplum PresI Rel. Hænk. 1 p. 63. Nees ab E. Linnæa 19. p. 684.
Mexico. Hænke. Culantrigo de Berghes.
Beslægtet med A. Capillus. Mig ubekjendt.
Adiantum incisum PresI Rel. Hænk. 1. p. 61. t. 10. f. 3.
Mexico. Mig ubekjendt.
Adiantum lucidum Sw. PresI Rel. Hænk. 1. p. 60.
Mexico. Vistnok urigtig Fædreland.
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Adiantum moiiotis Nees ab E. Linnæa 19. p. 684.
Mexico. Aschenborn.
Jeg tvivler om at denne Art med Rette er adskilt fra A. villosum , der er visse 

Forandringer underkastet i Finnernes Form.

Lindsæa Dryand
1. Lindsæa stricta Dry. Presl Rcl. Hænk. 1. p. 59. Schk. Farrn, t. 114. Hook, 

sp. fd. p. 216.
Anföres fra Mexico af Presl uden Stedsnavn. Ingen af de nyere Samlere havde 

hjemsendt den. Jeg fandt faa Exemplarer paa Klipper imellem Comaltepec og Trapiche de 
la Concepcion (Dcp. Oajaca, 2500'), fruglbærende i August.

2. Lindsæa imbrícala Liebm. :
fronde bipinnata 12—15 poll, longa, stipile 6 pollicari, pinnis 10 palulis, infunis duabus 
oppositis, ceteris alternis, elongato-lanceolatis attenuatis excurrentibus, pinnulis sessilibus 
subimbricalis membranaceis viridi-flavescentibus patulis, 4 lineas altis, 8—9 lin. latis, dimi- 
diato-ovatis, basi euneatis, margine superiori integris convexiusculis, ápice rotundato- 
obtusissimis, inferiori rectis vel parum arcuatis, basi posteriori truncatis ; soris continuis 
intramarginalibus ; costa marginali, venis ex ángulo basilari flabellatim radiantibus dicho- 
tomis ante marginem desinentibus; pinnulis superioribus triangularibus, infimis flabellatis 
ápice rotundatis; stipite rhachibusque quadrangulis antice profunde canaliculatis, postice 
convexis, glabris stramineis nitidis.

Jeg fandt denne Art i Bjergskove ved S. Pedro Tepinapa imellem 1500—2000', 
voxende paa fugtige skyggefuldc Steder.

Den er nærmest beslægtet med L. trapeziformis Salisb., men denne afviger derfra 
ved færre (8), mere fjerntstaaende, mindre tilspidsede, ikke udlobende Finner, Smaafinnerne 
fjernere, de ovre ikke triangulære, den överste meget större.

^ephrolepis Schott,
1. Nephrolepis acuta Presl (nornen) Aspidium acutum Schk. Crypt, p. 32. t. 31 

(pars media frondis). Sw. Syn. fd. p. 46. Willd. enum. v. 5. p. 221.
Den hele Kundskab om denne Bregne synes at grunde sig paa Schkuhrs Afbildning 

efter et Fragment i Breyn’s Herbarium. Uagtet nu denne Figur giver en ganske god Frem
stilling af et lille Parti af det midterste Löv, faaer man dog ingen Forestilling om den 
hele Bregne deraf, idet baade den nedre frugtlöse Deel, og den ovre stærkt fruglbærende 
Deel afvige betydelig fra den fremstillede midterste. Da alle Beskrivelser (Swartz’s, 
Willdenows, Sprengels) ere udkastede efter den schkuhrske Tegning, er Planten fölgelig 
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endnu meget ufuldkomment kjcndt. Dertil kommer, at Nervalionen ikke er nöiagtig anlagt 
paa Tegningen, og at Sori ere aldeles urigtigen tegnede paa Midlen af en Aare, imedens 
de ere befæstede paa de punktförmige Ender af Aarerne. Af disse Grunde har jeg anseet 
det for rigtigt at meddele en ny Beskrivelse.

Frons coriácea erecta laxa tripedalis pinnata, pinnis alternis sessilibus articulatis 
deorsum remotiusculis sterilibus, sursum magis approxirnatis decrescentibus angustioribus 
fertilibus; pinnis sterilibus c. 4 poll, longis 9—11 lineas latis elongato-lanceolatis oblusius- 
culis subrectis, leviter undulatis aut parce deflexo-falcatis, margine crenulatis, basi utrinque 
oblique truncatis, hie illic ad basin superiorem rotundato-auriculatis ; costa utrinque 
prominula straminea subtus sparse rufo-squamulosa, venis bifurcatis ante marginem puncto 
albido desinentibus; fertilibus 3—4 poll, longis semipollicem latis lineari-lanceolatis acu- 
minalis acutis, basi utrinque rotundato-auriculatis, margine bicrenatis, crenis majoribus 
rotundatis minoribus interjectis; soris intramarginalibus ápice punctiformi vcnarum insiden- 
tibus; indusiis suborbiculatis umbonalis intcgerrimis ; stipite rhachiquc fuscis rufo-villosis, 
deorsum demum glabrescentibus nitidis, antice canaliculatis, postice convexis.

Jeg fandt denne critiske Plante i tætte Urskove ved S. Pedro Tepinapa i Districlet 
Chinantla, Dep. Oajaca.

Saaledes er det da vist at denne Art tilhorer America, og ikke, saaledes som af 
Swartz o. a. formodedes, Ostindien. I Sprengels Syst. v. 4 p. 99 anföres Guadeloupe som 
dens Födeland, hvor den samledes af Bertero, men jeg veed ikke, om det virkelig er den 
ovenbeskrevne Plante. Presl synes ikke ganske at have været paa det rene med denne 
Art, eftersom han först (Tent. Pteridogr. p. 79 opforer den som en Nephrolepis, med 
Synonym A. acutum Schk., og derpaa p. 83 som Polystichum acutum med Syn. A. acutum 
Sw., uagtet Swartz’s og Schkuhrs Plante er et og det samme.

2. Nephrolepis lieglecta Kze Addit 1. c. p. 149. Asp. exaltation Schk. Crypt, t. 32. b.

Voxer paa fugtige skyggefulde Steder i den östlige subtropiske og varm-tempererte 
Region. Schiede fandt den paa Hac. de la Laguna ved Cueva grande; jeg paa Hac. de 
Jovo ved Tlapacoyo i Baranken ved Arroyo de Isapa.

3. Nephrolepis occidentalis Kze fil. Leibd. 1. c. p. 343. Asp. tuberosum Mart. & 
Gal. 1. c. p. C5 ?

Jeg fandt denne Art paa fugtige græsrige Bjergsider imellem Chuapam og Teotal- 
cingo (östlige Oajaca) omtrent paa 4000' Höide. Den voxede sammen med Woodsia mollis 
Hook. Exemplarer samlede al Leibold vare betegnede: ad arborum truncos emortuos reg. 
lemp., hvilken Angivelse neppe er rigtig. Hvis A. tuberosum Mart. & Gal. horer hertil, er den 
af Galeotti funden i Chinantla (2500-4000') under Forhold, som ligne de af mig angivne.
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Til Kunzes Beskrivelse har jeg at tilföie, at Lovet vel sædvanlig ikke opnaaer en 
Fods Længde, men stundom bliver over to Fod langt. Ved Grunden af de tilleddedc Finner 
findes et lille Knippe rustgule Haar.

Usikkre.
Nephrolepis acuminata Presl Tent. Pteridogr. p. 79. Nephrodium acuminatum 

Presl Rel. Ilænk. 1. p. 31. Aspid, acum. Willd.
Mexico, uden nærmere Betegnelse.
Nephrolepis hirsutulum Presl. Nephrod. hirsut. Presl. Rel. Ilænk. 1. p. 32. 

Aspid, hirsut. Sav.
Mexico, uden nærmere Betegnelse.
Nephrolepis exaltata Schott. Nephrod. exalt. Brown. Presl Rel. Ilænk. 1. p. 33. 

Aspid, exalt. Sw.
Mexico, uden nærmere Betegnelse.
Disse tre Arler, som nævnes i Rel. Ilænkeanæ som mexicanske, anfores for Fuld— 

stændigheds Skyld her, uagtet jeg antager, at deres Stedsangivelse i ovennævnte Værk er 
urigtig.

Lastrea PresL
1. Lastrea patens Presl. Aspid, patens Sw. Schlechtd. Lin. 5. p. 610. Kze. fil.

Leibd. 1. c. p. 344. Schk. Crypt, t. 34. Sloan, hist. jam. 1. t. 52. f. 1.
Voxer paa fugtige skyggefulde Steder i den ösllige hede og varin-tempererte Region. 

Schiede fandt den ved Bredden af Smaafloder ved Misanlla, i skyggefulde Skove paa 
Cuesta grande de Chiconquiaco. Jeg fandt den i Skove om Jicaltepec ved Rio Nautla, ved 
Ilac. de Mirador, og ved S. Pedro Tepinapa i Chinantla.

2. Lastrea inacroura Presl. Aspid, macrourum Kaulf. cnum. p. 239. Kze fil. Leibd.
1. c. p. 344.

Hörer til den samme Region, og findes under samme Forhold som foregaaende. 
Jeg fandt den omkring Colipa, Sta Maria Tlapacoyo og Mirador.

3. Lastrea parallelogramma. Aspid. (Nephrod.) parallelogram. Kze Addit. 1. c. p. 
146. Aspid, crinitum Mart. & Gal. 1. c. p. 66. t. 17 f. 2 (mala).
Denne smukke og anseelige Bregne er characterislisk for Mexicos höiere Cordillere- 

Regioner imellem 6—10000', voxende imellem Klippeblokke. Af Hegewisch og Karwinski 
var den först sendt fra Mexico, men uden Stedangivelse. Galeotti anförer sin Plante fra 
Llano verde i Oajaca (6—7500'). Jeg fandt den omkring Chinautla (Dop. Puebla) paa 
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7—8000'; i Malpays de la Hoya (7—8000'); paa Pico de Orizaba omkring Vaquería del 
Jacal (10,000').

4. Lastre» leptorliachis. Áspid. (Nephrod.) leptorhachis Kze. fil. Leibd. 1. c. p. 346.

Dette er en meget udbredt Art i Mexico fra 2500—7000'. Den voxer i Baranker, i 
Skove, imellem Stene; jeg fandt den ved Zacuapan, Aguas santas ved Mirador, Trapiche 
de la Concepcion i Dep. Oajaca og ved Chinautla i Dep. Puebla.

5. Lastrea mexicana Presl. Tent. Pteridogr. p. 76. Nephrodium mex. Presl Rel.
Hænk. 1. p. 38. Aspid, mex. Kze Addit. 1. c. p. 147.

Udbredt over et stort Areal i Mexico. C. Ehrenberg sendte den fra Omegnen af 
Mexico, og fra Atotonilco el grande; jeg fandt den paa Klippesider, som overrisles af ned- 
drivende Vand, imellem Comaltepec og Trapiche de la Concepcion i Oajaca (2500—3000'),, 
ligeledes imellem Talea og Hac. de Sta Gertrudes (3 — 4000').

Under Forudsætning, at den af Kunze (1. 1.) nöiagtig beskrevne Plante, 
hvormed min fuldkommen stemmer overens, virkelig er den samme som den af 
Presl i Rel. Hænk. flygtigt og utilstrækkelig beskrevne, da er dette en Art af 
den Kunzeke Slægt Ilypodematium (cfr. Kunze Analecta Pteridogr. p. 45. og Farrn- 
kräulcr p. 141). Jeg finder bestandig det lille stilkforinig fremtrædende Recepta- 
culum, hvortil Sporangierne ere befæstede; det oppustede læderagtige nyreformige vedbli
vende ved Grunden tilvoxne Indusium, hvilke netop afgive de vigtigste Charakterer for 
Slægten; jeg har endelig sammenlignet min Plante med Hypodematium onustum Kze (Aspi— 
dium eriocarpum Wallich), hvoraf Original-Exemplarer ligge i Hornemanns Herbarium, og 
hvormed vor Plante virkelig har megen Lighed — men jeg finder ikke tilstrækkelig Grund 
til at sondre Hypodematium fra Lastrea. Ilvis man antager Slægten Ilypodematium , da 
blive ikke faa Arter af Lastrea at overföre til samme; saaledes begge efterfølgende Arter.

Anin. Aspid. Athyrioides Mart. & Gal. 1. c. p. 67. t. 18. antager Kunze (fil. Leibd. 1. c. p. 
345) som identisk med L. mexicana, men jeg maa tilstaae, at jeg ikke kan 
indsee, hvorpaa dette Antagende stötter sig. Vel er baade Afbildning og Beskri
velse som sædvanligt i hiint Værk slet til Ukjendelighed, imidlertid forekommer 
dog Afvigelsen for stor.

6. Lastrea paupertina Asp. (Nephrodium) paupertinum Kunze fil. Leibd. 1. c. p. 345.
Dr. Schiede fandt den ved Temascaltepec. Mig ubekjendt.

7. Lastrea indecora Liebiii.:
fronde subcoriacea glabra elongato-lanceolata acuminata utrinque decrescente, 7—10 pollices 
longa, 2£—3 poli, lata, bipinnato-pinnatifida, ápice simpliciori, pinnis"patulis deorsum sub-
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opposite sursum alternis lanceolatis acuminate brevipetiolatis —2 poll, longis, poli. latís;
pinnulis subsessilibus inæquali-oblongis, 4—7 lin. longis, 2—3 lin. lalis, pinnatifidis obtusis, 
basi inferiori decurrentibus, laciniis brevibus falcato-lanceolatis obtusis, infimis argute 
paucicrenatis; soris seriatis (6—10 in quavis pínnula), singulis ad basin laciniæ costæ ap
proximate, indusiis reniformibus subcoriaceis flavescentibus glabrescentibus sub lente 
minutissime glandulosis; rhachi universali sursum partialibusque marginate, stipite rha- 
chibusque antice canaliculate, postice obsolete angulatis, rhachibus partialibus postice scabridis. 

Diflert a L. mexicana: fronde subcoriacea glabra multo ininori, pinnis magis approx
imate, lanceolate, pinnulis oblongis, laciniis argute-crenatis nec mucronato-serratis, indusiis 
minoribus minus gibbosis subglabrescentibus, rhachibus partialibus postice scabridis; a L. pau- 
pertina divert: fronde multo minori, pinnis pluribus alternis approximate lanceolatis, 
pinnulis basi non auriculatis, laciniis magis approximatis margine argute crenatis, indusiis 
pallide ilavidis minutissime glandulosis.

Den voxer imellem Klipper i de törre Mineraldistricter omkring Sôlvværket Yavesia 
(7— 75009 i Dep. Oajaca.

Da det er en særdeles vanskelig Afdeling, hvortil denne Art horer, saa at Beskri
velserne af de kjendte Arter neppe ere udförlige nok, for med Sikkerhed at afgjöre, om den 
foreliggende Plante derfra er forskjellig eller ei, er det först efter megen Betænkning at 
jeg har beqvemmet mig til at opstille den som ny Art. Mine Grunde herfor ere angivne 
i ovenstaaende Differentialcharakterer.

8. Lastrea equestris. Aspid. (Nephrodium) equestre Kze fil. Leibd. 1. c. p. 347.

Denne anseelige og sirlige Art angives af Kunze fra den tempererte Region uden 
særlig Opgivelse af Voxestcd. Den er forbleven ubekjendt for mig.

9. Lastrea ciliata Liebm :

fronde herbácea lætc-viridi concolori, 2—2| pedali lato-lanceolata tripinnato-pinnatifida, 
sursum minus composita, pinnis primariis suboppositis patentissimis lanceolatis acuminatis 
acutis peliolatis reinotiusculis, infimis basin versus bipinnato-pinnatifidis sursum pinnato- 
pinnatifidis, apicem versus confluenlibus ; secundariis alternis elongatis acuminatis 2—2^ 
poll, longis, pollicem latis divergentibus; tertiariis adnatis falcato-ovatis acutiusculis basi 
decurrentibus, pinnatifidis, laciniis ad mediain incisis falcato-lanceolatis acutis margine parum 
reflexis obsolete repandulis ciliatis, venS simplicibus furcatisve ulrinque conspicuis, soris 
dorso medio venarum insertis cinnamomeis, indusiis tenuiter membranaceis orbicularibus 
basi cordatis; costa utrinque prominula pilosa, rhachibus tertiariis alatis utrinque pilosulis, 
postice squamulosis, secundariis et universali antice canaliculate, lateribus planis, poslice 
convexis pilosulis squamis fuscis lanceolatis acutis adpressis adspersis.

Vidensk. Selsk. Skr., 5 Kække, naiurv. og math. Afd. 1 Bind. 35
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Voxer i Skove og Krat omkring S. Antonio Huatusco (4500'), hvor den fandtes i 
Frugt i Januar og Februar.

Den horer til Afdelingen Thelypteris i Presis Tent. Pteridogr., men har ikke nogen 
mig bekjendt Form, hvortil den umiddelbart slutter sig, eller hvormed den kan forvexles.

Tvivlsomme.
Lastrea (Aspidium Serra Willd.) Mart. & Gal. 1. c. p. 65.
Anföres af Galeotti fra Puente nacional (800—1000').
Mon ikke L. patens, som ikke findes optagen i Forff’s Mémoire, skjuler sig under 

denne Benævnelse?

Lastrea subincisa Presl. Polypodium subincisum W. Mart. & Gal. 1. c. p. 43.
Anföres af Galeotti fra Klipper ved Zacuapan, men denne Angivelse trænger til 

Bekræftelse.

Lastrea (Aspidium abruption Kze) Mart. & Gal. 1. c. p. 65.
Efter Galeotti paa Bredden af Bække ved Hacienda de la Compañía i Nærheden af 

Ejutla i det sydostlige Oajaca (4500 — 5000'.
Da Kunze beskriver sin Plante fra törre Skove om Pampayaco i Peru, forekommer 

det af Galeotti angivne Stedforhold mig saa afvigende, at jeg ikke tör tilbageholde min 
Tvivl om Bestemmelsens Rigtighed.

Lastrea semicordata Presl Tent. Pteridogr. p. 77. Nephrodium semicordat. 
Presl Rel. Ilænk. 1. p. 32. Aspid, semicord. Sw.

Mexico, uden nærmere Betegnelse. Vistnok yderst usikker.

Lastrea (Aspidium athyrioides) Mart. & Gal. 1. c. p. 67. t. 18. (mala).
I Ege- og Fyrreskove i Real del monte (8—8500'), Galeotti.
Det er vanskeligt at gjöre sig nogen Forestilling om denne Plante, som ForlT. selv 

sammenligne paa den ene Side med Asplénium Michauxii Sprl. og Asplen. filix mas Bernh., 
begge Arter af Slægten Athyrium, og paa den anden Side med Aspid, mexicanum Presl, 
med hvilken sidste de sige at den er meest beslægtet. Kunze antager den endog for 
identisk med denne sidste. Men hverken Beskrivelse eller Afbildning passe paa den udforligere 
Beskrivelse af A. mexicanum, som Kunze har givet i Addit 1. c. p. 147. Afbildningen er 
som sædvanlig aldeles forfeilet. •

Lastren? Tectaria cinnamonea Cåv. præl. no 622. p. 253. Aspid cinnam. Sw. syn. 
fd p. 55. Willd. Syst. v. 5. p. 570.

Ved Chalma i Ny-Spanien af D. Luis Née efter Cavanilles.
Denne af Ingen gjenkjendte Art forekommer mig efter den spanske Beskrivelse at 
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maatle have megen Overensstemmelse med L. leptorhachis, ja muligen er den identisk 
med samme; men Beskrivelsens Korthed tillader ikke at komme paa det Rene om dette.

Lastrea Schiedeana Presl Tent. Ptcr. p. 76. (nornen) Aspid. Schlechtd. Lin. 5. 
p. 611. Ubeskreven.

Nephrodiuni Schott. Prest.

1. Nephrodiiiiii molle Schott. Aspid, molle Sw. Kze Addit. 1. c. p. 146. Schk. 
Crypt, t. 34. b. Jacq. ic. rar. t. 640.
Schiede sendte den först fra Mexico uden Stedangivelse; Karwinski senere fra 

Tcojomulco i Oajaca; jeg fandt den i fugtige skyggefulde Skove omkring Colipa.

2. Nephrodium paludosuni Liebin. :
fronde coriácea olivácea 3 pedali, stipite 1<| pedali et insuper, elongato-lanceolata pinnato- 
pinnatifida, pinnis infimis suboppositis distantibus, sursum allernis magis approximatis, patulis, 
lineari-lanceolatis, 4—3 poll, longis, | poll, latis, brevi-acuminatis acutis, brevipetiolatis, 
sursum sessilibus, laciniis ad mediam pinnam incisis, divergentibus, lato lanceolatis falcalis, 
2 lin. longis lalisque, marginibus revolutis integris, ápice obtusiusculis, sinubus acutis; pagina 
antica glabra, postica griseo-puberula; costa antice canaliculata, postice acuta, costulis 
(laciniarum) utrinque prominulis; venis simplicibus excurrentibus, infima superiori in angu- 
lum acutum cum ínfima inferiori próxima anastomosante, vénula ex ángulo superiori in 
sinum laciniarum cxcurrente; soris medio dorso venarum inserlis globosis; indusiis reni- 
formibus villosis; rhachi apicem versus puberula ceterum glabra nitida straminea una cum 
stipite antice canaliculatis postice angulatis acutis, slipite deorsurn nigrescente.

Rhizoma subterraneum breve frondes piures cæspitosas emittens.
Denne hidtil ubeskrevne Art voxer i stor Mængde i Moser lidet V. for S. Antonio 

Huatusco imellem de smaa Grus- og Slam-Vulkaner, som benævnes los Hornillos. Den 
findes der i Selskab med Osmunda cinnamonea og spectabilis, og indsamledes i Februar 
godt fructificerende.

Potystichum Schott. Prest.
1. Polystichum ordinatum Kze fil. Leibd. 1. c. p. 347. Aspid, aculeatum Sw? 

Schlechtd. Lin. 5. p. 611. Mart. & Gal. 1. c. p. 67.
Hörer til den tempererle Regions charakteristiske Bregner imellem 4500—8000'. 

Den voxer paa Leerbakker imelllem Krat selskabeligen i store Masser. Jeg fandt den 
meget almindelig paa de saakaldle Hornillos, lidet V. for S. Antonio Huatusco; ved S. Jago 
Amallan imellem Totontepec og Trap, de la Concepcion i Dop. Oajaca, og imellem Yalalag 

35*  
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og Yagochi (7—8000'), i samme Dep. Schiede fandt den paa Cuesta grande de Chicon- 
quiaco. Galeotti anförer vel Aspid, aculeatum, som aabenbart er den nærværende Art, fra 
Klipper om Zacuapan (2500—3000') men jeg er vis paa at dette er urigtigt, og at Galeottis 
Plante hidrörer fra Huatusco.

Den golde Plante har et meget bredere Löv end den frugtbærende. Den ved 
Amatlan i Oajaca samlede Form udmærker sig fraden ved Huatusco voxendeved sin smukke 
blaagrönne Farve, som ikke forandres ved Törring, medens den huatuscanske bliver oliven
brun. Skjællene paa Stipes ogRhachis vare paa hiin större og bredere, men disse Charak- 
terer forekom mig ikke tilstrækkelige til at begrunde nogen Artsforskjel.

2. Polystichum vestitum Presl. Aspid, vestitum Svv. Kze. Addit. 1. c. p. 148.
Sendt afKarwinski fra S. Pedro Nolasco i Oajaca. Jeg fandt den imellem Lavablokke i 

Malpays de la Hoya (7500—8000).

3. Polystichum nielanostictum Presl. Aspid, melanostictum Kze Addit. 1. c. p. 
148. Kze fil. Leibd. 1. c. p. 348. Mart. & Gal. 1. c. p. 68.
Hörer til de almindeligste og mest udbredte Arter i Mexicos tropiske og varm- 

tempererte östlige Region imellem 0—4000'. Den voxer i fugtige Skove, Baranker. Jeg 
fandt den ved Colipa, Misantla, Mirador og Jocotepec i Oajaca; Schiede sendte den fra 
Cuesta grande de Chiconquiaco.

r
4. Polystichum lætum Presl. Aspid, lætum Sw. Vet. Act. 1817 p. 63. t. 4. f. 3.

Kze Addit. 1. c. p. 149.
Schiede fandt den paa Cuesta grande de Jalacingo.

Tvivlsom.
Polystichum cystopteroides Nees ab E. Linnæa v. 19. p. 685.
Mexico, Aschenborn.
Mig ubekjendt. Beskrivelsen er altfor kort. Efter Forf. skal den ligne P. coriaceum 

Presl, men være mindre, og ensfarvet grön paa begge Sider.

Phanerophlebia Presl.
1. Phanerophlebia nobilis Presl. Aspid, nobile Schlechtd. Lin. 5. p. 610. Kze 

Farrn, p. 155. t. 67. (optima!) Ej. Addit. 1. c. p. 146. Ej. fil. Leibd. 1. c. p. 344. 
Aspid, pumilum Mart. & Gal. 1. c. p. 64 t. 17 f. 1.

Denne höist udmærkede Bregne er meget almindelig i den subtropiske og varm- 
tempererte östlige Region, voxende i lyse Skove paa Klipper imellem Mos, i Baranker 
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o. dl. I de indre Dele af Mexico forekommer den ogsaa paa gunstige Localiteter. Jeg 
fandt den ved Ilac. de Mirador, Potrero de Consoquitla, Zacuapan (2500—3000); ved Hua- 
lusco (4500), og ved Teotalcingo i Oajaca (4—5000'). C. Ehrenberg fandt den ved Ilac. 
del Carmen imellem Omitían og Atotonilco el grande. Galeotti i Llano verde, og det saakaldte 
Carizal (6500-7500').

Jeg anseer det for udenfor al Tvivl, at Aspid, pumilum Mart. & Gal. henhörer 
hertil, og ikke er andet end et ungt Exemplar. Det er mig forresten ufatteligt, hvorledes 
A. nobile, som ikke er omtalt i Mem. s. 1. Foug., har kunnet undgaae Hr. Galeotti under 
et Aars Ophold paa Mirador, da den der horer til de almindelige Bregner.

Aspidium Schott.
Sagenia Presl. — Balhmium Presl.

1. Aspidium (Bathmium) trifoliatum Sw. Schk, Crypt, t. 28 et. 28. b. Schlechtd.
Lin. 5. p. 610. Kze. fil. Leibd. 1. c. p. 344. Aspid, heracleifolium Mart. & Gal.
1. c. p. 65. Polypodium cordifolium Mart. & Gak 1. c. p. 31 t. 4. f. 2!
Meget udbredt i Mexicos östlige tropiske, subtropiske og varm-tempererte Region 

fra 0—4500'. Den voxer i Skove og Baranker paa fugtige skyggefulde Steder. Jeg fandt 
den ved Antigua, Colipa, Misantla, Jicaltcpec, Mirador, Matlaluca og Teotalcingo (Oajaca). 
Schiede sendte den fra Cuesta grande de Chiconquiaco; Galeotti Jandt den ved Puente 
nacional, Zacuapan, i Baranca de S. Francisco.

Den horer til de meget foranderlige Arter i Form og Störreise, men desuagtet 
lettest igjenkjendelige. Den bærer Frugt i alle Udviklingsstadier fra 2—3 Tommers Stör
reise til over to Fods. En saadan lille udelt frugtbærende Form med hjerteformigt Löv er 
Polypodium cordifolium Mart. & Gal. — et næsten excmpellöst Bcviis paa Forff’s Over
fladiskhed. Gjentagne Gange har jeg ved Teotalcingo og Mirador fundet denne lille Form, 
især ved Indgangen til smaa Klipperhuler. Ikkun ved stor Flygtighed har Forff. kunnet 
oversee de kredsrunde Indusier; men blot ved noget Studium af Bregnernes Nervation maatte 
de vide, at ingen Polypodium har en saadan Nervation, som den af dem beskrevne Plante.

2. Aspidium (Bathmium) macrophyllum Sw. syn. fil. p. 43. & 239. Plum. fil. 
t. 145.
Denne ikke tidligere i Mexico fundne Bregne voxer i Mængde i Districtet Chinantla 

(Dep. Oajaca) i hede fugtige Skove. Jeg fandt den ved S. Pedro Tepinapa, Lobani og 
Petlapa.

Naar denne anseelige Bregne voxer i meget skyggefulde fugtige Skove, seer man 
ofte de gamle Exemplarer aldeles bedækkede med unge parasitisk fremvoxende Exemplarer, 
som udvikle sig paa Finnernes Middelaxe og ved Grunden af Finnerne paa Hovedstilken.
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Planten faaer derved et forunderligt fremmed Udseende. Det er mig ikke bckjendt, at den 
Slags Parasitismus har været iagttaget för hos Bregner.

3. Aspidiuni (Sagenia) latifolium Presl. Rel. Hænk. 1. p. 30.

Denne sjeldne Bregne, som kun er lidet kjendt, og som er beskreven af Presl efter 
Exemplarer i Hænkes Samlinger fra Mexico uden Angivelse af Localitcten, er temmelig 
udbredt i den östlige Del af Dep. Oajacas subtropiske Region, voxende paa fugtige Klippe
vægge imellem Krat. Jeg fandt den saaledes imellem Comaltepec og Trapiche de la Con
cepcion, ved Jocotepec og Petlapa i Chinantla.

Cystopteris Hernh
1. Cystopteris fragilis Beruh. Aspid, fragile Sw. Schlechtd. Lin. 5. p. 611. Mart. 

& Gal. 1. c. p. 67.

Schiede fandt den i skyggefulde Skove ved Jalapa; Galeotti paa Vulkanen Orizaba 
ved Cueva de Temascal paa 11—12500'.

2. Cystopteris fumarioides Kze fil. Poepp. 1. c. p. 97. Kze fil. Leibd. 1. c. p. 
348. Aspid, fragile var. fumarioides Mart. & Gal. 1. c. p. 67. Athyrium fuma- 
rioides Presl Rel. Hænk. 1. p. 39. t. 6. f. 2.

Angives af Galeotti fra samme Localitet som foregaaende; efter Kunze er den 
fundet af Leiboldiden lempererte Region paa skyggefulde Steder, hvilket jeg dog betvivler. 
Jeg fandt den kun i de höiere Cordillereregioner imellem Klipper, paa Steengjærder; 
saaledes ved Chinautla (7—7500') i Dep. Puebla, og paa Pico de Orizaba i 10,000 
Fods Höide.

Athyrium Presl.
1. Athyrium angustum Presl. Aspid, angustum Willd. Asplénium Michauxii Sprig. 

Mart. & Gal. 1. c. p. 62. Coll. H. Galeotti no. 6269 & 6366.

Anföres at Galeotti som voxende i Fyrre- og Egeskove ved Bække paa Vulkanen 
Orizaba paa 9500—11000', og ligeledes af samme fra Skove ved Sola i Oajaca (6500—8000').

2. Athyriufn arcuatum Liebiu. :

fronde subeoriaeea atrovirente glabra bipedali, stipite semipedali, lanceolata, bipinnato- 
pinnatifida, pinnis alternis adscendenti-patulis 7—9 poll, longis 2—2| poll, latis elongato- 
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lanceolatis acuminatis, pinnulis divergentibus sessilibus alternis, 1 — poll, longis 4 lin. 
latis, elongato-lanceolatis, basi lato-cuneatis, ápice obtusiusculis, profunde pinnatifidis, 
laciniis subfalcato-ovatis argute crenatis, sinubus latiusculis, costis antice canaliculatis 
postice prominulis, venis pinnatis; soris lunatis, costæ approximatis; rhaclii universali 
ílexuosa antice canaliculata postice convexa, partialibus arcuato-adscendentibus marginatis 
hic illic squamulosis.

Denne Art, som bar en flygtig Lighed med A. fdix foemina, hvorfra den dog 
adskiller sig ved mange Charakterer, fandt jeg i Baranker ved Chinautla i Dep. Puebla 
(70009 imellem Krat af Philadelphus, Rhamnus og Laurineen

Cibotium Kavlf^
1. Cibotium Schiedei Schlecht«!. Lin. 5. p. 616. Presl Tent. Pier. t. 11. f. 9. 

Mart. & Gal. 1. c. p. 80. Hook. sp. fil. 1. p. 84. t. 30 A.

Denne prægtige Bregne opdagedes af Schiede paa Hacienda de la Laguna, og blev 
siden funden af Galeotti ved Jalapa. Jeg fandt den meget hyppig i Dybet af de vanskelig 
tilgjængelige Baranker omkring Mirador, saalcdes i Baranca de Consoquitla og S. Francisco 
paa aabne Klipper. Den er saaledes udbredt i den subtropiske og varm-tempererte östlige 
Region imellem 2—4000'.

Naar Galeotti angiver dens Stamme til 10—15 Fod, en Angivelse som Hooker har 
optaget efter Galeotti, da er dette aldeles falsk, thi Bregnen er slet ikke træagtig, end 
mindre af en saa betydelig Störreise. Middelstokken bliver i det höieste af 4—6 Tommers 
Længde, er saftig, omsider læderagtig, [og derfra opstige 5—6 Löv af 4-6 Fods Længde.

2. Cibotium horridum Liebm. :

fronde subcoriacea antice obscure viridi, postice glauca, lato-Ianceolata, 3 ped. longa, 
1 —ped. lata, slipite pedali, bipinnato-pinnatifida, pinnis alternis remolis patulis pedalibus, 
3—4 poll, latis, lanceolatis, pinnulis alternis approximatis divergentibus sessilibus basi 
inferiori adnatis 2—21 poll, longis 4—5 lin. latis elongato-lanceolatis longe acuminatis 
acutis, profunde pinnatifidis, laciniis falcato-Ianceolatis obtusiusculis integerrimis margine 
revolutis, sursum decrescentibus demum confluentibus, sinubus obtusiusculis, costa pinnulæ 
postice setoso-squamosa, costulisque laciniarum utrinque prominulis atropurpureis, venis 
furcatis; stipite rhaclii universali partialibusque flavidis anticc canaliculatis postice convexis 
undique squamis rigidis adnatis patentissimis subulatis 2—3 lin. longis flavidis densissime 
obsitis.
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Rhizoma breve 3—4 pollicare succulentum squamosum.
Af Slægten Cibotium ere hidtil ikkun 6 Arter beskrevne, og det er saaledes inter

essant at kunne föie en ny Art til det indskrænkede Antal. Mærkeligt er det ogsaa, at 
Mexico er det eneste americanske Voxested for Arter af denne Slægt, idet de andre hidtil 
beskrevne Arter henhöre til Ostindiens, de sydost-asiatiske Öers og Sydhavsöernes Florer.

Den nærværende nye, og fra de bekjendte Arter lettelig ved sin stive næsten blöd— 
piggede Skjælbedækning adskillelige Art findes udbredt i de östlige Dele af Dep. Oajacas 
varm-tempererte Region. Jeg fandt den imellem Chuapam og Teotalcingo (4—50009 og 
imellem Trapiche de la Concepcion og Totontepec (3—5000') voxende i Bjergskove 
imellem Ericaceer.

Woodsia IL fír
1. Woodsia mollis J. Sm. Hook. sp. fil. 1. p. 60. Woodsia mexicana Br. in 

Wallich PI. Asiat, rar. p. 42. Physematium molle Kze Anal. Pierid. p. 41. t. 27 
Coptima). Ej. Addit. 1. c. p. 145.

Hörer til den tempererte Region i Mexico og voxer paa fugtige Bjergsider i 
Klippesprækker.

Jeg fandt den ved Tepitongo i Dep. Oajacas östlige Dele paa henimod 6000'. 
Schiede sendte den uden Stedangivelse fra Mexico.

2. Woodsia fragilis Liebni. (Subgenus Perrinia Hook.):

fronde herbácea utrinque sed imprimis subtus squamuloso-puberulis, elongato-lanceolata, 
utrinque decrescente 6—10 poil, longa, 1|—2 poll, lata, stipite 1—3 pollicari, pinnato- 
pinnatifida, pinnis alternis vel suboppositis divergenti-patulis, —1 poil, longis, 3 lin. latis, 
ovato-lanceolalis sessilibus basi lato-cuneatis, ápice obtusis, pinnatifidis, laciniis ovatis 
rotundatis répandis, sursum decrescenlibus demum confluenlibus, sinubus acutis; venis 
simplicibus vel furcatis antice impressis nigris ápice clavato incrassatis; soris seriatis 4 — 
6—8 in quavis lacinia; indusiis tenuibus membranaceis fragilibus; stipite rhachique stramineis 
tenuibus fragilibus pubescentibus basin versus squamis lanceolatis rufis obsitis. Rhizoma 
subterraneum breve frondes cæspitosas emittens.

Voxer paa skyggefulde Bjergvægge paa sandig Grund imellem Begonier og Sela- 
gineller paa 7500' i Nærheden af Sla Maria Alpallahua paa Siden af Vulkanen Orizaba.

Ved sit skjöre, tidlig i flere uregelmæssige Lapper klövede Indusium, som udbreder 
sig som en Rosette omkring Frugtpletten strax gjenkjendt som henhörende til den hookerske 
Underslægt Perrinia. Fra de to Arter, W. obtusa Hook, og incisa Gill, er denne Art meget 
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forskjellig. Större Lighed har den i Charaktercrne med W. guatemalensis Hook. sp. fil. p. 
60 t. 21 A, men foruden Indusiets Beskaffenhed adskilles den let ved sit dunet-skjællede 
betydelig mindre Lov, ved kortere, mindre dybt indskaarne Finner o. fl.

Cyatheaceæ.
Trichosorus Liebm.

Polypodium Auct. vet. Alsophila Auct. rec.
Sporangia in receptáculo punctiformi impresso ex ángulo furcationis venarum orto, 

sessilia, soros minutos ad basin superiorem laciniarum pinnularum singulos formantia cum 
pilis articulatis interjectis mixta, pilisque costæ adpressis subvelata. Indusium nullum.

Filices amplæ rhizomate perbrevi aut caudice erecto arborescente, frondibus tri— 
pinnato-pinnatifidis coriaceis. — Genus americanum.

Typus for denne Slægt er Alsophila pruinata Kaulf., hvilken jeg anseer for en 
Collectiv-Art, indbefattende et endnu ubestemt Antal Arter. Slægten adskilles fra Alsophila 
ved sit lille punktförmige i Lövets Substants indsænkede Receptaculum (Alsophila har et 
hemisphærisk ophöiet Receplaculnm) ; de siddende Kapsler ere omgivne af rustrode leddedc 
Haar, og næsten skjulte af de tiltrykte Haar, som bedække Smaafinnernes Middelaare; stive 
læderagtige blaagrönne underneden hvidlige Löv, hvortil Intet tilsvarende lindes hos Also
phila. Det er en Gjentagelse af Polypodium iblandt Cyalheaceernes Orden.

Af de tidligere Forff. synes allene J. W. Hooker at have erkjendt det mislige i 
Foreningen af Als. pruinata Kaulf. med Alsophila Slægten. Hans Ord i Spec. fil. p. 48 
ere folgende: In habit and appearance this (Alsophila pruinataKaulf.) is extremely distinct 
from any other Alsophila, and the receptacles are very slightly elevated; so that it must 
be considered but a doubtful species of the genus.

Der kan ingen Tvivl være om, at under Benævnelsen Alsophila pruinata flere for- 
skjellige Arter ere indbefattede; thi naar vi sammenligne Beskrivelserne af de hertil hen
regnede Synonymer, finde vi saa betydelige Forskjelligheder i Angivelserne over 
Plantens Habitus, at man maa undre sig over, at der intet Hensyn er bleven tagen dertil, 
men træagtige og urteagtige Planter forenede som Synonymer til en Art. Kunze aliene 
bemærker (Botanische Zeitung 1844 p. 330, og Filie. Leibold. Linnæa v. 18. p. 350) at 
sandsynligviis flere endnu ikke adskilte Arter her ere forenede.

Det er ikke min Hensigt her at give en Monographie over Slægten, og jeg mangler 
ogsaa Midler til at oplyse den hele under Als. pruin. indbefattede Synonymie. Kun vil 
jeg meddele et Par Citater af Forff., for at vise, at forskjellige Arter virkelig maa være 
sammenslagne. • ,.

Vidensk. Sclsk. Ski-., 5 Række, naturv. og math. Afd. i Bind. 36
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Polypodium cinereum Cav. præl. no 610. p. 248 fra S. Carlos Chiloc har en træ
agtig Stamme af 5 Fods Höide, 1 Tommes Diameter, hvoraf Opdageren D. Luis Neé sitar 
Stokke. Lovet er over 3 Fod langt*).

*) Esta especie llega á formar un tronco de cinco pies de altura con una pulgada de diámetro, de cuya 
extremidad nacen las hojas, que tienen mas de tres pies de largo Esta hermosa especie se cria 
en la isla de San Carlos de Chiloé, donde la encontró D. Luis Née, el qual hizo varios bastones de 
los troncos que cortó. Cav. Dccrip. d. 1. pl. Madrid. 1802. p. 248.

Alsophila pruinata Kaulf. Hook. sp. fil. p. 48 fra Juan Fernandez har efter Douglas 
en Stamme af 3—6—8 Fods Ilöide, hvilken han sammenligner med et lille Grantræ.

Swartz Fl. ind. occid. 3. p. 1682 beskriver Polyp, pruinatum fra Jamaica som træagtig.
Kunze erklærer (Fil. Pocpp. 1. c. p. 99 og Fil. Leibd. 1. c. p. 350) efter Poeppig 

og Bayrich, at den i Chile og Brasilien forekommende Alsophila pruinata ikke er træagtig.
De forskjellige Former, som jeg har fundet i Mexico mangle ganske træagtig Stamme; 

Galeottis Angivelse af en 30—35 Fod höi Stamme er falsk. Overseer man nu end ogsaa den sidste 
Angivelse, som er et sörgeligt Exempel paa den hos naturhistoriske Samlere stundom fore
forekommende store Unöiagtighed, saa ere dog alle de andre saa modstridende, at Enhver 
vist vil erkjende, at flere forskjellige Arter her ere forenede. For Tiden er det umuligt al 
afgjöre, hvormange Arter der i de forskjellige Landes Florer ere indbefaltede under det 
ene Navn.

Ilvad nu de fra Mexico hidtil omtalte Former angaae, da er den af Dr. Schiede fra S. 
Andres ved den vestlige Fod af Vulkanen Orizaba sendte Plante sandsynligviis henhörende 
til min Trich. densus, efter Localitetcns Höide at domme. Om Galeottis Alsophila pruinata 
er min Trich. glaucescens, er meget tvivlsomt, især da den siges at være tagen ved Monte 
Pacho i Nærheden af Jalapa og ved Totutla, hvor jeg ikke har bemærket T. glaucescens. 
Hr. Galeotti siger om sin Plante saa mange grove Urigtigheder, at det er umuligt at sige 
flere i saa faa Ord: Cette magnifique Fougère arborescente, dont le stipe s’élève à 30 et 
35 pieds de hauteur, est fort commune dans la région temperée .. .. Elle croît au bord 
des ruisseaux, dans les endroits les plus sombres de la forêt; il n’y a pas de palmier qui 
puisse être comparé à cette Fougère, tant elle est remarquable par l’élégance de les 
belles frondes, d’un blanc bleuâtre a la face inférieure et d’un beau vert à la 
face supérieure. Le stipe de cette espèce est épineux, ainsi que le commencement 
du rhachis des frondes. Det er urigtigt, at Bregnen er træagtig, end sige at den 
har en Stamme af 30—35 Fods Höide; ligeledes al den voxer i Skovenes dybeste 
Skygge, den voxer tvertimod paa solaabne Klipper imellem lavt Krat paa Randen 
af Baranker eller paa disses Vægge; der er ikke den fjerneste Anledning til at anstille Sam
menligning imellem denne Bregnes Löv og Palmernes. Det er aldeles falsk at Stipes og 
Begyndelsen af Rhachis er tornet. Det eneste rigtige i det hele Stykke er Bemærkningen 
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om Lövets Farve. Ubegribeligt vilde nu dette være, hvis man ikke kunde ahne folgende 
Sammenhæng. Hr. Martens har bestemt Galeottis mexicanske Bregner, og Galeotti har dertil 
nedskrevet sine aphoristiske og geographiske Bemærkninger. Nu er det med denne 
Alsophila pruinata gaaet saa ulykkeligt, at han har troet at kjende Bregnen, men har taget 
feil, og derpaa meddelt Bemærkninger, som i Virkeligheden (med Undtagelse af den ene 
Sætning om Lövets Farve) passe til Alsophila Schiedeana Presl, men knyttede til A. prui
nata. Jeg skulde ikke have omtalt dette saa vidtlöftigen, hvis det ikke var bleven nöd- 
vendigt, idet dygtige Forskere som Hooker og Kunze ere bievne forledede til at fæste Lid til 
de galeottiske Angivelser, hvorved Videnskaben bliver forvandsket.

Endelig henhörer den af Kunze i Fil. Leibd. 1. c. p. 350 omtalte Form til min 
Trich. glaucescens fra Mexicos östlige Region. Hr. Leibold har meddelt den Urigtighed, 
at Lovet skulde blive 12 Fod langt, medens 6 Fod er det höieste det opnaaer, hvilket 
jeg med fuldkommen Sikkerhed formaaer at paastaae efter de talrige Exemplarer jeg paa 
forskjellige Steder i Mexico har havt Leilighed til at iagttage.

. . . - . ■ • • - ■: .... ■ , • ■ : . • ■
1. Trichosorus glaucescens Liebm. :

fronde ampia coriácea supra glauco-viridi glabra nitida, subtus glauco-pruinosa ad costam 
venisque adpresse rufo-villosa, lato-ovata acuminata 4—6 pedali, tripinnato-pinnatifida ; 
pinnis priniariis patulis alternis remotis petiolatis 1J —2 pedalibus 8 poll, latis sursum de- 
crescentibus lanccolatis acuminatis; pinnis secundariis alternis approximate subsessilibus 
4—6 poll, longis, pollicem latís lanceolatis aculis leviter deflexis; pinnulis alternis sessilibus 
basi inferiori adnatis, sursum confluentibus, elongato-lanceolatis profunde pinnatifidis, ,}—2 
poll, longis, 2—4 lin. latis; laciniis 5—7 cujusque lateris, falcato-lanceolatis obtusiusculis 
margine repando subrevolutis, 2 — 1} lin. longis, lineam latis; costa pinnulæ, costulis lacini- 
arum, rhachi pinnæ secundariæ antice elevatis glabris, poslice applanatis parum elevatis 
rufo-villosis, venis subimmersis furcatis subtus adpresse rufo-villosis; soris singulis ad 
basin superiorem laciniarum; stipite pedali, rhachi universali partialibusque statu juvenili 
rufo-villosis demum glabris nitidis slramineis subteretibus antice canaliculatis. Rhizoma breve 
3—4 poll, supra terram elevatum herbaceo-coriaceum teres squamosum, frondes 4—6 emiltens.

Denne Bregne tilhorer de östlige Cordillerers tempererte Region imellem 4—5000'; 
den voxer paa aabne græs- og kratdækte Bjergsider, paa Randen af Baranker og paa disses 
Vægge. Jeg fandt den ved Talea, Hac. de Sta Gertrudes; imellem Trapiche de la Concep
cion og Totontepec, alle Localiteter i Dep. Oajacas östlige Del.

Trichosorus glaucescens var. major: pinnis ultra bipedalibus, pinnis secun
dariis 6—7 poll, longis 1-1} poll, lalis, omnibus petiolatis Cpetiolo semipollicari), longe acumi
natis, flexuosis, pinnulis longioribus, pollicem et insuper longis, 3 lin. latis, infimis petiolu- 
latis, ceteris sessilibus, laciniis 9—12 cujusque laleris 2 lin. longis, lineam latis minus ré
pandis; soris majoribus.

36*
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En baade i det Hele og- i alle Enkeltheder större frodigere Form, som voxer ved
S. Jago Ainatlan Dep. Oajaca (henimod 6000') paa aabne Bjergsider.

2. Trichosorus densus Liebm.:

fronde 4—5 pedali coriácea supra flavicante (alutacea), subtus plumbeo-cinereo rufo-villosa, 
lato-lanceolata tripinnato-pinnatifida, pinnis primariis alternis remotis patulis 20—24 poll, 
longis, 6—8 poll. latis sursum decrescentibus elongato-lanceolatis acuminatis petiolatis; 
pinnis secundariis alternis approximatis elongato-lanceolatis 4—5 poll, longis., pollicem 
latis petiolatis, deorsum divergentibus flexuosis vel decurvatis, sursum adscendentibus rectis 
vel incurvatis; pinnulis valde approximatis alternis j poll, longis, 3 lin. latis sessilibus 
patulis, basi inferiori adnatis decurrentibus, sursum confluentibus, elongato-lanceolatis ápice 
obtusiusculis, profunde pinnatifidis, laciniis falcato-lanceolalis 2 lin. longis lineam latis ob- 
tusis, margine falcato-crenalis revolutis, 8—9 cujusque lateris; costa pinnulæ costulisque 
laciniarum supra elevatis glabris, subtus dense rufo-villosis, rhaclii pinnæ secundaria) supra 
elevata scabrida, marginibus alatis, subtus planiuscula rufo-villosa, rhachi universali pinna- 
rumquc primariarum stramineis postice nitidis glabris convexis, antice canaliculatis rufo-villosis. 
Rhizoma sicut antecedentis.

Den findes paa lerede aabne græsbegroede Skrænter ved Smaabække imellem busk- 
agtige Baccharis, Prunus laurifolia, Quercus etc. i Nærheden af Indierlandsbyen Chinautla i 
Dep. Puebla paa 7500'.

Fra den foregaaende Art adskiller denne sig ved sit oventil gullig læderfarvede, 
nedentil blygraa Löv, mere sammentrængte Finner og Smaafinner, disse sidste noget 
kortere, mere budte, Fligene flere paa hver Side, i Randen tydelig rundkarvede; de secun- 
dære Finners Lövaxe vinget. Forresten ere Arierne af denne Slægt vanskelige at ad
skille med Ord, med mindre man giver meget detaillerede Beskrivelser; i Naturen ere de 
derimod meget lette at adskille.

3, Trichosorus frigidus Liebm.:

fronde coriácea antice flavescente (alutacea), postice cæsio-pruinata, 4 pedali, lato-lanceo- 
lata acuminata, tripinnato-pinnatifida; pinnis primariis alternis remotis patulis 12-15 poli, 
longis, 4—6 poli, latis, sursum decrescentibus, lanceolatis, petiolatis; pinnis secundariis 
approximatis alternis vel suboppositis 3—4 poll, longis, pollicem circiter lalis, petiolatis, 
sursum decrescentibus sessilibus, lanceolatis acuminatis acutis deflexis; pinnulis dcnsissime ap
proximatis suboppositis alternisve divergentibus, infimis petiolulatis celerum sessilibus basi in
feriori adnatis decurrentibus, lincari-lanceolalis semipollicem longis, 1¡ lin. latis, pinnatifidis, 
laciniis 9—10 cujusque lateris falcato-ovatis obtusis margine integris parum revolutis semi- 
lineam longis Iatisque; venis subtus conspicuis villo rufo adpresso notalis; soris minulis; costa 
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pinnulæ costulisque Iaciniarum antice elevatis glabris, postice rufo-villosis; rhachi pinnæ 
secundaria) antice elcvata scabrida, postice compressa subcanaliculata rufo-villosa (villo 
lineari ciliato); rhachi univcrsali primariisque, stipite, rhizoma sicut specierum præcedentium.

Voxer paa aabne Steder i Bjergskove paa Cerro de Sempoaltepec (Dep. Oajaca) i 
en Ilëide af imellem 9—10,000 Fod.

Fra foregaaende Art adskiller den sig, idet den i alle Dele er mindre, og 
mere sammentrængt; Lövets Underflade er mere hvidgraa, Smaafinnerne skjöndt kortere 
og smallere have flere Flige; disse ere kortere mere afrundede og fuldkommen helrandede; 
Nerverne ere paa Undersiden synlige med blotte Öine formedelst de tiltrykte rustfarvedc 
Haar; de secundære Finners Lövaxe er paa Undersiden fladtrykt i Midten udhulet, belagt 
med randhaarede linieformige tiltrykte Skjæl; Frugtpletterne ere mindre end hos nogen af 
de foregaaende Arter.

Alsophila Br.
1. Alsophila Schiedeana Pres! Tent l’ter. p. 62. Kze Addit. I. c. Hook sp. fil.

1. p. 48. Kze in Bot. Zeit. 1844 p. 342. Polypodium Schlechtd. Lin. 5. p. 609. 
no. 757.
Denne prægtige træagtige Bregne, hvis Stamme opnaaer 20—25 Fods llöide og 5 

Tommers Diameter, er meget udbredt i den subtropiske og varm-tempererle Region paa 
Mexicos Östside fra 1500—4500'. Dr. Schiede fandt den forsi imellem Iluitamalco og 
Cuapam (Dep. Vera Cruz, 2000'.) Jeg fandt den paa Hac. de Jovo, ved Sta Maria Tlapa- 
coyo, i Baranker ved Mecapalco, Huitamalco; meget almindelig omkring Mirador, Zacuapan, 
Aguas santas, Dos puentes, S. Antonio Huatusco, ligeledes i Dcp. Oajacas östlige Dele, 
navnlig i Districtet Chinantla.

Den voxer ikkun paa de skyggefuldeste Steder i meget fugtig Humus; i Skov- 
klüfter langs Vandlob, i dybe Baranker overskygget af store Skovtræer. Saasnart den ved 
Fældning af de store Træer udsættes for det tropiske Lys, visner den næsten öieblikkelig.

Hooker anförer i sin Synopsis Arten iblandt de tvivlsomme Arter, idet den nöi- 
agtige og fuldkommen fyldestgjörende Beskrivelse af Kunze i Addit. 1. c. er undgaaet ham. 
Jeg har ovenfor bemærket, at de af Galeotti under Alsophila pruinata meddelte Bemærk
ninger for störste Delen henhöre til denne i Memoiren ikke omtalte Art, der forresten er 
den almindeligste træagtige Bregne i det östlige tëmpèrerte Mexico, danner hele Skovpartier, 
og altsaa umulig kan undgaae den Reisendes Opmærksomhed.

2. Alsophila compta Mart. pl. crypt, spl. Bras. p. 66. t. 41. Hook. sp. fil. 1. 42.
Kze in Bot. Zeit. 1844. p. 328.
Anföres af Hooker som samlet af Linden i Tabasco. Slammen bliver 8—10 Fod höi.
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3. AIsophila mexicana Mart. pl. crypt. Bras. p. 70. t. 45. Hook. sp. fil. 1. p. 
47. Kze in Bot. Zeit. 1844. p. 330.
Samlet af Karwinski i Dep. Oajaca ved S. Pablo Teojomulco. Stammen bliver 15 

Fod höi. Skal efter Kunze være beslægtet med A. birla Kaulf.

4. AIsophila myosuroides Liebm. :

arbórea, fronde ampia subcoriacea elongato-lanceolata, bipinnato-pinnatifida; pinnis alternis 
patulis petiolatis clongato-lanceolatis acuminatis Ll—2 pedalibus, pinnulis alternis subopposi- 
lisve, infimis petiolulalis, sursum sessilibus decrescenlibus, summis sensim coníluentibus, diver- 
gentibus3—3¿ poli, longis, semipollicem latís, elongato-lanceolatis longe-acuminatis acutis pro- 
iunde pinnatifidis, laciniis e basi dilatato lineari-lanceolatis falcatis oblusiusculis falcato- 
crenulatis, margine parum revolutis, sinubus acutis angulatis; ápice pinnularum contracto 
|—1 pollicari 1 — 2 lineas lato crenato; costa costulisque utrinque elevatis, costa utrinque 
pilis adpressis obsita, costulis antice glabris postice parce pilosis, venulis furcatis glabris; 
soris numerosis, 10—14 cujusque laciniæ, seriatis densis, mox coníluentibus; stipite pedali 
pollicem crasso flavescente fulvo-piloso aculeolato, aculéis redis inæqualibus instructor rhachi 
universal 4—5 pedali dorso convexa, antice et lateribus sulcata, basi aculeolata sursum 
inermi fulvo-pilosa, partialibus inermibus fulvo-pilosis sursum marginatis et subalatis.

Caudex 10—16 pedalis ercctus gracilis, 3—4 pollices in diámetro squamosus ápice 
aculeatus, aculéis flavidis.

Denne prægtige træagtige Bregne voxer i tykke fugtige Urskove i Chinantlas sub
tropiske Region ved Locaba, Jocotepec og Teotalcingo, 2 — 4000'.

Den staaer nærmest til A. armata Presl; adskiller sig ved noget mindre Torne paa 
Lövstilken og Lövaxen, Lovet underneden glat med Undtagelse af Middelnerven, ingen 
Skjæl paa Lövets Underside; Smaafinnerne pludselig udtrukne i en lang smal karvet Spids 
af indtil en Tommes Længde.

Hemitelia II. Hr.
1. llemitelia decurrens Liebm.:

ir:; 
fronde herbácea ovato-lanceolata 2| pedali, 8—9 poli, lata, stipite pedali, pinnata ápice 
confluente, pinnis subopposilis alternisve sub20 cujusque lateris sessilibus decurrentibus 
patulis, elongato-lanceolatis parum falcatis 5—6 poll, longis, pollicem latis, basi 'oblique 
euneatis, ápice acutis, margine remote crenatis utrinque glabris, supra atrovirentibus nitidis, 
subtus glaucesccntibus, venís utrinque prominulis pinnatis, infimis arcuatis anastomosantibus, 
ceteris excurreritibus liberis; soris biserialibus zonam mediam ínter marginem et costam 
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formantibus dorso venulæ adfixis; rhachi slipiteque arachnoideo-pubescenlibus compressis 
antice sulcatis marginibus niembranaceis alatis, squamis tenuibus excoloribus falcatis adspersis, 
stipite basin versus aculcolis brevibus squamisque latioribus rigidioribus brunneis marginatis 
instructo. Caudex vix pedalis.

Af Slægten llemitclia var hidtil ingen Art funden paa Americas Fastland, N. for 
Panama, det vil derfor være af Interesse at lære at kjende to nye mexicanske Arter. Begge 
have en meget lav næsten urleagtig Stamme.

H. decurrens voxer i de hede fugtige Skove i Chinantla ved Lobani (3—3500') i 
Dep. Oajaca; man finder den i Selskab med lave Palmer, Geonoma, Chamædorea, Stachy- 
ophorbe.

Iblandt de beskrevne Arter er der ingen der staaer den nærmere end H. speciosa Hook, 
i Henseende til Finnernes Form, men meget forskjellig i Henseende til Nervation, Frugt
pletternes Plads o. il. a.

2. Ilemitelia mexicana Liebin. :

fronde ampia 5 — 6 pedali, 1,| pcd. lata, stipite 1 — 1« pedali, glabra, supra atrovirente 
nitida, subtus glauco-virente, lato-lanceolata acuminata pinnata, pinnis alternis deorsum 
divergentibus, pedalibus pollicemque circiter latís, lineari-lanceolatis acuminatis acutis sub- 
pinnatifidis vel grosse crenatis apicem versus conlluentibus argute serrulatis, crenis 
lineam longis 3 lin. latis rotundato-truncatis, margine parum revolutis, costa utrinque elé
vala, antice canaliculata, postice convexa nuda, venis utrinque proininulis pinnatis, infimis 
transversis anastomosantibus, reliquis excurrentibus liberis; soris 2—3 serialis dorso venu- 
larum affixis inter marginem et costam mediis, receptaculis capitellatis, indusiis orbiculatis 
demum expansis; stipite rhachique squamulosis demum glabrescentibus, basin versus minu- 
tissime aculeolatis. Caudex pedalis herbaceus squamosus.

Voxer i de skyggefulde fugtige hede Skove. omkring Lacoba i Districtet Chinantla 
i Dep. Oajaca (2500'). Den findes i Selskab med Cyatheer, Alsophiler, Desmoncus, 
Astrocaryum.

Af de beskrevne Former nærmer den sig mest til H. obtusa Kaulf.

Cyathea Stv.
1. Cyathea mexicana Sclilechtdl. Lin. 5. p. 616. Presl Tent. Pier. t. 1. f. 8. 

Mart. & Gal. 1. c. p. 79. Hook. sp. fil. 1. p. 15. Cyathea denudans Kze fil. Lcibd.
I. c. p. 349.

Den er unægtelig den prægtigste af Mexicos træagtige Bregner, og meget udbredt
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i den östlig-e Region imellem 3—4000 Fods Höide. Den optræder omtrent samtidig med 
de immergrönne Ege, og voxer især paa meget fugtige skyggefulde Steder i Skovklöfter 
og Baranker. Jeg har samlet den ved Mirador, Totutla, Dos Puentes, Aguas santas, Mat- 
laluca, Jalapa. Schiede sendte den fra Jalapa; Galeotti fandt den ved Jalapa og Totutla.

Uagtet denne Art allerede har været nöiagtig beskreven af Schlechtendal siden 1830, 
synes den dog endnu ikkun at være ufuldkommen kjendt. Presl opstillede först en Under
slægt Notocarpia med Sori befæstede paa Midten af en Nerve, og til förste Afdeling af 
denne Underslægt: venís simplicibus, superioribus sæpe furcatis henförtes som eneste Art 
C. mexicana. Hooker sp. fil. opstiller den i Afdelingen Notocarpia*),  og Kunze fil. Leibd. 
antager samme Inddelingsmaade. Da jeg har havt Ledighed til at iagttage Hundreder 
af Exemplarer af denne Art, og i mine hjembragte Samlinger har det rigeste Mate
riale til Undersögelse, maa jeg gjöre Indsigelse herimod. C. mexicana har baade enkelte og 
klöftede Nerver, det sidste langt hyppigere end det förste; nogle Smaafinner har udeluk
kende klöftede Nerver, andre ikkun enkelte, andre blandede enkelte og klöftede. Frugt
pletterne kunne sidde paa en udelt Nerve, men de sidde hyppigst i selve Klöftningens 
Vinkel, og Arten kan saaledes ikke höre til Notocarpia men til Eucyathea. Jeg finder 
derfor ingen Grund til at antage C. denudans Kze som Art; Beskrivelsen af den eneste 
Finne Forf. har havt til Disposition passer meget godt paa C. mexicana. Hooker kalder 
fremdeles Planten tornlos (unarmed), uagtet Schlechtendal beskriver den som tornet. 
Formodentlig har denne Uoverensstemmelse sin Grund i de ufuldstændige Exemplarer, som 
sædvanlig af Samlere hjemsendes af disse store Former, og som især har givet Anledning 
til at de störste, skjonnéste, og i Henseende til den Rolle, de spille i Landskabet, vigtigste 
Former ere de slettest kjendte. Forholdet hos C. mexicana er folgende. Den överste Del 
af Stammen er forsynet med skarpe rette eller noget krummede sorte giindsende Torne, 
som ligeledes findes i stort Antal uden Orden paa den nederste Del af Stipes, tabende sig 
opadtil i Rhachis, blivende mindre og mindre. Rhachis paa de nederste Finner er ofte paa 
Undersiden fiintornet; de övrige Finner, ligesom ogsaa den övre Deel af Hovedrhachis er tornlos.

■ ' ■ ' ■ .. . ■ .. . . .
2. Cyathea Schanschin Mart. pl. crypt. Bras. p. 77. t. 54. Hook. sp. fil. 1. p.

20. C. mexicana Hook, in Benth. pi. Hartweg. p. 54. C. mex. affin. Mart. &

—-------------------  i?.« w }
.*)  Det er ikke meget conseqvent af Hooker, at antage Notocarpia som Underslægt, definere den saaledes: 
' Sori situated upon a vein or ieintet, not at the forking $ og dog henhörc dertil C. mexicana, hvorom 

. i han siger: sori confipe.d.tø fije lotyer half of tjie segment, situated upon the veins, which are almost 
wholly simple or below the fork when divided, very rarely indeed at the forking. Den sidste Sætning 
viser det indifferente i Frugtpletternes Insertion, og kuldkaster Underslægten Notocarpia.

ib'íHdhu Joyom go .owgfiunl aoaixsKlß -gvujgiim« ;□ iioG
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Gal. 1. c. p. 80. Alsophila fulva Mart. & Gal. 1. c. p. 78 t. 23 (mala!) see. 
Hook.
Samlet af Galeotti i Fyrreskove ved Talea (5—6000') i Dep. Oajaca. Hartweg 

sendte den fra Zacuallipan. Mig ubekjendt.
Da det er at formode, at Hooker har havt Galeottiske Exemplarer for sig, idet han 

henförte de ovenciterede Synonymer til C. Schanschin, vil jeg afholde mig fra Yttringer 
om det Ubegribelige i, at en Forf. kan anföre den samme Plante som to Arter under to forskjellige 
Slægter, tillægge den ene (Alsophila fulva) en Stamme af 18—20, ja selv 25—30 Fods 
Höide, medens den anden (Cyalhea mex. affin.) tillægges en Stamme af 15—20FodsHöide. 
Ret heldigt er det imidlertid, at det hedder om den sidste: Cette grande Fougère se trouve 
avec l’Alsophila fulva au bords des ruisseaux etc., thi hine Angivelser, som aabenbart ere 
skrevne paa Maa og Faa, kunde ligesaa godt have indeholdt end mere skrigende Uovcr- 
enstcmmelser.

3. Cyathea bicrenata Liebm.:

arbórea, fronde 10—15 pedali coriácea, antice atroviridi, poslice olivácea elongato-lanceo- 
Iata bipinnato-pinnatifida, pinnis alternis subsessilibus patulis vel divergentibus elongato- 
lanceolatis bipedalibus et insuper, 7—8 poll, latis, sursum decrescentibus sessilibus minus 
compositis; pinnulis suboppositis allcrnisve sessilibus infimis divaricatis, mediis divergen
tibus sursum patulis, circiter 70—80 in quavis pinna, elongato-lanceolatis Ionge-acuminatis 
4 circiter poll, longis semipollicem latis, profunde pinnatifidis, laciniis (circ. 30 cujusque 
lateris e basi latiori falcato-Ianceolatis acutiusculis marginibus revolutis grosse rotundato- 
crenatis, crenaturis bidentatis, sinubus amplis obtusis angulatis; costa pinnularum antice 
pilis griseis arachnoideis adpressis, postice pilis griseis longis patulis strigosis obsita; costulis 
laciniarum utrinque prominulis, postice strigosis, venulis impressis furcatis, superficie 
anteriori laciniarum bullato-inflata 5 soris nuraerosis usque ad apicem laciniarum 12 — 16, 
indusiis tenuissime membranaceis hyalinis operculiformibus deciduis, receplaculis capitcllatis 
prominentibus; rhachi pinnarum subquadrangula, antice canaliculata sulcata, postice con
vexa scabra pilosa, stipite 1—2 pedali pollice crassiori scabrida.

Caudex 30—35 pedalis, gracilis squamosus, coma eleganter infundibuliformi terminalus. 
Species c vecinitate Cyath. Serræ Willd., sed ab hac omnibusque adhuc notis spe

ciebus satis differt crenaturis bidentatis laciniarum.
Den voxer i Bjergskoven, imellem Trapiche de la Concepcion og Totontepec i Dep. 

Oajaca paa henimod 5 — 5500 Fods Höide. Efter et beskadiget Exemplar, som findes i mit 
Herbarium, forekommer den ogsaa i Omegnen afChinautla i Dep. Puebla paa 6500—7000', 
og er saaledes den i Mexico höiest gaaende træagtige Bregneform.

Af alle Mexicos træagtige Bregner bærer denne sin anseelige Krone paa den smuk- 
Vidcnsk. Selsk. Skr., 5 Række, naturv. og math. Afd. 1 Bind. 37 
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keste Maade, idet Lovet först hæver sig iVeiret, og derpaa böier sig jevnt ud i en elegant 
Bue. Den höie slanke, 3—4 Tommer tykke Stamme indeholder en stor Mængde Meel og 
Sukker i sit Indre, men Indianerne benytte det ikke.

Parkerieæ.
Par ker ia Hook.

I. Parkeria pteroides Hook & Grev. ic. fil. t. 97.
Hidtil var denne Art ikkun kjendt fra Gujanas stillestaaende Vande; den er imidlertid 

udbredt baade paa Mexicos östlige og vestlige Side, indskrænket til den egentlige tropiske 
Kyslflora. Den voxer deels i stillestaaende Vand, dels i rindende Vand. Jeg fandt den 
först sparsom i Sumpe imellem Morro de Boquilla og Rancho nuevo paa Mexicos Östkyst i 
Dep. Vera Cruz imellem Vera Cruz og Colipa; senere fandt jeg den langt hyppigere i 
rindende Vand paa Hacienda de Sta Cruz, 5 Leguas N. for Tehuantepec (Dep. Oajaca) paa 
Mexicos Vestside.

Mine talrige Exemplarer ligne meget godt Afbildningen i Hook. & Grev ic. fil., kun 
findes ikke den omtalte Bulbildannelse, eller den derfra udskydende Prolification hos min Plante.

Hymenophylleæ.
llymenophyllum Sw.

1. Ilyiuenophyllum asplenioides Sw. syn. fil. p. 145. Hedw. fil. c. icon. Hook.
sp. fil. 1. p. 87. PresI IlymenophylL p. 32. Kze bot. Zeitg. 1847. p. 185.
Denne i Mexico ei fór fundne Art opdagede jeg i Baranca de Huitamalco (25009, 

voxende paa gamle Træstammer, og delte er det enesteSted, hvor jeg har seel den. Den 
er tidligere kjendt fra Jamaica, Gujana og Brasilien.

2. Hymenophylluiii brevistipes Liebin.:
fronde subcoriacea glabra I—§ poll, longa, semipollicem lata, stipitc 1 — 2 lineas longa, 
fusca subflabellata vel lato-cordalo-lanceolata obtusa bipinnalifida, partitionibus primariis 
alternis patulis dichotomis, basi alato-decurrentibus; laciniis linearibus integerrimis repandulis 
ápice retusis obtusisve; inyolucris rhombeis cuneatis subimmersis bilabiatis compressis, labiis 
semiovatis margine crispatis; stipite tenui brevi nigro alato; candice filiformi repente 
(6—12 poli, longo) ramoso, sparsim radiculoso et frondífero.

E. vicinia Hym. abrupti Hook. ; differt: fronde basi latiori, bipinnatifida, laciniis dicho
tomis, indusiis semiovatis margine crispatis, receptaculis inclusis, stipite breviori alato.
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Denne nye Art har jeg fundet temmelig udbredt i Mexico i den subtropiske og 
tempererte Region paa Ostsiden fra 2000—5000', voxende saavel paa Barken af gamle 
Træer i Skove, som paa fugtige Klipper. Jeg fandt den ved S. Pedro Tepinapa (2000 ) 
i Oajaca; ved Teotalcingo (5000') i Chinantla, ved Mirador (3000'), ved S. Antonio Ilua- 
tusco (4500').

3. Ilyinenophyllum fueoides Sw. Hedw. fil. c. icon. Hook. sp. fil. 1. p. 100.
Schlechtd. Lin. 5. p. 619. Kze in bot. Zeitg. 1847. p. 226. Leptocionium fueoides 
Presl Hym. p. 27.

Schlechtendal anförer denne Art som samlet af Dr. Schiede i den tempererte Region 
paa Cuesta grande de Jalacingo, voxende paa Træernes Bark, og Hooker anförer Mexico 
iblandt Artens Voxesteder, men sætter Kunze istedetfor Schiede som Autoritet.

Kunze hen förer (Fil Leibd. 1. c. p. 352) den schiedeske Plante iblandt Synonymerne 
til II. polyanthos; derimod gjör han ingen Indvendinger imod Hookers Angivelse af Mexico 
(Bot. Zeit. 1847. p. 226). Der synes saaledes at kunne være nogen Tvivl om den ægte 
swartziske Plante findes i Mexico eller ei. Jeg antager imidlertid at den horer hjemme 
der, saameget mere, som jeg har fundet en Form, hvilken jeg ikke vover at adskille fra H. fu
eoides, og som kun adskiller sig ved sin Lidenhed og Glathed:

Hym. fueoides var. frigida Liebm.: forma pusilla 1|—2 pollicaris, glaber- 
rima, laciniis angustioribus, rhachi alata.

Voxer paa Cerro de Sempoaltepec i Dep. Oajaca i 8—9000 Fods Hoide paa Ege
stammer i Bjergskoven.

4. llymenophylluni undulatuni Sw. Hedw. fil. c. ic. Hook. sp. fil. 1. p. 105.
Schlechtdl. Lin. 5. p. 619.

Særdeles hyppig i den östlige tempererte Region paa 4500', og derfra stigende ned 
til 2500', hvor den er meget sparsom. Den overvæver Egenes Stammer med sine krybende 
Stængler, hvorfra del smukke krusede Löv hænger ned. Jeg fandt den især i Omegnen 
af S. Antonio Huatusco; sparsom i Potrero de Consoquitla ved Mirador, og imellem Lobani 
og Petlapa i Districtet Chinantla i Dep. Oajaca. Schiede fandt den paa Cuesta grande de 
Jalacingo.

5. Ilymeiiophylhim polyanthos Sw. Hedw. fil. c. ic. Hook. sp. fil. 1. p. 106. 
Kze bot. Zeit. 1847. p. 243. Kze fil. Leibd. L c. p. 352. II. jalapense Schlechtd. 
Lin. 5. p. 619. Mart. & Gal. 1. c. p. 81.

Udbredt i den östlige varm-tempererte Region imellem 3—4000', voxende i Skove 
37*
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paa Træernes Bark. Jeg fandt den ved Mirador, Chistla, St. Antonio Huatusco, og i Skoven 
ved en lille Fjeldsti ikke langt fra Talea i Dep. Oajaca (5—5500'). Schiede fandt den
ved Jalapa, Galeotti ved Jalapa, Mirador og Zacuapan.

Den meget foranderlige Art opfatter jeg omtrent efter Hookers Begrændsning, da
et rigt Materiale har overbeviist mig om det mislige i at adskille de Former, som Hooker
efter min Mening med Rette har forenet herunder.

6. Ilymenophylluni Millefolium Schlecht«!. Lin. 5. p. 620. Kze in bot. Zeit. 
1847. p. 244. II. polyanthos Presl. Hyin. p.
I den östlige varm-tempererte Region paa Træernes Bark. Schiede fandt den paa 

Cuesta grande de Jalacingo; jeg i Skoven om Mirador.
Skjöndt de nyere Bregnekjendere ere tilböielige til at ansee den som Form, an

tager jeg den dog med Forf. som egen Art.

7. lEynieiiophylluiii nigrescens Liebm.:
fronde coriácea glabra nigrescente 5 — 6 poll, longa, pollicem lata, stipite 1—3 poll, longa, 
elongata bi-tripinnatisecta, partitionibus primariis et secundariis alternis patulis involutis 
linearibus, laciniis linearibus ápice emarginatis; indusiis ad apices laciniarum illisque latió— 
ribus non immersis bivalvibus compressis rotundatis marginatis ápice subretusis, receptáculo 
incluso; stipite rhachique alatis; caudice fdiformi flexuoso repente irregulariter ramoso 
sparsim frondífero.

Voxer paa trachytiske og basaltitiske Vægge af Barankerne omkring Chinautla i 
Dep. Puebla (7000'J.

Af alle mig bekjendte Ilymenophyller har denne Art det tykkeste og fasteste Löv, 
hvorfor den i tör Tilstand er meget spröd. Lövets Fasthed har megen Overensstemmelse med 
Davallia, men i anatomisk Henseende er den en ægte Hymenophyllum ved’ sit enkelte Cellelag.

8. llyiuenophylliim ciliatum Sw. Hedw. fil. c. ic. (optima!) Hook. sp. fil. 1. p. 88. 
Hook. & Grev. ic. fil. t. 35. Schlechtd. Lin. 5. p. 619. no. 809.
Hyppig i den tempererte Region paa Ostsiden imellem 2 - 5000', voxendc i Skove 

paa Træstammer. Jeg fandt den paa Hacienda de Jovo, ved Jalapa, og i Dep. Oajaca 
ved Teotalcingo. Schiede fandt den ved Jalacingo paa skyggefulde Klipper.

Mine Exemplarer stemme paa det fuldkomneste med Afbildningen hos Hedwig, 
som Kunze ikke har kjendt. Det er mig ubekjendt af hvad Grund Kunze henförer Schlech
tendais ovenciterede Nr. 809 til H. lineare Sw. jvnfr. Kunze Lin. 18. p. 352. Et Original- 
Exemplar af H. lineare Sw. i Vahls Herbarium er væsentlig forskjellig fra II. ciliatum.

Ilyin, ciliatum Sw. var. nudipes Kze fil. Leibd. 1. c. p. 351. Hym. affin, 
ciliato Schlechtd. Lin. 5. p. 619. no. 810. Kze in bot. Zeit. 1847. p. 186. Sphærocionium 
Schicdeanum Presl Hym. p. 34 og 60.
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Allerede tilstede iblandt Rpiz og Pavon’s mexicanske Planter uden Localangivelse; 
fandtes af Schiede paa Cuesta grande de Jalacingo; i Leibolds Samling er den betegnet 
som voxende paa Træer i temp. Region; jeg fandt den paa Ege ved Mirador.

Ved uvinget Stilk, og udelte sjeldnere stjernedelte Randhaar adskildt fra foregaaende; 
Lovet er desuden længere, smallere, meget mere tilspidset, Indskjæringerne mere fjern- 
staaendc. Muligen er den egen Art.

9. Ilymenopliylluiii hirtelluni Sw. sp. fil. p. 149. Hook. sp. fik 1. p. 90. t. 31 D. 
Kze in bot. Zeitg. 1847. p. 198. Sphærocionium hirtellum Presl.

Denne hidtil kun paa Jamaica fundne Bregne er almindelig i de varme fugtige 
Skove i Chinantla paa gamle Træer; jeg fandt den saaledes ved Petlapa, Lobani; ligeledes 
i den tempererte Regions Skove imellem Tonaguia og Roayaga (5000'J i Districtet Villa alta.

10. Ilynienophylliim trapezoidale Liebm.:

fronde tenuissime membranácea obscure olivácea, 4—G poll, longa, pollicem lata, stipite 
1—2 pollicari, elongato-Ianceolata acuminata pinnato-pinnalifida, pinnis alternis patulis 
trapezoidalibus rhomboidalibusve, basi cuneatis sessilibus parum adnatis, basi superiori 
truncatis, margine inferiori integro recto, anteriori et superiori pinnatifido-incisis, incisuris 
bifidis aut bis bifidis, laciniis brevibus linearibus ápice obtusis retusis emarginalisve, margine 
obsolete denticulatis Stella to—pilosis, venis nigris repetite dichotomis utrinque stellato- 
pilosis; indusiis ad apicem laciniarum basi cunéala immersis compressis bivalvibus, valvis 
rotundatis margine rufo-stellato-pilosis, receplaculis inclusis; stipite rhachique filiformibus 
teretibus pilosis nigris, rhachi sursum alata; caudice horizontali repente sparsim frondífero 
filiformi rufo-piloso.

Species affinis H. Plumicri Hook., sed diversa.
Hörer til Mexicos höiere Cordillere-Rcgioner, voxende paa Stammerne af Ege- og 

Fyrretræer i Omegnen af Chinautla Dep. Puebla (7—7500').

11. Ilymenopliylluiii pulchelluin Schlechte!. Lin. 5. p. G18. Hook. sp. fil. 1. p.
91. (t. 33 A?) Kze in bot. Zeitg. 1847. p. 199. Kze fil. Lcibd. 1. c. p. 351.

Schiede fandt den paa skyggefulde Klipper ved Jalacingo ; Leibold paa Træer i 
den tempererte Region.

12. Ilymenopliylluiii pliimosuin Kaulf. en. p. 2G7. Kze bot. Zeit. 1847. p. 200.
II. sericeum Hook. sp. fil. 1. p. 92. (pro parte, excl. excludend.) Sphærocionium 
aureum Presl. Hym. p. 57.

Udbredt i Mexicos ostlige tempererte Region fra 2—4500', voxende selskabeligen 
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paa Træernes Bark. Jeg har fundet den i Mængde ved S. Antonio Huatusco, Matlaluca 
Chistla ved Mirador, S. Pedro Tepinapa i Chinantla (Dep. Oajaca).

Kunze nævner den (1. c.) som mexicansk, men angiver ikke Kilden.

I Reliquiæ Hænkeana anfører Presl Hymenophyllum cruentum Cav. og H. pectinatum 
Cav. som samlede af Hænke i del vestlige Mexico, dog uden Localitets Angivelse. I hans 
nyeste Monographie over Hymenophylleæ vedbliver han at nævne Mexico som Fædreland 
for begge Arter. Cavanilles har beskrevet begge sine Arter efter Exemplarer samlede af 
Luis Née paa S. Carlos Chiloë, og det er sandsynligt at de to Hænkeske Bregner ere 
sammestedsfra, hvorimod den mexicanske Localitet er i hoieste Grad usandsynlig. Hooker 
nævner i Spec. fil. ogsaa ikkun Chiloë som disse Ariers Fædreland, og omtaler slet ikke 
Mexico. Jeg deler ganske denne Anskuelse.

Trieh o manes Siv.
1. Trichomanes r ep tans Sw. fl. ind. occid. 3. p. 1727. (non Hook. & Grev. ic. 

fil. t. 32). Hook. sp. fil. 1. p. 116. (exel. exeludend.) Kze fil. Leibd. 1. c. p. 351. 
Kze bot. Zeitg. 1847. p. 278. T. quercifolium Hook. & Grev. ic. fil. t. 115! Hook, 
sp. fil. 1. p. 120.
Denne gamle bekjendte, men i den nyere Tid især af de engelske Botanikere mis- 

kjendte Art, som ved Kunzes Critik er bleven befriet for alt uvedkommende, er meget 
almindelig i Mexicos östlige varm-tempererte Region, voxende i skyggefulde Skove paa 
Træernes Bark eller paa fugtige Stene imellem Mos. Jeg fandt den yderst almindelig om
kring Mirador, Aguas santas, S. Antonio Huatusco, i Baranca de Huitamalco, ved Teotalcingo 
i Chinantla, imellem Tonaguia og Roayaga i Districtct Villa alta.

Mine rige Udviklingsrækker sætte det udenfor al Tvivl, at T. quercifolium ikkun er 
en kraftig Form af denne Art, hvilken Mening Kunze allerede tidligere havde antydet.

2. Trichomanes sinuosum Rich. Hook. & Grev. ic. fil. t. 13. Hook. sp. fil. 1. p. 
120. Kze Farrnk. p. 183. t. 77. f. 1.
Hidtil ikke kjendt fra Mexico, men ingenlunde sjelden paa Östsiden i den tropiske 

og subtropiske Region imellem 1500—3000'. Den voxer paa de fugtigste og skyggefuldeste 
Steder i Skove og Baranker paa Træernes Bark; især er den hyppig paa Stammerne af 
træagtige Cyatheer og Alsophila. Jeg fandt den paa Hac. de Jovo i Baranken ved Arroyo 
de Isapa, og i Baranker omkring Mirador.

3. Trichomanes pellucens Kze fil. Poep. 1. c. p. 104. Kze. Farrnk. p. 158 t. 68. 
Hook. sp. fil. 1. p. 131. (Achomanes Pr.) Kze in bot. Zeit. 1847. p. 372.
Hidtil kun kjendt fra Peru og Gujana. Jeg fandt den i Chinantla, Dep. Oajaca ved 

Indierlandsbyen Teotalcingo, voxende i stor Mængde paa et Leerdige omkring Kirken.
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Hooker anseer den for en Form af T. crispumL; Kunze forsvarer sine Anskuelser, 
og adskiller 5 Arter, som Hooker vil forene. Jeg maa bemærke, at Planten er noget 
variabel, idet jeg liar frugtbærende Exemplarer, som ikke ere fingerlange, og andre, som ere 
fodlange, hvilke have voxet imellem hverandre. De smaae ere stærkere haarede, Lövets 
Flige fortil indslagne, Lövet indböiet mod Spidsen — kort ligner ganske Trich. pilosum 
Raddi, som Kunze vil have anseet for en god Art. De större Individer ligne til Punkt 
og Prikke Afbildningen i Kunzes Farrnkräuter. Efter disse Kjendsgjerninger er jeg ikke 
utilböielig til med Hooker at udvide Arisbegrebet for T. crispum L.

4. Trichonianes pyxidiferum L. Hook. & Grev. ic. fil. t. 206. Hook. sp. fil. 1. p. 
124. Schlechtd. Lin. 5. p. 618. Kze fil. Leibd. 1. c. p. 317. Kze in bot. Zeit. 1847. 
p. 329.

Meget almindelig i de hede og varm-tempererte Skove paa Mexicos Östside imellem 
1000—4500', voxende paa Træer og fugtige Stene, hvilke den ganske overvæver med sine 
krybende Stængler. Jeg fandt den ved Colipa, Misantla, Hac. de Jovo, Huitamalco, Mirador. 
Schiede fandt den paa Cuesta grande de Chiconquiaco.

5. Trichonianes rigiduni Sw. fl. ind. occid. 3. p. 1738. Hedvv. fil. c. icon. (Pacliy- 
chætum Pr.) Hook. sp. fil. 1. p. 133. Kze. in bot Zeit. 1847. p. 402.
Denne i Asien, Africa, Australien og America udbredte Bregne var ikke tidligere 

kjendt fra Mexico; jeg fandt den i Chinantla (Dep. Oajaca) i Bjergskove ved S. Pedro 
Tepinapa (25009 og ved Teotalcingo (4500—50009, voxende paa Leerjord og gamle for- 
raadne omstyrtede Stammer.

6. Trichonianes trichoideuni Sw. Hook. & Grev. ic. fil. t. 199. Schlechtd. Lin.
5. p. 618. Mart. & Gal. 1. c. p. 81. Kze fil. Leibd. 1. c. p. 351. Kze bot. Zeit. 
1837. p. 438. T. pyxidiferum Schk. crypt, t. 134.
Meget almindelig i den subtropiske og tempererte Region paa de mexicanske Cor- 

dillerers Östside, voxende paa Træernes Bark i de skyggefuldeste fugtige Skove. Især er 
den hyppig paa Stammer af træagtige Bregner. Jeg fandt den paa Hac. de Jovo, i Baranca 
de Huitamalco, ved Mirador, S. Antonio Huatusco (en lille neppe tommelang Form); i 
Bjergskovene imellem Tonaguia og Tepitongo Dep. Oajaca (5—55009. Schiede fandt den 
ved Jalapa, Galeotti sammesteds.

7. Trichonianes scandens L. Mart. & Gal. 1. c p. 81. T. radicaos Schlechtd. 
Lin. 5. p. 618.
Almindelig i den subtropiske og tempererte Region paa Östsiden, hvor den voxer 

krybende, men ikke slyngende paa Træernes Stammer, og opnaaer en Længde af indtil en Favn.
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Jeg fandt den i Skove ved Huitainalco, Mirador, Jocotepec i Chinantla. Schiede 
fandt den paa Cuesta grande de Chiconquiaco, Galeotti ved Jalapa.

Den linneiske Plante har været meget miskjendt, er idelig bleven forvexlet, spaltet 
i mange Arter. Man sammenligne herom Hooker sp. fil. under Artiklerne T. radicans, 
Kunzeanum og scandens, og Kunzes critiske Bemærkninger i bot. Zeit. 1847 under samme 
Numere. At alle de i Mexico forekommende Former, som have været omtalte snart under 
Navn af T. radicans, snart som T. scandens virkelig henhörer til den ægte linneiske T. 
scandens, derom er jeg ved Hundreder af Exeniplarcr fra forskjellige Localiteter bleven 
fuldkommen overtydet. Al Navnet er upassende, da Planten ikke er slyngende, har allerede 
Kunze gjort opmærksom paa.

8. Trichoinanes (Neurophylluni Pr.) peniiatuin Kaulf. en. p. 264. Kze in bot.
Zeit. 1847. p. 351. T. floribundum Hook. & Grev. ic. fil. t. 9. Hook. sp. fil. 1. p. 
129. (excl. syn.) Neurophyllnm pennatum Presl.
Ikke för kjcndt fra Mexico. Den voxer i Bjergskoven over S. Pedro Tepinapa i 

Dislrictet Chinantla Dep. Oajaca (2000'), paa leret Jordbund i Selskab med T. rigidum Sw., 
og forekommer i meget stort Antal.Ö o

Gleicheniaceæ R. Br.
Merten sia Hilid

* stipite furcato, ramis bipinnatis vel pinnato-pinnatifidis.
1. Mertensia Bancroft». Hooker sp. fil. 1. p. 5. t. 4 A. (sub Gleichenia) Kze fil. 

Leibd. 1. c. p. 307.
I Mexicos tempererle Region paa henimod 4000 Fods Höidc. Jeg fandt den paa 

bratte Leervægge ved en Huulvei, som förer ned til Dos puentes imellem Totutla og Hua- 
tusco, voxende selskabelig i store Masser. Formodentlig er det sammesteds at Leibold har 
fundet den. Ligeledes fandt jeg den i Baranken ved Tomatlan imellem Huatusco og Byen 
Orizaba.

Hookers all for korte Beskrivelse passer godt paa vor Plante; kun er Udtrykket 
rhachis with a very acute margin ikke tilstrækkelig tydeligt. Baade den 2—3 Fod lange 
Stipes og Grenenes over ,3 Fod lange Rachis ere forsynede med en skarp nedlöbende 
Ribbe paa hver Side.

* * stipite trichotomo, ramis furcatis pinnatifidis.
2. Mertensia gleichenioides Liebm.:

fronde coriácea erecta 1—1} pedali bis-ter trichotomo-ramosa, ramis oppositis palulis bifur-
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catis gemma abortiva rufo-squamosa interjecta, pinnis 7—12 poli, longis 2 lineas latis linc- 
aribus flexuosis obtusiusculis modo crenato-pinnatifidis, laciníis subhorizontalibus 1£ lin. 
longis latisque lato-lanceolatis aculiusculis obtusisve margine reflexis, modo tantum rotun- 
dato-repandis, margine cucullato-reflexis, pagina anteriori levitcr bullato-convexa; stipite 
rhachique universali pennam passerinain crassis teretibus nitidis fuscis villo cano-rufo 
detergibili obsilis, stipite basin versus squamis castaneis lanceolatis adpressis tecto, rliachibus 
secundariis subpollicaribus marginatis laciniis obsoletis 2—3 decurrentibus latere superiori 
notatis, costa utrinque convexa straminea antice glabra, postice rufo-villosa, venis e costa 
exeuntibus utrinque prominulis patulis bis-ter furcatis, pagina anteriori olivaceo-viridi glabra, 
posteriori tota rufo-villosa; soris minutis rufis e sporangiis 2—3 compositis ángulo infimo 
furcationum venarum costæ approximatis aflixis. Rhizoma horizontale flexuosum pennam 
corvinam crassum squamis rigidis castaneis ciliatis adpressis obsitum.

Denne mærkelige Art fandt jeg ikkun en Gang i den hede östlige Region i Dep. 
Vera Cruz i Nærheden afCuapa, voxende paa aabne Sider af en Hulvei i leerblandet Sand.

Af de hidtil beskrevne Arter veed jeg ingen at sammenligne den med, og den 
staaer saaledes ganske afsondret, mærkelig ved sin Lighed med en Gleichenia. Skjöndt 
den er meget afvigende Ira M. revoluta H.B.K., bliver den dog at indordne ved Siden af samme.

* * fronde dichotoma pinnatifida.
3. Mertensia pubescen» Willd. Hook. & Grev. ic. fil. 1.15. Hook. sp. fil. 1. p. 8. (ex 

parte) sub Gleichenia. Kze fil. Leibd. 1. c. p. 307. M. tomentosa Mart. & Gal. 1. c. p 16. 
I den subtropiske og tempererte Region imellem 2000—5000', voxende i Randen

af Skove eller paa aabne Bjergsider. Jeg fandt den ved Lacoba i Chinantla, og ved 
Huilamalco i Dep. Vera Cruz. Galeotti angiver den fra Chuapan og Villa alta i Dep. Oajaca.

4. Mertensia furcata Willd. Act. holm. 1804. p. 166. Sp. pi. 5. p. 71. Petiv. fil. 
t. 5. f 4. Schlechtdl. Lin. 5. p. 620. Klotzsch. Lin. 18. p. 537.
Paa lerede Bakker og aabne Steder i Skove i den tempererte östlige Region (3500— 

6000'). Jeg fandt den især hyppig i Omegnen af S. Antonio Huatusco; fremdeles ved 
Aguas santas, imellem Huitamalco og Tiuzutlan (6000'). Schiede fandt den paa Cuesta grande 
de Chiconquiaco; C. Ehrenberg ved Jalapa.

Hooker henförer denne Art som Var. glabra til den foregaaende, men jeg kau 
ikke tiltræde denne Mening. Den er i alle Dele mindre, Fligene kortere smallere spidsere, 
Middelaaren ved Grunden belagt med tiltrykte ruströde Skjel, forresten glat.

5. Mertensia Mathewsii Hook. sp. fil. 1. p. 9. t. 7. B. (sub Gleichenia) M. fur
cata Mart. & Gal. 1. c. p. 17. see. Hook.
Hörer til Central-Cordillerernes höiere Regioner imellem 7—9000'. Jeg fandt den 

paa Cerro de Sempoaltepec i Dep. Oajaca (9000'), voxende paa aabne Steder i Fyrreskoven; 
Galeottis Plante er fra Llano verde i Oajaca (7—7500').

Vidensk. Selsk. Skr., 5 Række, naturv. og math. Afd. 1 Bind. 38
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Klotzsch. Lin. 18. p. 537 förer M. Mathewsii som Synonym til M. pubescens 
Willd., og anförer iblandt Localitelerne Mexico. C. Ehrenberg. Den Plante, jeg har be
stemt som M. Mathewsii afviger betydeligt fra M. pubescens.

* * * stipite genuflexo dichotomo, ramis simpliciter furcalis, laciniis non decurrentibus. 
6. Mertensia glaucescens Willd. Hooker sp. fil. 1. p. 11. (sub Gleichenia) Mart.

& Gal. 1. c. p. 17. M. pectinata Willd. Act. holm. 1804. p. 106. t. 4. Langsd. & 
Fisch, ic. fil. t. 30. Gleich. Hermanni Schlechtd. Lin. 5 p. 620.
I den subtropiske og tempercrte Region imellem 2—5000'. Den voxer selskabelig 

ved Skovranden, paa aabne Steder i Skove, og ligeledes paa forhen dyrkede Marker, som 
vende tilbage til Forvildning, og bedækkes med den Vegetation, som i Mexico kaldes 
Acahual. Jeg fandt den ved Mirador, Huitamalco; Galcotti anförer den desuden fra Hua- 
lusco, Coscomatepec og Jalapa; Schiede fandt den imellem Mccapalco og Cuapa. Den er 
Mexicos almindeligste og meest udbredte Art.

Tvivlsomme.
Mertensia (Gleichenia) tenuis Presl Rel. Hænk. 1. p. 70.

Mexico, uden Stedbetcgnclse, Hænke.
Siges at være nærstaaende til M. glaucescens. Ingen kjender den.

Mertensia (Gleichenia) nitida Presl Rel. Hænk. 1. p. 70.
Mexico (ingen Localitet) Hænke.
Siges at være nærstaaende til M. dictotoma. Ingen kjender den.

Lygodiaceæ Presl.
Ly g odium Sw.

* articulatæ.
1. Lygodiuni venustum Sw. Schk. Crypt, t. 139. Presl Suppl, p. 105. L. poly- 

morphum H.B.K. nov. gen. 1. p. 31.
Den findes saavcl i de dybe Dale imellem Central-Cordillererne i Dep. Oajacas 

ösllige Dele i den subtropiske Region, som paa Mexicos vestlige Side i den hede Region; 
paa begge Steder slyngende i Krat. Jeg fandt den ved Trapiche de la Concepcion ved 
Comaltepec (2500—3000'), ved Guatulco.

Presl anförer (1. c.) iblandt Synonymerne ogsaa L. pubescens Mart. & Gal. 1. c. p. 
17 (nec Kaulf.), hvilken afForff. nævnes som slyngende i de tynde Kvstskove ved Vera Cruz 
og i Barankerne ved Puente nacional. Jeg formoder, at denne Henförelse blot grunder sig 
paa det af Forff. urigtig anfortc Synonym L. polymorphum H.B.K; efter de angivne Loca- 
liteter at domme, henhörer imidlertid disse ForiT’s Plante til L. Schiedeanum Presl.
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Tvivlsom.
Lygodium hastatum Desv. Kze fil. Leibd. I. c. p. 308. Martius ic. crypt. 

Bras. 118. t. 57. f. 1.

Skal efter Kunze være samlet af Leibold i den hede Region sammen med L. mexi- 
canum, men man maa vist vente nærmere Bekræftelse for dette.

* * con tin uæ.
2. Lygodium mexicanum Presl Rel. Ilænk. 1. p. 72. Presl Suppl, p. 109. Schlechd. 

Lin. 5. p. G20. Mart. & Gal. 1. c. p. 18. Kze fil. Leibd. 1. c. p. 308. L. Schiede- 
anum Presl Suppl, p. 110.

Særdeles udbredt i Mexicos östlige tropiske Skovregion, ligeledes paa Vestsiden. 
Ilænke samlede den först paa Mexicos Vestside; Galeotti ved S. Blas; Schiede i Krat ved 
Papantla; jeg fandt den slyngende om Træstammer ved Boca del rio, S. for Vera Cruz, ved 
Vera Cruz, Antigua, Colipa, Potrero del cazadero, Pital, Ilac. de Sta Barbara.

Forgjæves har jeg sögt at udfinde de Forskjelligheder, hvorpaa Presl har grundet 
Adskillelsen af de to Arter L. mexicanum og L. Schiedeanum i Supplementum l’teridogr. 
Skjöndt Presl giver meget udforlige Beskrivelser af begge, lades man dog ganske i Stikken, 
naar man, med talrige Exemplarer af denne yderst foranderlige Bregne liggende foran sig 
vil söge at fastholde de enkelte Charakterer. Man overbevises snart om det mislige i at ville 
tillægge et enkelt vilkaarligt valgt Exemplar Rang som Typus for en Art, uden at ville agte 
paa mange andre Former, hidrörende fra samme Localitet, ja maaskee fra det samme Exemplar, 
kun taget i Spidsen eller ved Grunden af den overmaade lange slyngende Plante. Presl 
vil hævde Benævnelsen L. mexicanum allene for det hænkeske Exemplar i Prager Museet, 
men af hans udförlige Beskrivelse i Supl. sees, at dette ikkun har været et temmeligt ungt 
Exemplar med Hensyn til de unge Frugtax. Det er Enhver bekjendt, som har havt Lei- 
lighed til at see Lygodier i deres Födeland, hvor forskjelligt Lövets Form er efter Fruc- 
tificationens Udviklingstrin. L. venustum er let adskillelig fra denne Art derved, at Finnernes 
korte Stilk danner en Articulalionsknude umiddelbart under lamina pinnæ, hvilket ikke 
er Tilfældet hos L. mexicanum.

Hydroglossum WiUd. Presl.
Lygodictyon J. Smith.

i. Hydroglossum spectabile Liebm. Lygodium scandens Mart. & Gal. 1. c. p. 18. 
(non Schk., nec L. semihastatum Sprig.)

Caudice tereti pennam gallinaceain crasso longissimo scandente glabro stramineo, 
38*  
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ramis distantibus (6—9 poll.) brevissimis 1—1| lin. longis, gemma abortiva rufo-villosa 
terminais, sub ápice lateraliter et opposite frondes duas slipitatas gercntibus, stipite 1—2¿ 
poll, longo, parte superiori genuflexo, semitereti argute marginato; frondibus fertilibus 
coriaceis glabris utrinque læte-viridibus lucidulis divergentibus spithameis pinnatis petiolatis, 
petiolis — 1 pollicaribus marginatis sursurn alato-dilatatis scnsim in laminam expansis, 
pinnis plerumque tribus rarius duabus pluribusve 5 poli, longis profunde palmatifidis basi 
cordato-auriculatis, pinnis lateralibus 3fidis, terminali plerumque bifidis, laciniis patulis 
elongato-lanceolatis 4 cire. poli, longis, poil, latis, inæquilongis, sinubus rotundatis, costulis 
utrinque convexis stramineis, venis utrinque prominulis in areolas elongato-hexagonoideas 
anastomosantibus, areolis infimis majoribus oblique triangularibus ; spicis inarginalibus densis 
compressis linearibus obtusis, 1—1| lin. longis, indusiis cucullatis ovalibus obtusis imbricatis.

Frondes steriles e pinnis duabus oppositis patulis vel divergentibus bi-trifidisve 
formatæ, laciniis margine minutissime dcnticulatis.

Planta juvenilis caudicem habet erectum strictum, gemma abortiva terminatum, frondcs2 
patillas laterales emittens, frondibus 9 poll, longis basi utrinque cordato-auriculatis, palma
tifidis, laciniis 5—6 patulis elongato-lanceolatis rectis vel ensiformibus pollicem et insuper 
latis, margine denticulatis.

Denne prægtige Bregne voxer i de hede Urskove, som bedække de lave Bjerge, 
der hæve sig fra S. Pedro Tepinapa i Districtet Chinantla Dep. Oajaca, slyngende om 
Stammerne og i Buskadset. Golde og unge Exemplarer fandtes ved Lacoba og Lobani i 
Chinantla. Den fandtes ligeledes i Skove ved Teotalcingo, saa at dens Udbredningsregion 
bliver imellem 2—4500'.

Af Slægten Hydroglossum, saaledes som den af Presl er begrændset, ere ikkun 
to Arter tidligere bekjendte, en fra Sydhavsöerne og en fra Madagascar. Fra 
America var hidtil ingen Art kjendt, og det har derfor været mig en stor Tilfredstillelse 
at kunne tilföre Videnskaben den nærværende Art, som nærmer sig noget til H. madagas- 
cariensis Poir., men dog afviger i mange Punkter. Jeg har ikke mindste Tvivl om, at den 
galeottiske Plante henhörer hertil, saa utroligt det end kunde synes, og uagtet Presl i 
Suppl. Pteridogr. p. 103 har taget Forff. Bestemmelse for god, og anfört den som Synonym 
til Lygod. volubile Willd. Det er da et Exempel mere af de næsten utallige, som forekomme 
i Martens & Galeottis Mern., paa disse Forfl’s store Unöiaglighed. Ved Tepinapa i Chinantla, 
hvorfra Galeotti angiver sin saakaldte Lyg. scandens findes ikke nogen anden Art end 
Hydroglossum speclabile. Derpaa passer de af Forff. omtalte Finner af 5 Tommers Længde 
— men det er ogsaa den eneste Lighed imellem L. scandens og vor Plante.
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Schizæaceæ Kaulf. Presl.
^(hizæa Sw.

1. Schizæa elegans Sw. syn. fil. p. 151. Lophidium elegans Presl. Suppl, p. 77.
Acrost. eleg. Yahl Symb. 2. p. 104. t. 50.

Denne tidligere kun fra Öen Trinidad, Guyana og Brasilien kjendte Art fandt jeg 
i Chinantlas hede fugtige Urskove. Talrige Exemplarer medbragtes fra Jocotepec.

Aneimia Sw.

* flabellatovcnatæ.
1. Aneimia pilosa Mart & Gal. 1. c. p. 19. t. 2. f. 1. Presl. Suppl, p. 86.

Galeotti fandt den paa Mexicos Vestside i Dep. Oajaca i fugtige Skove paa Gneis og 
Syenitbjerge ved Zacatepec. Han angiver dens Höideregion imellem 2—6000'. Jeg fandt 
den under meget forskjellige Forhold, nemlig paa aabne græsrige Bjergsider imellem Tra
piche de la Concepcion og Tepitongo (4—5000') i Dep. Oajacas ostlige Deel.

Denne Art er i hoi Grad variabel, og vil let kunne foranledige Opstillingen af 
liere Arter af Botanikere, som i Europa beskrive Arter efter enkelte torre IIcrbarie-Exem- 
plarer, som sendes fra andre Verdensdele uden nöiagtige Oplysninger om de Forandringer, 
som forekomme indenfor Artens Grændser. Foruden den Form, som Martens og Galeotti 
beskrive og afbilde, der udmærker sig ved sin korte Stilk, brede budte Finner, store kile— 
formige Endefinner, store Laaddcnhed, endelig ved de meget lange, (5 — 7 Tommer) tynde 
Frugtstilke, og som passende kunde kaldes:

a brevistipes; findes en anden mere langstrakt Form, som jeg vil kalde:
ß longistipes, fronde 6—10 pollicari, sparse pilosa; stipite 5—6 poll., lamina 2 

poll, longa, pollicem circ. lata, lanceolata attenuata, pinnis alternis elongato-subtrapezoideis 
sessilibus, sursum decrescentibus adnatis, terminali minima lineari obtusa utrinque attenuata, 
basi cunealis, basi superiori truncatis, ápice altenuatis obtusiusculis, margine sup. irregula- 
riter incisis denticulatis, anteriori et inferiori deorsum usque ad medium dcnliculatis; pinnis 
infimis majoribus 9 circ. lin. longis, 3 lin. latís; paniculis cum pedunculis 3 pollicaribus 
frondem superantibus.

Denne Form voxer imellem Formen a paa Bjergene imellem Trap, de la Concep
cion og Tepitongo.

Imod den galeoltiske Afbildning lader sig gjöre flere væsentlige Indvendinger. 
Middelstokken er ikke tegnet overenstemmende med Naturen; jeg finder aldeles ikke saa- 
danne store brede lancetformige Skjæl; Nervationen er som sædvanlig meget maadelig udtrykt.
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2. Aneiinia eollina Raddi fil. Bras. p. 70. t. 12. Sprig. Syst. 4. p. 31. Mart. & 
Gal. 1. c. p. 20. Presl. Suppl, p. 86.

Fundet af Galeotli paa Mexicos vestlige Side i den hede Region (1000—3500') i 
Dep. Oajaca; jeg fandt den sparsom paa aabne Bjergsider imellem Talca og Ilac. de Sta 
Gertrudes i Dep. Oajaca.

3. Aneiinia hirsuta Sw. Kze til. Leibd. 1. c. p. 308. A. hirsuta var. achilleæfolia 
Mart. & Gal. 1. c. p. 20. A. repens Raddi. Klotzsch. Lin. 18. p. 526. A. gracilis 
Schrader. Presl Suppl, p. 87. A. filiformis Sw. Presl Suppl, p. 87. A. ciliata 
Presl. del. präg. Ej. Suppl, p. 87. A. adiantifolia Schlechtd. Lin. 5. p. 621. (sec. 
Presl).

Denne i Störreise, Behaaring, Finnernes Indskjæring temmelig foranderlige Art er 
udbredt over en stor Deel af Mexico i den subtropiske og tempererle Region, voxende 
paa aabne torre Klipper. Jeg fandt den hyppig i Potrero de Consoquitla ved Mirador 
(2400'), ligeledes ved Trapiche de la Concepcion (3000') ved Comaltcpcc i Oajaca; C. Ehren
berg har sendt den fra Mexico og Tlacolula; Schiede fandt den ved Hac. de la Laguna; 
Galeotti paa Vestsiden ved Zacatepec og Juquila (2—6000'). Hænke havde ligeledes tid
ligere samlet den paa Vestsiden uden nærmere Angivelse af Stedet.

Man vil mutigen finde, at jeg har været altfor rundhaandet med at sammendrage 
Arter, som af Forlf. ere adskilte, men det er skeel efter moden Overveiclse, og med Blikket 
aabent for de Forandringer, som Planteformer med betydelig geographisk Udbredning ere 
underkastede. Selv Presl, som er saa tilböielig til at dele Arter, synes at fole det util
børlige i den vidtgaaende Sonderdeling, og hans Bemærkninger i Suppl, p. 88. til A. 
ciliata, hirsuta, dissecta, tenella, vise noksom paa hvor svag Grund disse Arter hvile.

4. Aneiinia fulva Sw. y flexuosa Presl Suppl, p. 84 A. flexuosa var.? anthris- 
cifolia Kze fil. Leibd. 1. c. p. 308 (exel. syn.)

Samlet af Lcibold i den subtropiske Region af det östlige Mexico.
Mig ubekjendt. Kunze anförer at det muligen er en egen Art. Presl, som formodentlig 

har havt Planten for Öie, deler ikke denne Mening, men förer den som Form til A. fulva.

5. Aneiinia adiantifolia Sw. syn. p. 157. Hook. & Grev. ic. fil. t. 16. Schlechtd.
Lin. 5. p. 621. Mart. & Gal. 1. c. p. 21. Kze fil. Leibd. 1. c. p. 309. A. carvifolia 
Presl Rel. Hænk. 1. p. 74. Ej. Suppl, p. 85.

Findes paa solaabne Steder, paa törre Klipper i den tropiske og subtropiske Re
gion saavcl paa den östlige som vestlige Side af Mexico. Jeg fandt den imellem Isleta og 
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Maloapam (Dep. Vera Cruz), Colipa, Papantla paa Kalkklipper, Comaltepec (Dep. Oajaca); 
Schiede fandt den ved Papantla og paa Hac. de la Laguna; Galeotti ved Puente nacional; 
Ilænke paa Mexicos Vestside.

Uagtet Beskrivelsen af A. carvifolia ikke indeholder noget, hvorved Adskillelsen af 
denne fra A. adiantifolia kunde synes begrundet, er Presl vedbleven at opfore den som 
egen Art i Supplementum Pleridogr., men tilföierdog: forsitan mera varietas A. adiantifoliæ.

6. Aneimia mexicana Klotzsch in Lin. 18. p. 526.
Sendt fra Omegnen af Byen Mexico af Aschenborn. Mig ubekjendt.
Da Forf. ved Beskrivelsen af denne Art ikke omtaler Nervationcn, er dens Plads 

paa dette Sted ikke ganske sikker.

Tvivlsom.
Aneimia villosa £? Karwinskyana Presl Suppl, p. 83. A. villosa Karw. pi. mex. 

exs. no. 8.
Mexico (Karwinski).
Presl tilstaaer, at han kun har seet fragmentariske Exemplaren Det er derfor 

tvivlsomt, om Planten er stillet rigtig som Afart af A. villosa, eller det er egen Art.

* * pinnatovenatæ.
7. Aneimia speciosa Presl Suppl, p. 89.

Samlet paa Mexicos Vestside uden Localangivelse af Née. Jeg fandt den paa græs
rige Bjergsider imellem Tepitongo og Trapiche de la Concepcion i Dep. Oajaca (4500'J ; 
den bærer Frugt i August.

Da jeg har havt et större Antal Exemplarer til min Raadighed, finder jeg Anled
ning til at gjöre folgende Tillægsbemærkninger til den iövrigt gode Beskrivelse af Presl.

Planten opnaaer sjcldcn den af Presl angivne Störreise, navnlig er den golde 
Plante betydelig mindre, sjelden over 3—4" lang med en Stilk af 1—2". Finnernes 
Antal er meget foranderligt; stundom er Lovet udelt aflang-hjerteformigt med to Frugtstilke 
fjernede indtil | T. under Lovet, og kortere end dette; stundom har Lovet 2—3 Finner; 
ikkun paa meget store Exemplarer, og paa golde Löv er dette bestaaende af indtil 5 
Finner. Finnerne ere ved Grunden hjerteformige, og for det meste noget skjæve; Sidefin
nerne ere meget kortere og mindre tilspidsede end Endefinnen, som er af 2—2|" Længde, 
lz Brede. De to Frugtstilke sidde afvexlende (ikke modsatte) indtil over en Tomme under 
Lovet, og ere for det meste kortere end dette. Rodstokken er lille næsten kugelförmig, 
af Störreise som en Kirsebærsteen, udvendig beklædt med kastaniebruun Filt.
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* * * reticulatovenatæ (Aneimidictyum Presl.)
8. Aiieiniia Phyllitidis Sw. Schlechtd. Lin. 5. p. 620. Kze fil. Leibd. 1. c. p. 308. 

Nees ab E. Linnæa 19. p. 686. A. Hænkci Mart. & Gal. 1. c. p. 19.
Delte er Mexicos almindeligste Art, som har en betydelig geographisk Udbredning i 

den subtropiske og tempererte Region, hvor den voxer i Skove paa fugtige skyggefulde 
Steder. Jeg fandt den ved Mirador (3000 ), imellem Comaltepec og Trapiche de la Con
cepcion i Dep. Oajaca (2500-3000), ved Teotalcingo i Chinantla (4000'). Schiede fandt 
den ved Jalapa, paa Hac. de la Laguna; Galeotti ved Zacuapan; Leibold sammesteds.

Arten varierer betydelig, ikke blot i Störreise, men ogsaa i Finnernes Antal og 
Form; de ere snart siddende, snart stilkede, snart hjerteformige ved Grunden, snart budt 
afrundede, snart endelig tilspidsede. Det er af denne Grund at jeg med megen Vantro 
seer hen til A. Hænkei Presl. Suppl, p. 94 og ß cordifolium Pr. (A. Hænkei Pr. Rel. Hænk.
1. p. 74. A. cordifolium Pr. Rel. Hænk. 1. p. 73. t. 11. f. 3) samlede afHænke i det vest
lige Mexico. Det er neppe andet end mindre Former af Phyllitidis, voxne paa en noget 
törrere Jordbund.

Osmundaceæ Mart.
Osmunda L

1. Osinuiida spectabilis Willd. ß palustris Presl Suppl, p. 63. O. spectabilis 
Mart. & Gal. I. c. p. 21. O. regalis L. var. spectabilis Willd. ß brasiliensis Kze 
fil. Leibd. 1. c. p. 308.
I Moser ved Foden af nogle smaae Slamvulkaner, los Hornillos kaldte, i Nærheden af

S. Antonio Huatusco (4500') Dep. Veru Cruz. Leibolds Exemplarer ere fra samme Loca- 
litct. Galeotti fandt den i Moser ved Jalapa.

2. Osmunda cinnaiuoiiiea L. Schk. Crypt, t. 146. Kze. fil. Leibd. 1. c. p. 308. 
Presl Suppl, p. 68. (sub § 3. Osmundastrum.)
Den voxer i de samme Moser ved Huatusco sammen med foregaaende, og findes 

der om Foraaret rigelig i Frugt. Leibold fandt den sammesteds.

Ophioglossaceæ R. Br.
OpMofflossum L.

1. Ophioglossuin bulbosum Michx. il. am. bor. 2. p. 276. Klotzsch. Lin. 18. p. 529. 
Presl Suppl, p. 51.
Fundet i Real del monte af C. Ehrenberg.
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2. Ophioglossum reticulatum L. Hook. & Grev. ic. fil. t. 20. Schlechtd. Lin. 5.
p. 620. Mart. & Gal. p. 13. Presl. Suppl, p. 52.
Fundet paa Træstammer ved Jalapa af Dr. Schiede; Galeotti fandt den i Llano 

verde (75009 i Oajaca ved Foden af Kalkklipper paa sumpige Steder.

3. Ophioglossum (Cheiroglossa Presl) paliiiatuni Plum. fil. t. 163. Hook ic.
pi. 1. p. 4. Mart. & Gal. 1. c. p. 14. Presl Suppl, p. 57.
Galeotti fandt den nedhængende fra Træerne i skyggefulde Skove ved Petlapa i 

Dep. Oajaca (3000').
De her nævnte Arter af Ophioglossum synes i Mexico at være yderst sporadisk 

fremtrædende; i del mindste har jeg under et næsten treaarigt Ophold i Landet under 
idelig Syslen med Planteverdenen ikke seet noget eneste Exemplar deraf.

Prof. Kunze omtaler i fil. Leibd. p. 306 to Arter, som have været tilstede i ufuld
stændige Exemplarer i Leibolds Samling, og som han derfor ikke vover at bestemme.

Botrychium Siv.
* flabellatovenatæ.

1. Botrychium obliquum Miihlenbg. Schlechtd. Lin. 5. p. 621. (partim) Presl.
Suppl, p. 44. B. lunarioides Schk. Crypt, t. 157. Klotzsch. Lin. 18. p. 529.
Fundet paa Cerro colorado af Schiede, ved Huajolote af C. Ehrenberg.

2. Botrychium deconipositum Mart. & Gal. 1. c. p. 15. t. 1. Presl. Suppl, p. 44.
B. obliquum Schlechtd. Lin. 5. p. 621. (partim).
Galeotti angiver som denne Arts Voxested Skoven paa Pico de Orizaba i 5—6000 

Fods Höide. Denne Angivelse er urigtig af den simple Grund, at der slet ikke existerer 
noget Pico de Orizaba paa den angivne Höide, thi det Plateau, hvorfra Vulkanen begynder 
at hæve sig iveiret, er ved Landsbyen Sta Maria Alpatlahua allerede 7500 höit. Jeg har 
fundet Bregnen i Skovene imellem Totutla og Mirador paa henimod 4000', og sandsynlig- 
viis ere de Galeotliske Exemplarer ogsaa fra denne Localitet. Efter Presl’s Angivelse er den 
samlet af Schiede imellem den foregaaende paa Cerro colorado.

* * pinnalovenatæ.
2. Botrychium virgiiiicum Sw. var niexicanum Hook. & Grev. syn. fil. in Hooker 

bot. Miscell. 2. p. 223. Presl Suppl, p. 46. A. virginieum Schlechtd. Lin. p. 621. 
(exel. syn. Plum.) B. brachystachys Kze fil. Leibd. 1. c. p. 305. (see. Presl.)
I den östlige tempererte Region. Fundet i Skove ved Jalapa, og paa Cuesta 

grande de Chiconquiaco af Schiede; i den temp. Reg. af Leibold.
Vidensk. Selsk. Skr., 5 Række, nalurv. og math. Afd. 1 Bind. 39
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A nm. Arterne af Botrychium forholde sig i Mexico ligesom Ophioglossum ; de optræde 
ingensteds i rigelig Mængde, men man stöder tllfældigviis paa et enkelt eller ct 
Par Excmplarer.

Danæaceæ Presl.
»arøcea Smith.

1. Danæa (llolodanæa) elata Liebm.:

fronde sterili 4—5 pedali, stipite bipedali, elongata pinnata, pinnis supra obscure viridibus 
nitidis subtus pallidioribus, oppositis remotis, 10 paribus eum impari, brevissime petiolatis, 
patenlibus, oblongo-lanceolatis, longioribus 7 poli. 1| poli, latis, abrupte longi-et fal— 
cato-acuminatis, margine inerassato parum reflexo undulatis, ápice undulato-repandis^ 
basi obliquis euneatis, costa utrinque elevata, antice obsolete canaliculata glabra, postice 
convexa squamulis ferrugineis obsita, venis obscuris utrinque prominulis simplicibus vel 
furcatis parallele-curvalis ; stipite basin versus penna cygnea crassiori subtereli vix cana
liculate squamulis ferrugineis laceris adpressis adperso continuo, rhachi articulata, internodiis 
bipollicaribus sursum brevioribus, ad nodos compresso-incrassata, antice canaliculata sulcata, 
Iateribus planis, dorso convexa, squamulosa. Fertiles perierunt.

Habitus D. nodosæ, sed hæc stipite nodoso, pinnarum paribus pluribus (15), pinnis 
longioribus (8 poll.), ápice subintegerrimis, cet. differt.

Denne Bregne har jeg ikkun fundet paa en Localitct i Mexico, nemlig i en Skov- 
klöft ved Randen af en Bæk voxende i et tykt Muldlag paa Hacienda de Jovo (Baranca del 
arroyo de Isapa, Dep. Vera Cruz) paa henimod 1500' Iloide.

Det er at beklage, at de frugtbare Exernplarer af denne Art ere gaaedc tilgrunde 
i en Plantesending., der paa Flodpassagen ned ad Rio Tecoluta og senere paa Seiladsen i 
et maadeligt Kystfartöi havde lidt meget af Fugtighed. Det er saameget beklageligere, som 
forhen ingen Danæa Art var kjendt fra Fastlandet Nord for Panama.

2. Danæa (llolodanæa) media Liebm.:

Ironde sterili 1—2 pedali, stipite 6—12 poli, longo, oblonga pinnata, pinnis oppositis 
remotis patentissimis (paribus pinnarum plerumque 5, rarius 7 vel 4—3), subsessilibus 
infimis brevipetiolatis, 2—3 poll, Iongis, 1 — 1| poll, latis, e basi obliqua euneata ellipticis 
ápice abrupte curvato-cuspidatis, margine leviter undulatis apicem versus repandulis, supra 
obscure viridibus subtus glaueo-viridibus, costa utrinque elevata, antice canaliculata glabra, 
postice convexa squamulis ferrugineis hic illic adspersa, venis basi furcatis utrinque pro-
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minulis obscuris; stipile coniinuo compressiusculo subtetraquetro marginato squamis-mem- 
branaceis fuscis squamulisque ferrugineis laceris adpressis adperso, antice piano sulcato; 
rhachi compressa interrupte-alata articulata, internodiis infcrioribus 2 poll., sursuin brevi- 
oribus, alis membranaceis ad apiccm articuli majoribus, deorsum decrescentibus. Rhizoma 
horizontale pollice crassius, intense fuscum, protophyllis carnosis subrenifonnibus laceris, 
instructum. Frondes fertiles jam non adsunt.

Habitus accedit ad D. Leprieurii Kze, sed difFert hæc species præter alias notas im
primis stipite articulato.

Den findes i Baranca del arroyo de Isapa paa Hac. de Jovo imellem foregaaende 
Art. Disse to Arter voxe i Selskab med lave Pandaneer (Carludovica), Polybotrya cervina, 
Dorstenia Iloustoni, lave Mclastomer, forskjellige Aroideer, odl.

Skjöndt de frugtbærende Löv ere bievne ödelagle, kan jeg dog ikke tvivle om, 
at denne ligsom foregaaende horer til de ubeskrevne Former.

3. Danæa (Eudanæa) cuspidata Liebin :

fronde sterili 1| pedali, stipite 6—8 pollicari, elongata, pinnata, pinnis coriaceis antice 
atroviridibus lucidis, postice glauco-viridibus opacis, oppositis, paribus 10—12 cum impari, 
patulis scssilibus, longioribus 4 poll, semipollicem latis, lineari-ellipticis, basi oblique cune- 
atis, ápice falcato-incurvis longe cuspidatis, margine incrassato undulatis revolutis, 
apicem versus argute hamato-dentatis, costa utrinque elevata castanca, antice canaliculata 
glabra, postice convexa hic illic squamis membranaceis fuscis adspersa, venis utrinque 
prominulis obscuris simplicibus furcalisve parallelis; stipite 2—3nodoso, internodiis 2—2| 
poil, longis quadrangulo antice bisulco ferrugineo-squamuloso; rhachi nodosa sursuin im
primis sub nodis marginala, internodiis vix pollicaribus, nodis compressiusculis incrassatis 
densius squamulosis. Frondes fertiles non visæ.

Denne Art fandtes i de mörke fugtige varme Urskove, som bedække Bjergsiderne i 
Chinantla imellem Lobani og Petlapa (2500'), og synes meget sjelden.

Frugtbærende Exemplarer ere ikke komne mig for Öie.
i Habitus ligner denne Art nærmest Danæa stenophylla Kze. Farrn, t. 28, som imid

lertid ved sin uleddede knudelöse Lövstilk og Axc horer til en anden Afdeling, saa det er 
ufornödent at fremhæve de specieliere Forskelligheder. Skade er det at Fruglexemplarer 
ikke ere trufne, for at faae afgjort, om Arten har sine Synangier overensstemmende med 
Danæa, saaledes som Presl omskriver Slægten i Suppl. Pleridogr., eller med Hcterodanæa 
PresI, hvortil ovennævnte D. stenophylla henföres.

39*
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Marattiaceæ Kaulf.
Marattia Smith,

1. Marattia (Gyniiiotheca) laxa Kze fil. Leibd. 1. c. p. 306. Kze. Farrnk. p. 231. 
t. 95. Gymnotheca laxa Presl Suppl. Pterid. p. 15.

Denne Art tilhorer Mexicos östlige tropiske Region, og gaaer noppe op i den 
tempererte, saaledes som Kunze efter Leibolds Angivelse anförer. Den voxer paa meget 
skyggefulde og fugtige Steder, især i Bunden af skovbcgroede Baranker. Allerede i For- 
aaret 1841 sandede jeg Planten paa flere Steder paa Mexicos Öslkyst ved Ranchoen Ca- 
brestros i en Baranke, neppe 500 Fod over Havet; ved Sta Maria Tlapacoyo, og paa den 
nærliggende Ilac. de Jovo paa henimod 1500 Fods Höide; endelig i den dybe Baranca de 
S. Francisco i Nærheden af Mirador paa omtrent 2000'. De Leiboldske Exemplarcr skrive 
sig formodentlig fra denne sidste Localitct.

Det fuldt udviklede frugtbærende Löv er over 5 Fod langt, de primære Finner 
over 20 Tommer lange, sædvanlig afvexlende, stundom modsatte især imod Spidsen.

2. Marattia (Gyniiiotheca) weinmanniæfolia Liebin. : Marattia lævis Mart. & 
Gal. I. c. p. 15! (minime Smith).

fronde 5—6 pedali coriácea lato-lanceolata tripinnate; pinnis primariis oppositis palulis 
bipedalibus lanceolatis remolis (6—4 poll, distanlibus); pinnis secundariis alternis paten- 
tissimis approximatis (1—2 poll, dislantibus), 4—5 poll. longis | poll, latis, lineari-lan- 
ceolatis longe acuminato-caudatis ; pinnulis sessilibus alternis palulis adfixis, vix semi- 
pollicem Iongis (in pin. sterilibus et apicem versus longioribus), 3 lin. latis oblique ovalibus, 
basi oblique eunealis, ápice truncato-et rotundato-obtusis margine adpresse crenatis plerumque 
leviter revolutis, utrinque læte viridibus glabris; costa antice elevata convexa, postice sub- 
immersa, non excurrente, venís immersis patulo-furcatis simplicibusve. Synangiis dorso 
venarum infra marginem affixis, thecæformibus coriaeeis pallide fuscis ellipticis bilobis, 
4—5 rimosis margine inerassato integris, deciduis; indusiis nullis; receplaculis e venarum 
parte inerassata formatis linearibus, sulco longiludinali ad recipiendum crislam synangiorum 
exaratis. Rhachi universali anlice planiuscula canaliculate, postice convexa ad insertiones 
pinnarum dilatata; secundariis marginate apicem versus alatis; tertiariis utrinque interrupte- 
alatis, alis sub pínnula quaque oblique-truncalis meinbranaceis aveniis integerrimis margine 
parum revolutis, deorsum decrescentibus. Rhachi universali et secundariis sparse paleaceis; 
tertiariis glabrescenlibus, solummodo ad insertionen pinnularum squama una alterave instructis. 
Rhizoma erectum breve vix spilhamæum carnosum squamis carnosis obsitum, frondes 5-6 
emittens.
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Habitus spcciei quodammodo ad M. alalam accedit, scd præter alias notas genere 
(see. difinitionem Maraltiacearum Preslii) differt.

Voxer i den fugtige skyggefulde Skovregion i Dep. Oajacas ösllige Bjerge imellem 
4—6000 Fods Höide paa leret Jordbund ved Bredden af smaac Vandlob. Jeg fandt den 
især hyppig imellem Roayaga ogTonaguia i Districtet Villa alta, ligeledes i Skoven imellem 
Betaza og Chichicastepcc, og imellem Yalalag og Yagocbi i 7—8000 Fods Höide. Galeolti 
samlede den lidt længere imod N.V. i den samme Bjergkjede ved Talea i lignende Höide.

Der kan ikke være nogen Tvivl om, at den eneste Marattiacee, som omtales af 
Martens og Galcotti i Mein. s. 1. Foug. under Navn af M. lævis Willd. (skal være Sm.) er 
denne Art, uagtet man vel maa undre sig over en saa unöiagtig Bestemmelse. M. lævis 
har en overordentlig fjern Lighed dermed, hvorimod Forvexling med M. alata meget sna
rere lod sig forklare hos ForfL, som ikke tage det saa nöie med deres Bestemmelser eller 
Benævnelser. Nærværende Art stemmer imidlertid paa det fuldstændigste med Charaktererne 
for Presl’s Gymnolheca, hvorimod M. alata henhörer til samme Forf’s Discostegia, der er 
forsynet med Indusium og har et kuglerundt Receptaculum, medens vor Plante mangler 
Indusium og har et linieformigt Receptaculum. Dette er altsaa den förste grove Feiltagclsc 
af Mem.’s Foríf. Presl har i Suppl. Pteridogr. p. 12 taget den martens-galeottiske Bestemmelse 
for god, stolende paa sammes Nöiaglighed, men Mexico bliver efter del anförte al 
stryge iblandt Localiteterne for M. Iævis. En anden Urigtighed hos Mart. & Gal. er den 
Angivelse, at denne Bregne skal være træagtig, hvilken Angivelse allerede er gaaet 
over i andre Værker (cfr. Presl 1. c. p. 11 i Slægtsbeskrivclscn af Discostegia). Planten har, 
som i ovenstaaende udforlige Beskrivelse omtalt, en kjödfuld Middclstok, som noppe hæver 
sig et Qvarteer over Jordens Overflade.
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Plantegeographisk Oversigt over Mexicos Bregner.

Det eneste Forsög, der hidtil er gjort til at fremstille Mexicos Bregner efter deres 
geograpiske Fordeling, findes i Martens & Galeottis Mémoire sur les Fougères du Mexique 
p. 83. Det vil være nödvendigt her at gaae noget nærmere ind paa dette Arbeide, dels fordi 
det er det forste Forsög i denne Retning, og derfor er blevep tillagt nogen Betydning, 
dels fordi jeg aldeles ikke kan antage de af Forff. fulgte plantegeographiske Principer, og maa 
forkaste de at dem vundne Resultater som urigtige. Jeg vil derfor först give en kort Udsigt 
af deres Fremstilling, og derpaa meddele de derved foranledigede critiske Bemærkninger. 
Först efter al være kommen til Erkjendelse om dette Arbeides Beskaffenhed, vil jeg for
sage at opstille de i Henseende til Bregnernes geographiske Fordeling charakteristiske 
Regioner, hvilke jeg vil söge at begrunde paa ganske andre, men som jeg vil haabe, 
med Naturen mere overenstemmende Forhold end de af Mårtens og Galeotti anvendte.

Forff. plantegeographiske Inddeling er folgende*):

*) Da Forff. regne Lycopodiaceerne med til Bregnerne, og opföre dem i de plantegeograpiske Lister, ere 
disse strögne i min Oversigt ovei Forff. Arbeide.

Io Ilede Region ved Foden af Cordillererne fra Atlanterhavets (sic!) Bredder indtil 
2500'. Underafdelcs saaledes:

A. Ilede Kystregion. Tynde Skove. Rhizophora Mangle, Castilloa elástica, Convolv. 
maritimus. Liden Fugtighed. Middeltemperatur 25°—25° 30' C.

1. Lygodium, 1. Acrostichum.
B. Barankernes og de fugtige Skoves hede Region. Skovtræer af forskjellige Fa

milier. Basalt, vulkanske Conglomerater og detritus. Middeltemp. 19°—24° 30' C.
Overgaaer i den tempererte Region igjennem Barankerne og de fugtige Skove 

imellem 2—3000'; man kan derfor opstille en Underafdeling: en varm-temperert Re
gion fra 1500-1800' til 2500-3000'.

2 Lygodium, 1 Aneimia, 1 Acrostichum, 1 Polypodium, 1 Gymnogramme, 2 Pteris,
3 Asplénium, 2 Aspidium, 4 Adiantum, 1 Dicksonia.

C. Sydhavskystens hede Region. Indtil 2500—3000'; Middeltemp. 19° til 25°; fugtige 
Skove, dybe Baranker, kraftig Vegetation lige til Havet. Basalt i Jalisco, Granit ved 
Acapulco, Gneis og Granit i Oajaca.

1 Lygodium, 1 Acrostichum, 1 Polypodium, 1 Blechnum, 1 Asplénium, 3 Adi
antum, 1 Cheilanthes.

2° Tempererte Regioner.
A. Östlige Cordillere-Heldning. Meget udsrakt; ovre Grændse vanskelig at angive især 
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i Dep. Oajaca. Uafbrudt Grönhed; stor Fugtighed; træagtige Bregner og Liquidambar, 
immergrönne Ege, mange Orchidcer, Myrica jalappensis etc. etc. Middeltemp.15—19° C. 
Basalt i Dep. Vera Cruz; Kalkskifer i Dep. Oajaca.

Basaltens: i Mertensia, 1 Aneimia, 1 Osmunda, 3 Acrostichum, 4 Gymnogramme, 19 Po
lypodium, 1 Tænitis, 1 Lomaría, 4 Blechnum, 1 Diplazium, 4 Pteris, 12 
Asplénium, 1 Cænopteris, 2 Aspidium, 5 Adiantum, 1 Cheilanthes, 1 Dick- 
sonia, 2 Alsophila, 2 Cibotiuin, 1 Cyathea, 2 Trichomanes, 1 Hymenophyllum.

Kalkskiferens : 1 Ophioglossum, 1 Marattia, 5 Polypodium, 1 Blechnum, 3 Pteris, 1 As
plénium, 1 Adiantum, 1 Aspidium, 1 Alsophila, 1 Cyathea.

B. Vestlige Cordillere-Heldning. Tempererte Region udstrakt igjennem störste Delen af 
Dep. Michoacan, Districtct Colima, Dep. Jalisco. I Oajaca nærmer den sig Havet og 
gaaer ned til 1000'; ovre Grændse bliver at ansætte i det mindste ved G500'. 
Middeltemp. (ved Tepic) 15—20° C. Basalt (Jalisco, Del af Michoacan), Kalk og 
Sandsteen (sydlige Michoacan), chrystallinsk Kalk, Gneis, Granit, Syenit (Oajacas 
Kyster). Ingen træagtige Bregner*)  eller Liquidambar, stor Mængde Ege og 
Orchideer, nogle Palmer, men ingen Chamædoreer **).

*) Fn træagtig Bregne findes dog i denne Region, nemlig Alsophila mexicana Mart.
«*) Urigtigt, flere Chamædorecr findes i Floddalene paa Dep. Oajacas Vestside.

Vulkansk Jordbund: 1 Acrostichum, 1 Gymnogramme, 1 Notochlæna, 1 Blechnum, 
1 Pteris, 2 Adiantum, 1 Cheilanthes.

Granit, Gneis: 3 Aneimia, 1 Acrostichum, 1 Polypodium, 1 Pleopeltis, 2 Allosoms, 
1 Asplénium.

C. Tempererte Central-Region, indbefaltende Holdningerne af Bjerkjederne, som adskille
llöislctterne, fra 3500 —G000'. Middeltemp. 15°—20° C. Jordbund forskjellig:
Kalk, Skifer, Basalt, Trachyt, Phorphyr, Gneis etc. Höisletterne selv have ingen 
Bregner. For denne Region anföres ikkun:

Aspidium abruptum, paa Gneis i Oajaca.
3° Kolde Regioner.

A. Östlige Cordillere-Heldning. Naaletræer, træagtige Ericaceer, Cruciferer, mange 
Ranunculaceer, ingen Acacier eller Malpiphiaceer etc., faa Lianer.

Nedre Grændse varierer imellem 5500 og 7000'. Bregner hyppige imellem 
8—10,000; de forsvinde paa 12,500 Fods Höide.

Vulkansk Jordbund: 4 Acrostichum, 1 Gymnogramme, 1 Xiphopteris, 3 Polypodiuin, 1 Allo
soms, 2 Pteris, 2 Asplénium, 1 Woodwardia, 2 Aspidium, 1 Adiantum, 1 
Cheilanthes.

Kalk: 1 Ophioglossum, 1 Mertensia, 3 Acrostichum, 1 Grammitis, 1 Xiphopteris, 6 Poly- 
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podium, 1 Tænitis, 1 Antrophyum, 1 Blechnum, 2 Pteris, 3 Asplénium, 1 Cænopteris, 
2 Aspidium, 4 Adiantum, 2 Cheillanlhes.

B. Vestlige Cordillere-Heldning. Omtrent samme Charakteer som östlige Heldning. 
Herunder fores det centrale Mexicos Höider, som overgaae 7000', f. Ex. Popocatepetl, 
Ixtaccihuatl, Malinche, Nevado de Toluca, Cerro de Ajusco, Pico de Tancitaro etc. 
Geognostisk Beskaffenhed meget forskjellig.

Basalt: 1 Acrostichum, 3 Polypodium, 1 Notochlæna, 1 Asplénium, 1 Aspidium, 1 Adi
antum, 2 Cheilanthes.

Gneis og Kalk: 2 Aneimia, 1 Acroslichum, 1 Grammitis, 1 Polypodium, 1 Pleopeltis, 
3 Notochlæna, 2 Allosorus, 1 Pteris, 2 Asplénium, 3 Adiantum, 1 
Cheilanthes.

C. Höisletterne. Hertil regnes Mexico Sletten, Toluca Sletten, Sletterne ved Guanaxualo, 
Siiao, de uhyre Sletter i Zacatecas, Durango, S. Luis Potosi. Ingen Bregner.

Totalanlallet 170 Arter, hvoraf 114 paa Basalt, 54 paa Kalk, Gneis og Granit. 
Saavidt Memoiren. Vi ville nu see, hvilke væsentlige Mangler og aabenbare 

Urigtigheder denne Fremstilling lider af.
Idet Forff. aldeles ignorere det betydelige Antal Bregner, der tidligere var 

bekjendt fra forskjellige Egne af Mexico, og ikkun tage Hensyn til de af 
Galeotli samlede Arter gaaer den hele videnskabelige Brugbarhed af denne 
Del af deres Arbeide tabt. Hvilken Nytte skal nemlig Plantegeographcn have af 
en Oversigt over 170 Bregners Fordeling efter Regioner, vilkaarligen og utilbör— 
ligen fremhævede fremfor en stor Mængde Arter, som paa den Tid, da ForiT. udgave 
deres Mem. s. 1. Fougères du Mexique vare bekjendte som mexicanske? Meningen 
med slige plantegeographiske Oversigter er jo dog at anskueliggjöre en vis 
Planlefamilies Forhold i el vist Land igjennem de forskjellige Höideregioner. Men 
dette opnaaes ikke ved den af Forff. givne Fremstilling. Et vilkaarligt valgt Exempel 
vil gjöre det indlysende, at Forff. have forfeilet Öiemedet med deres Arbeide. I 
Mern, finde vi 1 Hymenophyllum og 2 Arter Trichomanes omtalte, alle tre fores 
af Forff. til den östlige tempererte Region; men dengang Forff. udgave deres 
Mern, var det velbekjendt, at et betydeligt större Antal af disse to Slægter fandtes 
i Mexico, nemlig de af Dr. Schiede samlede og af Schlechtendal og Kunze bestemte 
og i Linnæa omtalte: Hymenophyllum 6 Arter, Trichomanes 3 Arter. Hvis Forff. 
havde taget tilbørligt Hensyn til det allerede for Videnskaben vundne, vilde vi have 
faaet en ganske anden Forestilling om disse lo Slægters Rolle i Mexico. Det samme 
gjælder om de fleste andre Slægter.

Det er fremdeles meget uhensigtsmæssigt at Forff. ikkun nævne Tallet paa 
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Arterne af de forskjellige Slægter, som optræde i de forskjellige Regioner, men ikke, 
hvilke Arterne ere. Det er meget besværligt at maatte slaae efter i de artrigere Slægters 
systematiske Opstilling for imellem en stor Mængde Voxesteder at söge at udfinde, hvilke 
Arter det vel kan være som fremtræde i hver Region. Dette er imidlertid en Mangel af 
mindre Betydning. Betænker man desuden at Forif’s Artsbestemmelser ere i höieste Grad 
upaalidelige, saaledes som det i den foregaaende Fremstilling er viist, da vil man ikke 
savne de urigtige Artsnavne, man ellers vilde have erholdt.

Plantestatisliske Oversigter, især fra tropiske Egne, pleier man ikke at tillægge stor 
Betydning, fordi man ikke kan skjænke dem absolut Paalidelighed, idet ny opdagede Former 
hurtigen forandre de opstillede Proportioner; naar imidlertid en Forfatter tager tilbörligt 
Hensyn til Alt, hvad Videnskaben paa en given Tid frembyder, for at gjöre sit Arbeide saa fuld
stændigt og paalideligt som muligt, da vil ogsaa Arbeidet have Værd for sin Tid, men 
ogsaa ikkun da.

Martens og Galeolti inddele Mexico i tre Regioner, en hed, en temperert og en 
kold. Denne Inddeling synes noget vel almindelig, ligesom ogsaa Grændserne for disse 
Regioner ere stillede med stor Vilkaarlighed. Vi ville kortelig betragte hver enkelt af disse 
Regioner og deres Underafdelinger, saaledes som Forff. omskrive dem.

Io Den hede Region. Det er i Samklang med saa mange andre Unöiagtigheder, 
som forekomme i dette Skrift, atForif. definere Regionen som strækkende sig ved Foden af 
Cordillererne fra Atlanterhavets Bredder til 2500 Fods Höide, og dog underafdele den i A) 
en Atlanterhavskystregion og C) en Sydhavskystregion, af hvilke den sidste gaaer til 
3000'. Desuden opstilles som B) en Skov- og Barankeregion, der skal overgaae i den lem- 
pererte Region imellem 2—3000', saa at man kan opstille som Underafdeling en varm- 
temperert Region fra 1500—1800 til 2500—3000'. Skjöndt denne Region er stillet imellem 
de to Kystregioner, og derfor skulde synes at maatte være ment som fælles for begge, 
sees det dog tydeligt, at den kun er ment som henhörende til den ostlige Kyst. Der var 
lige megen Anledning til at opstille en Skov-og Barankeregion for Vestsiden som for Östsiden. 
Men det er overhovedet ulogisk, og i Modstrid med hele den övrige fulgte Inddelingsmaade, 
at opstille en Skov- og Barankeregion allene i den hede, men ikke i den tempererte og 
kolde Region.

2° Tempererte Regioner. A) Østlige Cordillere-Heldning, B) Vestlige Cor- 
dillere-Heldning, C) Tempererte Central-Region.

Det skal efter Forff. være vanskeligt at angive den ovre Grændso for den ostlige 
tempererte Region, men dette kan jeg ikke indrömme uden med Hensyn til Dep. Oajaca, 
hvor Vegatationsforholdene paa Grund af Landets særegne Bygning ere yderst indviklede. 
Paa hele den övrige östlige mexicanske Cordillerekjede, der strækker sig parallel med 
Kysten, og hæver sig til 8—9000 Fods Middelhöide, afgiver den nedre Grændse for Naale- 

Vidcnsk. Selsk. Skr., 5 Række, naturv. og math. Afd. 1 Bind. 40
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Træerne en særdeles beqvem Grændse imellem den tempererte og- kolde Region. Den 
vestlige tempererte Cordillere-Heldning skal sænke sig indtil 1000 Fod i Dep. Oajaca; men 
det er umuligt at bringe denne Paasland i Overensstemmelse med den tidligere ved Syd
havskystens hede Region gjorte, hvorefter samme ansættes indtil 3000, og de Iagttagelser, 
jeg paa en Reise i de vestlige Dele af Dep. Oajaca har havt Ledighed til at anstille., mod
stride ogsaa aldeles denne Ford’s Paastand.

3° Kolde Regioner. A) Östlige Cordillerers, B) Vestlige Cordillerers, C) Höislet- 
ternes. Under B) de vestlige Cordillerers Heldning indbefattes höist mærkeligen alle 
Bjerghöider i det Indre af Mexico, hvilket ikke er overensstemmende med det ved 
den tempererte Region fulgte Inddelingsprincip, hvorefter man skulde have ventet, at de 
kolde Central-Bjerghöider kom til at danne en egen Underregion for sig. Höisletterne, 
som ingen Bregner eie, danne derimod en under C) opstillet Underregion.

ForfT. lægge i deres plantegeographiske Oversigt særdeles Vægt paa Jordbundens 
geognostiske Beskaffenhed, og opstille i de fleste Regioner to Rækker af Bregner, 
eftersom de voxe paa vulkansk Jordbund eller paa Granit, Kalk, Skifer. Denne 
Modsætning imellem Bregner, som voxe paa vulkansk Jordbund, og dem, som voxe 
paa Kalk, Skifer, Granit, Gneis o. dl. maa være Enhver paafaldende. Det er dog vel 
Vilkaarligheden dreven vel vidt. Men jeg tager ikke i Betænkning at erklære denne hele 
paa Jordbundens Beskaffenhed stöltede Fremstilling som greben af Luften, og, hvad der 
ville synes utroligt, hvis det ikke kunde bevises, nedskreven tiltrods for Forfl’s bedre 
Vidende.

Saavidt vor Kundskab for Tiden gaaer er det ikkun et indskrænket Antal Planter, 
som ere jordfaste; det langt overveiende Antal er ikke bunden til nogen bestemt Jordbund, 
men voxe tilsyneladende lige villigt i meget forskjellige JordLlandinger. Bregnerne höre 
ganske vist snarere til de jordfaste end lil de jordfrie, men det er paa en ganske anden 
Maade end ForfT. antage, og al opstille to Rækker, hvoraf den ene indbefatter de vulkanske 
Klippers Bregner, den anden alle andre Klippearters Bregner, og begge Rækker dog 
ikkun betegnende Klippebregner, det er absurd. Europas Bregner voxe enten i en meget 
humusrig Jordbund (i Skove, i Torvemoser) eller i Klippesprækker. Disse sidste voxe 
sædvanlig ligegodt i Revnerne af Granit- Skifer- Kalkklipper, ja selv i Muurrevner. Stenens 
chemiske Sammensætning synes mindre vigtig for disse Klippebregner end sammes Ilaardhed. 
Asplénium Ruta muraría, septentrionale, Trichomanes, Adiantum nigrum, kunne tjene som 
velbekjendte Exempler herpaa.

I den hede Zone er Forholdet det samme, men her kommer endnu det meget store 
Antal Bregner til, som voxe snyltende paa Træstammer, og altsaa ere aldeles uafhængige 
af Jordbunden. Det er ubegribeligt, at Martens og Galeotti ikke have taget Hensyn hertil, 
uagtet de i den systematiske Deel idelig nævne Arterne som parasitiske.
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I Mexico cr det i de planterigere Egne, navnlig i de, hvor Bregnerne fremherske, 
særdeles vanskeligt, ofte umuligt at komme til Kundskab om Beskaffenheden af det faste 
Klippeunderlags Natur, fordi dette er bedækket af mægtige Leerlag, som i Skovegnene endnu 
blive overleirede af et tykt sort Humuslag. I dette rôde jernholdige Leer, i denne sorte 
Humus voxe de fleste Jordbregner; af det forholdsviis ringe Antal, som voxe i Klipperevner 
træffes nogle tillige parasitisk paa Træer, og vise saaledes lilfulde, hvor lidet de ere af
hængige af de Klippers chemiske Sammensætning, i hvis Sprækker de voxe.

Efter disse Bemærkninger, som vil finde Medhold af enhver med Forholdene be- 
kjendt Botaniker, ville vi tage et Par Exempter ud af de af Marlens og Galeotli opstillede 
Rækker, for at vise det aldeles ugrundede i samme.

P. 85. Tempererte östlige Region. Basaltisk Jordbund : 2 Arter Psilotum,men den ene Art 
voxer kun paa Klipper, den anden paa Træer. — 1 Mertensia, men denne voxer aldrig paa Basalt, 
men paa röd Loer. — 1 Aneimia, paa Leer. — 1 Osmunda, i Sumpe. — 3 Acrosticha, alle paa 
Træer. — 1 Cyathea, i sort Humus. — 2 Trichomanes, parasitisk paa Træer.— 1 Hymenophyllum, 
paa Træer. — 19 Polypodia, slörste Delen paa Træer. Flere Exempler behoves vist ikke; Sagen 
er indlysende. Det nytter ikke, hvis Forff. ville söge at frelse Skinnet af Nöiagtighed ved 
at paastaae, at den faste Klippegrund har Indflydelse paa Vegatationens Charakter selv 
igjennem de overleircnde Leer- eller Humuslag; thi om ogsaa det var sandt, hvilket det ikke 
er, saa maa vi dog strax spörge, om denne Klippejordbund da ogsaa har Indflydelse igjennem 
Træstammerne paa de Parasiter, som i de tropiske Skove bedække Træernes Bark? og 
delte ville dog vel Forff. ikke fordriste sig til at paastaae. Resultatet bliver altsaa, at det 
hele plantegeographiske Forsög, tilsyneladende saa nöiagtigt og stoltet paa geologiske Data, 
i Virkeligheden er unöiagtigt, upaalideligt og — ubrugbart.

I den foran givne Fremstilling af Mexicos Bregner indeholdes Oplysninger om 
308 Arter; i dette Tal indbefatter ikke 61 Arter, der nævnes af andre Forff. som mexicanske, 
men som jeg af forskjellige Grunde anseer for at være tvivlsomme, og derfor ikke vil 
medtage i den efterfölgende Fordeling igjennem de forskjellige Regioner. Af de med 
Sikkerhed kjendte ere 89 Arter Parasiter, 78 voxe i Klippesprækker, 131 i Jorden, for
nemmelig i Skove, nogle paa aabne Steder, 10 ere Sump- eller Vandbregner.

I min Fordeling af Bregnearterne udgaaer jeg fra Mexicos östlige Kystrand tvers 
over Landet imod Vest indtil Sydhavskysten.

1. Østlige Holdning af mexicanske Cordillère.
A. Tropiske Kystregion fra 0—500'.

Glödende Kyst; fugtig Luft, men sparsom Regn, paa Grund af Ensformighed i Luftens 
40*
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Opvarming og Jordbundens stærke Ophedning. Sandstrækninger, Sandhöie (callejones), 
Laguner derimellem; sparsom Vegetation af törre tornede forvoxne Buske; ikkun Flod
mundingerne og Bredderne af de större udvaskede Laguner have prægtig Skovvegetation. 

Vandbregner: Acrostichum aureum L. Parkeria pteroides Hook. & Grev.
Jordbregner : a) Skovformer: Lygodium mexicanum PresI, Pteris grandifolia L., As- 

pidium trifoliatum Sw., Asplénium cicatarium Sw., Adiantum radiatum 
Sw., Lastrea patens Pr., Polystichum melanostichum Kze., Blechnum occiden
tale L.

b) Markformer: Pteris caudata L.
c) Klippeformer: Adiantum trapeziforme L., A. tenerum Sw., A. chilense 

Kaulf., A. concinnum HB.
Parasiter: Polypodium crassifolium L., P. Phyllitidis L., Vittaria graminifolia Kaulf., Polyp, 

lycopodioides L., P. neriifolium Schk., P. incanum Sw.

B. Tropiske Region fra 500—1500'.

Udstrakte Græssavaner og prægtige Höiskove (Bombax, Carolinea, Bignonia, Laurineæ, 
Tercbinthaceæ, Palmæ, o. fl); dybe vulkanske Barankas med fyldig Vegetation paa Grund af 
Skygge og Fugtighed.

De i foregaaende Region nævnte Bregnearter gaae ogsaa over i denne med Und
tagelse af Polyp, lycopodioides og Vandbregnerue. Fremdeles findes her:

Vandbregner: Asplénium riparium Lb.
Jordbregner : a) Skovformer: Gymnogramme polypodioides Spr., Polyp, tetragonum 

Sw., P. concinnum W., P. faucium Lb., P. imbricatum Lb., Pteris laciniata 
W., P. protca Lb., P. pulchra Schld., Asplénium pumilum Sw., A. mexi
canum Mart. & Gal., Diplazium crenulatum Lb., Dicksonia umbrosa Lb., 
Lastrea macroura Kze, Nephrodium molle Schott., Acrostichum cervinum 
Sw., Diplaz. inæquilaterum Lb., Lindsæa imbricata Lb., Nephrolepis acuta 
Presl, N. neglecta Kze, Marattia laxa Kze, Danæa elata Lb., D. media 
Lb., Mertensia gleichenioides Lb.

Træagtige ere: Alsophila compta Mart., A. Schiedeana Pr. (sparsom i 
denne, hyppigere i næste Region).

b) Klippeformer.- Hemionitis palmata L., Aneimia adiantifolia Sw., Allosorus, 
intramarginalis Pr.

Parasiter: Polypod. Filicula Kaulf., P. plumula W., P. fraternum Schld., Antrophyum dis— 
coideum Kze, Polyp, fallax Schld., Asplénium monodon Lb., Lomaria fragilis 
Lb., Trichomanes sinuosum Rich., T. pyxidiferum L., T. trichoideum Sw.
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C. Subtropiske Region fra 1500—3000'.

Regnmængde tiltager med Luftens Afkjöling, jevnlig Taage; frodigere Vegetation, 
mange Slyngplanter af Smilax, Vitis, Cissus, Malpighiaceæ, Convolvulaceæ, Asclepiadeæ, 
mange lave Palmer, mange Piperaceæ, Urticeæ.

Ösllige Del af Dep. Oajaca (Districtet Chinantla) horer for störste Delen til denne 
Region.

Af Bregnerne fra foregaaende Regioner forsvinde i denne folgende: Pteris grandi- 
folia, Polyp, faucium, imbricatum, Pteris pulchra, Dicksonia umbrosa, Acrostichnm cervinum, 
Lindsæa imbricata, Nephrolepis neglecta, N. acuta, Danæa elata, media, Aneimia adianti- 
folia, Asplen. monodon, Mertensia gleichenioides, Alsophila compta.

Folgende fremtræde i denne Region:
Jordbregner: a) Skovformer: Acrostichum umbrosum Lb., Meniscium sorbifolium W., M. 

falcatum Lb., Polyp, longicaudatum Lb., Asplen. bicrenatum Lb., Adiantum 
pulverulentum L., Trichomanes pennatum Kaulf., Schizæa elegans Sw., 
Danæa cuspidata Lb., Hemitelia decurrens Lb., H. mexicana Lb. Træ
agtige: Alsophila myosuroides Lb.

b) Klippeformer: Asplénium arcuatum Lb., Aneimia hirsuta Sw., A. fulva var. 
flexuosa, Adiantum villosum L.

Parasiter: Acrostichum revolutum Lb., A. Lingva Raddi, A. Sartorii Lb., A. peltatum Sw., 
Polyp, sessilifolium Lb., P. conterminans Lb., P. laxifrons Lb., P. longi
caudatum Lb.

Folgende Former begynde i denne Region, men ere især fremherskende i den 
efterfølgende tempererte Region:

Jordbrrgner: a) Skovformer: Asplénium marginatum L., Dicksonia cicutaria Sw., D. dissecta 
Sw., Adiantum macrophyllum Sw., Cibotium Schidei Schldl.

b) Klippeformer: Gymnogramme pedata Kaulf., G. leptophylla Desv., Tænitis 
angustifolia Spr., Asplen. formosnm Sw., A. polymorphum Mart. & Gal.,
A. Serra Langs. & Fisch., Adiantum obliqvum W., Lastrea mexicana Pr., 
Polystichum ordinatum Kze, Aneimia pilosa Mart. & Gal.

c) Aabne Steder: Trichomanes pellucens Kze, Mertensia glaucescens HB., M. 
pubescens W., Lygodium venustum Sw.

Pasasiter: Antrophyum lanceolatum Kaulf., Polyp, angustum HB., Hymenophyllum aspleni- 
folium Sw., H. brevistipes Lb., H. ciliatum Sw., H. plumosum Kaulf.

D. Temperererte Region fra 3000—6000'.

Stor Regnmængde, og Regnfald uden store Afbrydelser hele Aaret igjennem. Plante
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rigesle Region. Immergrönne Egeskove; træagtige Bregner hyppige, og erstatte de manglende 
træagtige Palmer; Rörpalmer endnu hyppige. Orchideer fremherske i denne Region.

Af de foregaaende Regioners Bregner forsvinde i denne folgende:
Acrostichum umbrosum Hemionitis palmata, Gymnogramme polypodioides, Menis- 

cium sorbifolium, M. falcatum, Polypod. sessilifoliuin, conterminans, laxifrons, concinnum, 
longicaudalum, tetragonum, Pteris protea, Lomaria fragilis, Asplen. arcuatum, A. riparium, 
A. bicrenalum, A. monodon, A. cicutaria, Diplazium crenulatum, D. inæquilaterum, Cheilanthes 
squamosa, Adiantum villosum, A. pulverulentum, A. Capillus Veneris, A. concinnum, Lindsæa 
imbricata, Nephrolcpis acuta, N. neglecta, Lastrea macroura, Aspid, macrophyllum, Hemi- 
telia decurrens, IL mexicana, Trichomancs sinuosum, pennatum, Lygodium mexicanum, Schizæa 
elegans, Aneimia fulva, Danæa cuspidata, Marattia laxa.

Folgende fremherske i denne Region:
Jordbregner : a, Skovformer: Gymnogramme Linkiana Kze, Polypodium rude Kze, P. liti- 

giosum Lb., P. Sloanii Kze, P. meniscioides Lb., Pteris nemoralis W., P. 
Swartziana J. Ag., P. apicalis Lb., Lomaria spectabilis Lb., L. campylotis 
Kze, L. danæaceæ Kze, Blechnum aduneum Lb., B. intermedium Lk.,
B. glandulosum Lk., Asplen. miradorense Lb., A. achilleæfolium Mart. 
& Gal., Diplazium plantagineum Sw., D. ternatum Lb., D. falcatum 
Lb., D. striatum Pr., D. lonchophyllum Kze., D. Franconis Lb., D. amplum 
Lb., Dicksonia distenta Kze, D. rubiginosa Kaulf., Adiantum tctraphyllum 
W., A. fructuosum Kze, A. amabile Lb., Lastrea leptorhachis Kze, Phane- 
rophlebia nobilis Pr., Cibotium horridum Lb., Lygodium hastatum Desv. (?), 
Aneimia Phyllitidis Sw., Botrychinm obliquum Miihlbg, B. decompositum 
Mart. & Gal., B. virginieum Sw., Marattia weinmanniæfolia Lb.

Træagtige ere Cyathea mexicana Schldl., C. bicrenata Lb., C. Schanschin 
Mart., Alsphila Schicdeana Pr. (meget hyppig i denne Region). De træ
agtige Bregner forsvinde paa henimod 5000z.

c) Klippeformer: Gymnogramme tartarea Desv., G. peruviana Desv., Notoch- 
læna pulveracea Kze, N. sinuata Kaulf., Allosorus ciliatus Pr-, A. angusti- 
folius Pr., A. microphyllus Sw., A. formosus Lb., A. flexuosus Kze, Pteris 
pedata L., Asplen. abscissum W., A. lugubre Lb., A. insigne Lb., A. mo- 
nanthemum L., A. semicordatum Raddi, A. coriifolium Lb., A. pyrami- 
datum Lb., A. lacerum Schldl., Cheilanthes glandulifera Lb., Polystichum 
lætum Pr., Cystopteris fragilis Beruh., Aspid, latifolium Pr., Woodsia mollis 
Hook., Hymenophylluin fueoides Sw.

c) Aabne Steder: Davallia Schlechtendalii Pr., Pteris aquilina L. var. pubes- 
cens, fVoodwardia radicans Sw., Blechnum scabrum Lb., Trichomanes rigidum 
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Sw., Neplirolepis occidentalis Kze, Lastrea equestris Kze, Trichosorus 
glaucescens Lb., • Mertensia Bancroftii Hook., M. furcata W., Aneimia 
speciosa Pr., Ophioglossum reticulatum L.

Sumpbregner: Gymnogramme trifoliata Desv., Nephrodium paludosum Lb., Osmunda specta- 
bilis W., O. cinnamonea L.

Parasiter: Acrostichum Schiedei Kze, A. vestitum Schldl., A.peltatuni Sw., Antrophyum lineatum 
Kaulf., Xiphopteris serrulata Kaulf., X. myosuroides Kaulf., Polypod. astrolcpis 
Lb., P. aureum L. (?), P. fulvum Mart. & Gal. (?), P. araneosum Mart. & 
Gal. (?), P. lepidopteris Kze, P. Falcaría Kze, P. plesiosorum Kze, P. rho- 
dopleurum Kze, P. lepidotum W., P. angustifolium Sw., P. squamatum L., 
P. furfuraceum Schldl., P. plebejum Schldl., P. olivaccum Lb., P. rhachi- 
pteryginum Lb., P. insigne Lb., P. costatum Lb., P. xiphopteroides Lb., 
P. jubæforme Kaulf., P. pilosissimum Mart. & Gal., P, suspensum L., P. 
cultratum W., P. pectinatum Schk., P. puberulum Schldl., Asplen. harpeodes 
Kze, A. furcatum L., A. erectum Bory, Hymenophyll. undulatum Sw., H. 
polyanthos Sw., H. millefolium Schldl., H. pulchellum Schldl., Trichomanes 
reptans Sw., T. scandons L., Ophioglossum palmatum Plum.

E. Lavere Alperegion 6000—9000'.

Stor Regnmængde, hyppige Taager formindske Sommervarmen ; Vintertemperaturen 
synker ofte til 0° C. Sneen ligger dog ikkun i faae Timer. Naaleskove og Egeskove, 
mange Ericaceer, Umbelliferer, Cruciferer, faa Orchideer, men terrestre.

Fra foregaaende Regioner overgaae endnu i denne folgende Bregner :
Acrostichum Schiedei, A. vestitum, Gymnogr. tartarea, G. peruviana, Polyp, lepidotum, 

P. angustifolium, P. incanum, P. squamatum, P. furfuraceum, P. xiphopteroides, P. plebejum, 
P. olivaceum, Notochlæna sinuata, Allosoms ciliatus, A. microphyllus, A. intramarginalis, 
Pteris crética, P. aquilina v. pubescens, Woodwardia radicans, Asplen. monanthemum, A. 
furcatum, Hymenophyll. fueoides, Cystopteris fragilis.

Charakteristiskc for denne Region ere :
Jordbregner: a) Klippeformer: Acrostichum hybridum Bory, A. setosum Lb., Gymnogramme 

pilosa Mart. & Gal., Notochlæna rufa Pr., Allosoms sagittalus Pr., A. ter- 
nifolius Cav., Lomaría falciformis Lb., Asplénium melanocaulon W., A. 
castaneum Schldl., A. resiliens Kze, A. rhizophyllum Kze, Chcilanthes canes- 
cens Kze, C. pulveracca Pr., C. paleacca Mart. & Gal., Adiantum euneatum 
Langs. & Fisch., A. andícola Lb., Polystichum vestitum Pr., Cystopteris 
fumarioides Kze, Athyrium angustum Pr, A. arcuatum Lb., Hymenophyll. 
nigrescens Lb.
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b) Aabne Steder: Cheilanthes lentigera Sw., Lastrea parallelogramma Kze, 
Woodsia fragilis Lb., Trichosorus frigidus Lb., T. densus Lb., Mertensia 
Mathewsii Hook., Ophioglossum bulbosum Michx.

Parasiter: Acrostichum ovatum Lb., A. nitidum Lb., Polypod. polylepis Roem., P. glauci- 
num Mart. & Gal. (?), P. deltoideum Lb., P. confluens Lb., P. moniliforme 
Sw., P. delicatulum Mart. & Gal. , P. affine Mart. & Gal., P. griseum Lb., 
P. Otites L., Lomaría pectinata Lb., Hymcnophyll. trapezoidale Lb.

I denne Region findes ingen egne Skovformer, men ikkun enten Parasiter eller 
Klippebregner.

F. Ovre AIpe-Region fra 9000' til Vegetationsgrændsen.

Sneen ligger i flere Maaneder; det övrige Aar trække Taager daglig op og ned, 
næsten daglig Regn; raat Clima; Naaleskove fremherske, Egene aftage og forsvinde paa 
noget over 11,000'; enkelte Naaletræer gaae indtil 14000'. Byg modnes ikke paa 10,000', 
Kartofler lykkes godt paa 10,000'. Bregnerne i stærk Aftagen, de fleste voxe i Klippe
sprækker, faa Parasiter.

Folgende Bregner findes i denne Region.
Jordbregner : Klippeformer: Acrostichum venustum Lb., A. rufcscens Lb., Gymnogramme 

pilosa Mart. & Gal., Polypod. heteromorphum Hook. & Grev., Asplénium 
melanocaulon W., A. monanthemum L., Cheilanthes speciocissima A. Br.,
C. scariosa Kaulf., C. paleacea Mart. & Gal., C. lentigera Sw., Adiantum 
cuneatum Langs. & Fisch., Cystopteris fragilis Beruh., C. fumarioides Kze. 

Parasiter: Acrostichum tenuifolium Lb., A. affine Mart. & Gal., Antrophyum ensiforme 
Hook. (?J, Polypod. affine Mart. & Gal.

De höist gaacnde Bregner ere: Acrostichum rufescens, 11,000'; Asplen. melano
caulon, 11,000', Cheilanthes lentigera og paleacea, 11,000', Cystopteris fragilis 12,500'; 
Polypod. polylepis 14,000' paa de enkelte forkrøblede Pinus Stammer, som findes paa den 
höieste Fjeldslette, hvorover en Muuldyrsti förer ned til S. Andres.

2° Mexicos Indre.

Höisletter eller höilliggende Dalbækkener (Mexicodalen, Tehuacandalen, Oajaca- 
dalen) adskilte ved stenige træfattige Bjergkjeder. Climatet tort, ugunstig for Bregneformen, 
som ikkun findes sparsomt i Klippekløfter, især i de höiere alpinske Strög. Höisletterne 
og Dalbundene have ingen Bregner. Mange af de i denne Region forekommende Bregner 
have hygroskopiske i tör Tilstand spiralformigt indrullede Löv.
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Paa Grund af Landets Höide have vi i det Indre af Mexico ikkun en tempcrert og 
kold Region.

Teinpererte Region.

Klippebregner: Gyninogramme leptophylla Desv., Notochlæna sinuata Kaulf., N. bipinnata Lb., 
N. cretácea Lb., N. pulveracea Kze, Allosorus microphyllus Sw., Cheilanthes 
lentigera Sw., Allosorus flexuosus Kze, Lastrea mexicana Pr., Allosor. in- 
tramarginalis Pr., Adiantum Capillus Veneris L., Polypodium squamatum 
L., Asplen. heterochroum Kze.

Aabne Bjerge: Hypolepis mexicana Lb., Botrychium virginicum Sw.

Kolde Region.

Klippebregner : Gyninogramme pedata Kaulf., G. tarlarea Desv., G. peruviana Desv., Calo
melanos Kaulf., Notochlæna sinuata Kaulf., Cheilanthes canescens Kze, Allo
sorus sagittatus Pr., A. ciliatus Pr., A. cordatus Pr., A. Karwinskii Kze, 
A. microphyllus Sw., A. ternifolius Pr., A. aurantiacus Pr., Pteris crética L., 
Adiantum chilense Kaulf., Cheilanthes paleacea Mart. & Gal., C. lentigera 
Sw., Asplénium monanthemum L., A. fragile Pr., Lastrea paupertina Kze, 
L. indecora Lb., Polyp, angustifrons Kze, P. macrocarpum Pr., P. sub- 
petiolalum Ilook., P. lanuginosum N. ab E.

Aabne Bjerge: Aneimia mexicana Klotzsch, Ophioglossum bulbosum Michx.
Parasiter: Acrostichum Schiedei Kze, Polypod. incanum Sw., P. xiphopteroides Lb., P. 

Harlwegianum Ilook., P. polylepis Roem., P. moniliforme Sw. var major.

3° Mexicos Vestside.

Vestlige Cordillereaase naac omtrent samme Middelhöide (9—i0,000z) som de ost
lige, bedækkes af Fyrreskove, og paa den vestlige Heldning af de tætteste prægtigste 
Lovskove, men Bregner ere yderst sparsomme, og yderst faae charakteristiske Former fore
komme. Eneste bekjendtc træagtige Form fra Vestsiden er Alsophila mexicana Mart. For
resten er Vestsiden ufuldkommen kjendt. Mange af de ældre ForiFs for Vestsiden angivne 
Bregner maa ansees som altfor tvivlsomme til at man her tör tage Hensyn dertil.

Kolde Region.

Klippeformer : Allosorus sagittatus Pr., A. Karwinskii Kze, Notochlæna rufa Pr., Asplen. 
monanthenum L., Alhyrium angustum Pr.

Parasiter: Polypod. xiphopteroides Lb., P. angustum HB., P. furfuraceum Schldl., P. Lepi- 
dopteris Kze, Acrostichum nanum Lb.

Vidensk. Setsk, Ski-., 5 Række, nalurv. og math. Afd. 1 Bind. 41
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Teiiipererte Region.

Klippe former: Gymnogramme pedata Desv., G. Calomelanos Desv., Allosorus auranliacus 
Pr., A. angustilolius Pr., Aneimia adiantifolia Sw., Nephrodium molle Schott., 
Asplen. dimidiatum Sw.

Aabne Bjerge: Aneimia collina Raddi, A. hirsuta Sw., A. speciosa Pr., A. pilosa Mart. & Gal. 
Skovformer : Aneimia Phyllitidis Sw., Alsophila mexicana Mart.
Parasitisk: Polypodium angustum HB.

Ilede Region.

Skovformer; Asplénium amabile Lb., Pteris grandifolia L., Lygodium mexicanum Pr., L. 
venustum Sw.

Vandbregne: Parkeria pteroides Hook. & Grev.

Bemærkede Trykfeil og Rettelser.

Lag. 161 Lin. 6. weinnanniæfolia læs wcinmanniæfolia.
— „ — 22. Antroph. carnosum Liebm. læs A. discoidcuin Kze.
— 163 — 10. param læs parum.
— 164 — 4. Komma bort efter sterilibus.
— 165 — 11. paululum læs sensiin.
— „ — 15. convexa læs convexo.
— 168 sidste Linie, inæquilatcro læs inæquilatera.

172 20. in areola hexagonoidca irregularia læs in areolas hexagonoidcas irregulares.
173 21. in arcola parallelogramma irregularia læs in areolas paratlelogrannnas irregulares.

— „ — 24. areola rotundata læs areolas rotundatas.
— „ — „ rhachide læs rhachi.
— „ — 28. reponda læs repanda.
— 174 — 23. in arcola irregulariter angulata læs in areolas irregulariter angula tas.
— 183 — 23. glaberrimus læs glaberrimis.
— 221 — 24. Allosorus ternifolia læs A. ternifolius.



Hovedsætninger

<le o verelllpt i ske F nucí ioner

ved

Adolph Steen.



:



Hovedsætninger om de overelliptiske Functioned

i. Naar man i

har P at være en rational Function af x og
n __________________________________________ ________________________________ -__ n.____________ __

R = \Zaa 4-a, + x2 4-... 4-«pæp + ... a2næZn =

) Ramas Diff. og Int. Regning p. 48.

kan man ved Decomposition udtrykke (1) ved en Surn af Integraler af Formerne

Ak-/ dx 
(l-^rx^R’ (2)

idet m er heel, k positiv heel, r reel eller imaginær. For Integralerne (2) kunne angives
Reductionsformler, som for det specielle Tilfælde n — 2 indbefatte de bekjcndte Formler *),  
som fore til de elliptiske Functioned

Man har nemlig
d. 'll—{‘¿il——1

----- -=--------- = (m— 2h4-1)æ",-2”K"-1 dx
(n—l)arm_'2n+1(«1+2(z<2ir4-3a3£e24-. .-\-papxp~l-{-. .-{-2na2nx2n~l) 

nR
eller, idet

(p) — <p (0) <p (1) + 9 (2) 9 (Ä),
p—o

hvoraf atter ved Integration udledes

p=o
2n—1 p(n—1)\1 ™

n / j 2n+pl (3)
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Sættes m — 2n— 1, faaes en Relation imellem *F 0, saa at enhver
af disse er bestemt ved de 2n—1 andre. Andre Værdier af m give lignende Formler til 
Bestemmelse af U?2«+»—i ved 2n andre. Navnlig ville alle Functionerne med höjere 
positive Indices kunne udtrykkes ved de 2n—1

Naar m<2n—1, erholdes negative Indices i (3), men Functioner af höjere Indices 
kunne stedse udtrykkes ved dem af lavere og disse igjen ved de med positive, med Und
tagelse af ’F—i, som for m~2n — 2 indgaaer i Formlen tilligemed 2, men faaer 0 til Coef-

1
ficient, naar rø = — 1. Men da æ = — overhovedet giver

idel
z = y a0 z2n 4- a1 zln~' + a2 s2”-2 +... + ap z2n~p... + a>„, 

bliver almindelig reduceret til *F,„  og altsaa til

Saalænge r er reel vil transformeres til ved Substitutionen l+ra?=— 
z men

imaginære Værdier af r vilde give imaginære Coefficienter i Rodstörreisen; Reductionen skeer 
derfor i dette Tilfælde helst ved en ny Formel. Man sætter

_ 'I __ ‘i
1 4-ra; = (i), a0 + ai — ha,2—— +--+a2n —r?'n~~ ~^o + ^1 °4"b2o- + .. . + &2n w2n>

hvor b0, b1? b„, ...b¿n ere Functioner af a0, alt a,,, ...a¿„ og r. Man faaer nu

d.w~*  + 1y(b0+bt û)4-b2G>24- •• • -d-tø*« 2*)" —1
dx da

(n~i)a~l,+l(bl-[-2b(¡a 4-3b3w2
nR

p(n—1)
n ]

som atter integreret giver
— Jl11 

r(l -}-rx)k~1

bp a-k+p
~R ’

(4)

Sættes heri k=l, faacs en Relation imellem 30, S_2.... saa at enhver
af disse er udtrykt ved de2n—1 andre. Faaer derimod k andre Værdier, vil enhver Function 
Si—?-7> kunne udtrykkes ved 2n andre. Navnlig kunne alle Functioner med höjere nega
tive Indices reduceres til de 2n—1

’¡7 c’ f«0, A-l> Ä—2-• • • Ö — (2n—2)«
Naar k>\, erholdes positive Indices i (4), men Functioner af höjere Indices 
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udtrykkes stedse ved de med lavere og disse igjcn ved de med negative, undtagen H(, som 
for k~— 2 indgaaer i Formlen tilligemed K2, men faaer O til Coefficient, naar A=l.

Da man altid vil have

eller symbolsk fremstillet
H_(2w_9_2) = (H-r^

idet Expolíenteme for forandres til Indices, saa vil ikkun være et nyt irreductibelt 
Integral.

Fölgclig kan (1) udtrykkes ved Summen af en algebraisk Function og af Integraler 
af Formen

y'(f^ñ+A"+A,x+A2x'2+ (5)

2. Naar ai=a3==a&=...=a-¿n-i—0f bliver ved at sætte x" = z til

11  

\/a0 + a2z + ft45'2-b...
og (3) forvandles til

saa at de irreductible Functioner blive ikkun
Hf Hf -<k r

3. De i (5) angivne Integraler, som ere irreductible til andre, danne en ny Classe 
Transcendenter, hvorunder de elliptiske ere indbefattede forn = 2. De kunne kaldes over
elliptiske (hyperelliptiques) af (n—l)te Classe, saa at de elliptiske ere af lste Classe; hver 
Classe indeholder 2n forskjellige, men af de 4, som henhore til lsle Classe er den ene 
reductibel til andre. De overelliptiske Functioner af ¿tc Classe have n = i‘4~l, altsaa

«+i__________________ .__
R = \Zao 4-0,0;...... a2i+2^2i±2,

og cre 2i -4- 2 i Antal.
4. Transcendenterne (5) ere alle indbefattede i den mere almindelige

♦<«->•>

hvor f(x) er en heel Function af x, y eller y(x~) en af de n Rödder yx(a;), y„ Cr), 
....yn(x) i Ligningen

yn+p1yn~í-irp2yn~2+‘ ...+p«-i y+pn=o, (7)
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altsaa 

og desuden enten

eller

faaes respective

og erindrer at /'(«) = O, faaes

idet

et lignende Resultat, nemlig

M ______ _

og Ç, 7i> ?2,«-.7n-i ere Funclioner af x og andre uafhængige, og endelig IJF(Ï) betyder 
. .1Coefficienten til — i Udviklingen af FQt) efter aftagende Potenser af t.

For Transcendenten faaes, idet man sætter 

hvor pti p2...pn-i, pn ere hele Functioner af #*).  Naar man nemlig sætter 
p1=p2=...=p„-l==0, p„—— ßn = —90), w^=l,

*) Ramus DifT. og Int. Regn. p. 242.
■*) Ramus DifT. og Int. Regn. p. 243, (312). Jürgensen Videnskabernes Selskabs naturvidsk. og matb. 

Skrifter 8 Deel og Crelles Journal t. 23 p. 126. Abel oeuvres complètes t. II. p. 66.

tn

V?(0

hvor xlt x^...xtu ere Rödder i den algebraiske Ligning

p O) = Sji O) • S2 • S3 O) • • •. s»O) = O,

4>(a?)=Sn O) =

5. Theoremet om Addition af Transcendenter af Formen (6)**)  kan nu anvendes 
paa de nye Transcendenter. Ligning (7) og dens Rödder blive

«/"—Æn=0, y^R, y„=aR, y3 = a*R,  ....yn«=a—1 R,
idet 1, a, aa....an_1 ere de nle Rödder af 1. Sætter man dernæst

’LOW"
Xkxm dx 

~~R~

dx
•—a) R’
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>.(9)

S ! (x, ) + S, (xj 4- .... S1 (Xu) = C + yÿy [7. 5 ! (a) + a-17. s2(a).... 4- a~(?-?> l.sn (a J |

— n ñ [l.Sj(t)4-a”1 ï-sa(0”--4-(X-’‘“t) l-Sn (0]| 
(¿—a)\/ç(f) /

6. Hver Classe ai de overelliptiske Funclioner dele sig i 3 Arter, ligesom de 
elliptiske og ultraelliptiske, efter Beskaffenheden af Transcendenternes Sum. Da nemlig

1
Substitution af t—— i Leddet II i (8) frembringer en Udvikling efter stigende Potenser af 

u og af Formen
w2~m(A04- At «4-.......),

sees Leddet II at forsvinde saalænge m = O, men at maatte bibeholdes for alle Værdierne fra 
zzi=l til m = 2n—2. Man henregner derfor Transcendenten ?I% til lste, ’1%,... 
til 2den og Ei til 3die Art.

7. Anvendes det Forcgaaendc paa det specielle Tilfælde hvor n = 3, faaes 
9(3;) = a0 4-«iæ + «2 ^24-«3 x'3 4“ a4 4-«3 ¿c5 4-aca;n = — p„, 

2/1 (a?)=V<P(^5, y.2(^)=aV?(®)5 yÅx^ =a2y<p(æ),

Si (x) = + 4-725

Si(^) = fla2y92tø)4-7iaV?(ic)4-?2,
s3 (af) = </aÿ<p2(Æ)4-(/1 a-\/9(¿e) 4~Ç2,
p (a?) =g3ç>2(a:)4-(g13—3ç</1ga)<p(aî)4-723

= A (x—X ! ) (x—x,¿).... (æ— æu).

Antages dernæst q, q}, q2 respective af Graderne X, Xt, X2, vil p. være lig den 
höjeste af Störrelserne

3(X4~ 4), 3(Xj 4~2), 3X2, X 4~ ^1 4~^2 4~9.
Forudsættes altsaa q3tp-(x) ikke at være af lavere Grad end noget andet Led i 

p(of), vil altsaa
p. = 3 (X 4~ 4)

og man kan sætte
3(X - Xj -|-2)= Ä*,  3(X—X24-4) = ä2, 2X—Xj X24“6 = ft3^ 

hvor ht, Zt2 og /¿3 ere givne positive Tal. Man faaer da fremdeles
p. = 3 (X 4- 4) = 3 (Xj 4- 2) 4~ 7¿i = 3X2 4~ 7t2 == 4~ 1 4~ ^2 4~ 6 4~ 7í3,

hvilket ikke kan linde Sted med mindre de 3 forste Udtryks Sum er 3 Gange saa stor som 
det sidste eller

7^4-/^ maa altsaa være et Multiplum af 3. Til Bestemmelse af de X4-X, 4-X24-3 Coeffi- 
Vidcnsk. Selsk. Skr., 5 Række, naturv. og math. Afd. 1 Bind. 42 
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cienter i de 3 Polynoiner 7, qx, q<¿ haves nu p. 4-1 Ligninger. Man faacr altsaa ved disse 
Coefficientcrs Bortelimination, ifölge

3(X —4) —d —(X-f-Xj 4-X2 -j-3) = 7i3 4-4
eller

3 (X j -f- 2) -f- h 1 4-1 — (X 4~ Xj + X2 4~3) = 4" 4
eller

3X2 4- 7¿2 4*  1 — (X 4- ^1 + ^2 +3) = 7i3 4~ 4,
hA 4-4 Endeligninger, altsaa ogsaa 7t3 4-4 = 7 ikke arbitrære Störrelser eller Hjælpestôrrelser, 
som ere Functioner af p.— ¿ = p.— hs — 4 = X4-Xt 4~X2 + 2 arbitrære. Det mindste Antal 
Hjælpestôrrelser svarer altsaa til Ä3=0, hvoraf folger hl—0, 7i2=0, altsaa 7=4, p.>4. 
Men p. maa være et Multiplum af 3 og X positiv, altsaa idetmindste p.= 12, hvoraf folger

X = 0, X,=2, X2 = 4, =7í2 = 7i3 =0.
I

Ç = <7t = b0 4-7>1# + &2æ2, ç2 = c0 +cix + ci2x'i + c3a?3 -¡-c4x4,
bestemmes de 9 Coefficienter ved 9 af de p¿-|— 1 = 13 Ligninger, idet 9 af Størrelserne 
xt, .... x1Q tages arbitrært og de 3 andre tilligemed A bestemmes af de resterende 
4 Ligninger.

Sætter man dernæst 7i3 = l, altsaa 7ix -f-== 3, bliver 7 = 5, p.>5. Da dernæst 
7ii og h„ maa være Multipla af 3, fdi man enten

7^=0, ä2 = 3, p. = 12, X = 0, X1=2, X2 —3
eller

Äj=3, Ä„ = 0, ¡1 = 12, X=0, Xx = l, X2 = 4.
Af de andre Udtryk for ¡i folger endvidere

—6, Ä2<p., altsaa fe3 <¿ —

som Betingelse for al Xj og X2 skulle blive positive. Saalænge altsaa p. = 12, tör 7z3 ikke 
overskride 6. Naar man saaledes tager

Ä3=n<7, p. = 12, Ä1<^6, 7í2<42,
maa man have

Ä1==3r, r<2, 7i2 = 3(n—r), X = 0, Xt=2— r, X2=4—«4-r,
som tillige giver

X 4~ X j 4- X 2 = 6—n.

Ilvis man i Almindelighed sætter
p- = 3s, Ä3=n, 7ij=3r, Ä2=3(n — r),

maa man tillige have
s>4, r<4— 2, n — r<^s

og X = s— 4, Xi=s — r — 2, X2 = s— n \-r.



331

Man kunde ogsaa forudsætte X, Xx og X„ givne og bestemme de övrige Störrelser,
nemlig

p. = 3 (X -f~4), Äj — 3 (X—Xj -j~ 2), hn — 3 (X—X„ 4), — ‘¿\—Xj — X2 —|-6.
8. Naar man i (1) har

n n
K==\/a0 +«! x-f-a2xn- +..................— y<?(#), v>2n,

ville Theoremerne (8) og (9) vedblive at gjælde og man vil ligesom i 6 kunne dele hver 
Classe af disse nye Transcendenter (ultraoverelliptiské), svarende til alle mulige hele 
positive Værdier af v'>2/¿, i 3 Arter, de 2 indbefattede i (8), eftersom Leddet II forsvinder 
eller ej, og den 3die i (9).

9. For de ultraoverelliptiske Functioner af 3die Art faaes desuden*)

(H)

«) I Analogi med Formlerne (326) og (343) i Romus Diff. og Int. Regn. II, IV, 5, som indbefattes under 
de nye ved at sætte n=2. Jfr. Abel oeuvr. compl. t. II. p. 54.

42*
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Om

dobbelte bestemte Integraler
ved

Adolph Steen.





Om dobbelte bestemte Integraler.

1. Antages med Udeladelse af de arbitrære Functioner

fF(x,y)dx = Fc(x,y), JF(x,y)dy = Fy(x,y), ffF(x,y)dxdy=f(x,y), 
saa vil man have

F(x, y) dx = Fx(b,y) - Fx (a, y),

og fölgelig

eller

F (x, y) dy dx = F(x, y) dxdy. (2)

2. Den Taylorske Formel kan anvendes til approximerl Beregning af det bestemte 
Integral (2) paa en Maade som er analog med den, hvorpaa Euler bar beregnet de enkelte 
bestemte Integraler*).

*) Ramus Did', og Int. Regn. p. 67.
Sammesteds p. 3.

Man har, idet f(x,y) = u, folgende symbolske Udtryk**)

/*(r + h, y 4- k) = M 4- [n-l]
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og

If

dz
(3)

—r+ dxn~rdyr,n
1’:

dt
hvor

vises ved

dnu h k”~x

z, y-\-k—t) zn~2

[r] = 1.2.3....r,

 _______ |_1 'S 
dyn [«—1]

1_ C d"f(x-\-li- 
dydxn~x

w w w n . i w w w n -
dxn~r dyT [ft—r] [r] + 2 dydxn^ [ft -1] 1 + r"+’

[ft-2] d5]

dn.fx,y-\-k—t) tn~x J_l^n~xd".f(x,y + k—t) h"~r tr~x

d.nf(x-\-h—z,y) zn~x 1_ ^-"~2dn.fx-\-h—z, 
dxn frø—1]+ 2 r—i dxn~rdyr

j_ / dn.f{x-\-k—z, y-\-k — f) tn~2 1 
2 »/o dxdyn~x [«—2]f J

S ç(r) = 9(l) + ç(2)4-....+<p(Â).
r—1

Formlen (3) angiver el Udtryk for Resten af Rækken, hvis Rigtighed 
deelviis Integration. Man har nemlig

1 X*  d". f(x -\-h —z, y ~\~k — f) V‘~2 . _ 1 d”. fix -\-h — z, y) k'l~x
2 »/0 dxdyn~x [ft—2] 2 dxdyn~x [«— 1]

1 / d.n+xf(x-[-h — z,y-\-k—t) tn~x i
”r2*/ 0 dr dy- [n—F¡ '

1 i d"- f^-\-l>—z,yk — t} zn~2 d“.f(x,y-\-k — t) hn~x |
2 «/o dydxn~x ~ [ft—2]d*~2  ~dydv^ [ft-lH

i 1 /'Ud-n+'f(x+h—z, y ±k-t) z^ dz. i
2 i/rt dydxn [ft—1] j

Indföres disse transformerede Integraler i (3) og foretages endnu en deelviis Inte
gration, faaes

_ d" u lin 1
dxn [ft] 2
d”u kn 1

+ tty71 [ft] + ~iF

rn

eller i folge den symbolske Betegnelse
1 i du
[«][>'

Med Hensyn til de i delte Beviis foretagne Differentiationer inaa erindres, at 
d.F(x-\-h — z, y)  d.F(x-\-h—z,y)

dz dx
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d. F (x, y 4- fe — t)  d. F(x, y k — t ) 
dt dy

3. Sættes nu h —b — a, k — b1-—a^, x — a, y — at, saa vil
/*t&,  & j ) — /*(  &, a i )— i ) + Ä«,a i ) ÿ + A') ~f{x + h, y)—f(x, y 4- ft) + / (æ.y )
eller, idet
A-+M+*)  V<*+M>-/W+*)+/U, ÿ)= **+(3(^i /.u+3 W’ )

. 1 Í . d4u , n dqu . d*u  , ,,\+ få\4cWdyh k+Qdx(idy* h k +4dxdy3 lk ) 

 

1.2....F
bliver

, (4)

1.2

dx
a.

cLrJdy.

+ (5)

[d.Ftø,y)] i1 dy

fe’ + à-c.,

1 /JOfø, y)l 
[3J\ L dx J

1 ’^”~2(n—l)(n—2)...(n—r) 
+ ¡n -11 li 1727.. .7

X' F(x,y)dy dx=F(a,a j)(l)—a)(b j—4-
a¡ a

(ô-a)2^!—a1)4-3[^Îÿ^)](b-a)(&1-a1)^..........................

,r+r.-

r d n~3F(x y) 1livor I----- 7r 7 I betyder den Værdi som faaes, naar man efter Differentiationen sætterLdx’'~r~2dyr~jJ J
x=a, y = ai, og r„z er det Udtryk som erholdes ior f„ af (3), naar man gjör z—b— v, 
t~bl—w og igjen forandrer v til x, w til y, udelader de fürste Led som tilhore Udvikl 

d^f?(pc ?/).
lingen for fXx-\-h, y) og f(x,y-[-k), samt indforer F(x,y) for dl¡cdy~ Man faaer da

1-2 d.n~2F(x,y) (b—a?)"-r_1(b1—-a,)r. 1 i*  ‘ d.n~2F(x,y) (b, —y)n~2 . 1 
+ 2.Z1 dyn~2 [n—2]

1 r^n~i d.n~2F(x,y) (b —a)n-rÇbi—y^-1 1 d.n~2 F(x,y) (b—x)n~2
2 Z=2 dxn-~r~1dyr~i [n—f] [r— 1] 2,/„ dxn~2 [n—2]

Man kunde yderligere forkorte Betegnelsen ved at sætte
Td. F(x, y 1 i Td.m+nF (x, y)l

saa at derved (4) forandres til
z»6i Z‘ó
/ / F(¿r,y)í/y J^FCajttJCb—iiXbi—a1)4-
a j a

[-lr3R(a,fll)(6-a)«(&,-a1)+3F*(a,a,)(6-a)(i 1-air]

+ tå?*r  ~”~r) -air+r’'
Vidensk. Selsk. Skr., 5 Række, naturv. og math. Afd. 1 Bind. 43

dxn~r~idyT~t [n—r—1] [r]



338

+

1.2...r (6)

dx

(7)

i s^1'
/ / F(x,y)dydx = F(a,by (b-a')(bl-—a,)4\

v a\ a

^3Fj(a.&j) (& —a)2 (bx — aj—3Fy («jbJ(& —a) (b,—«p-J..................................j

r d.n~2F(r, y) (b—x)n~r-i (b}—g, )r

[3] [ 3FX(b) ) ( & a)~ (b i — ctj)-}- 3Fy (b, at ) (b—(i) (b ¡ ai) * j

1 ’xT"—2, .... (n—Dili—21...Î7Î —ri-.«—r—2»—i .

Da man nu ¡folge bekj endte Principer har
Z»Äl Z»6 ✓»*!  Z»a
/ / F(x,y)dy dx=— / ✓ F(x,y)dy dx=

Ja, */  a i'a, b

faaes ved Anvendelse af (5) paa de tre sidste Integraler folgende nye Udtryk for det förstc
b
F(x, y)dy dx=F(b,ay(b—a](b !—«P4-

dxn r }dyr~x [n—r—1] [r]

J r̂ n[i-1 y- r d.n~2F(x, y) (b—d)n~r (bt —yY~Å 
2 ,~2

’■v" 2 d.n~2F(x,y) (q—æ)”-* —1 (b,—ayY 1 S' 'd"-2F(x,y)'(b1~y')n~^2 . 1 
r=i ikrn_r~My’~1 [n—r—1] [r] '2i/a¡ dyn~2 [n—2]

1 Z*  dn.~2F(x, w) (a—x)n~2 . 1 , 
[r—1] 2t/a dxn~2 [n—2]

F(zr, y) dy dr,
b
F(r, y)dy dr-

+

\dx\etc“-r—1dyr—i [n—r— 1J dyn~2 pi—2]

dxn~¿ n — 21 J y

/ / F(x, y) dy dx = F(b,by (b
a i «Z a

(b-ay- (&,— ay+ZFyb,&,)(&—«)(&,— q1r-]i)

rd.n~r F(x,y~) (b—a)n~r (a ! —t/)r_1
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Man erholder endnu andre Rækker ved at multiplicere enten (G) og (7) eller (5) 
og (8) med 2, addere dem til de to andre og dividere Summen med 6, samt ved ligefrem 
at dividere Summen af (5)—(8) med 4, nemlig

1.2....r

dxn~r~l dyr~1

1 S' i 1 r="~2 d.n-2F(r, y) [2—(—4)r] [(b —r)"_r~1 —(—l)’(a—r)n~’-1] (b, — aj)r
,,-6Z L 2 Xi dx»-’-1dyr~1 [n-r-lj [r]

+ 5 3[1b1-^+(a-?/)«-2 -| ¿
2/, dyn~¿ [«- 2J J

1 d.n~2F(x, y) [2—(—l)n-r] [(b,—y/-1 —(—l)”~fCa1--y)t-|](b—a)”-^
' 6tA, 12 Xa dxn~r-idyr-i [r— 1] [n—r]

1 /"’ d.n~2 F(x, y) 3 [ (b — r)’—2 + (a — x)n~2J j 
+ 2Z [n-2r 1 J

W

dx

[n—r]

[n-2]

+ 1

F(x,y)dy dx—^(b— a) (bt ~at) + 2F(b,ai)-{-2 F(a, bj-|- F(b, bj)] +

1 '¿r»-1 d.”-2F(.r,y) [2—(—1)"—r][(ci1 —y)r~^—(—1)”—r(b ( —y)r—1] (b—ct)n—r

(A&l )J + Æ»

’^n-2 d.n~2F(x, y) [2— (— l)r] [(a - æ)”“’-1*— (— l)r(b — a?)n-r-<] (bj—aj)r— . --------------------------------------------------------------- ------------
r=l

dx"-r^ldyr-1 [r—1]

, 1 /" d.”-2 F(æ,y) 3 [(b —x)"“2 + (a — æ)n~2] , | 
+ 2Ja dxn~2 [n-2] dxly

(n-f) , . , Ï n—r—2,r—1
-—-(b-a)“-’-1(bi-aJ)’jF;r,î, (a,^)

1(a,b1)+(-lr->F-’-2’’-1

[n—i—1J

, 1 Z''’'d.n~2F(x,y) 3[(b}—yY-2-[-(ai—y)n-2] l 

“dF5 » 'I

(9)

FGr, y}dydx = ^ (b-a)^ — a,) [2F(a,a1)+ F(b,a¡)-f-FC^bJ-j-2F(b,b1)J +

(10)

43*



340

Naar vi dernæst antage b—a=n<¿, bt—vil Integralet (2) udtrykkes ved

(12)

Man faaer allsaa det dobbelte Integral (2) deelt i na andre, hvor Differenserne 
mellem de höjere og lavere Grændser for x og y ere constante nemlig respective o og or 
Antages disse Störrelser ikke at falde udenfor de Grændser som gjöre Rækkerne (5)—(8) 
convergente, vil man erholde approximerte Udtryk for (2), af hvilke de folgende Formler 
ikkun indeholde förste Led.

F (tt -j— ti t 4~ + &c.
(5')

(60

(79

r=»-l
2
»~o

(I I a

12 (tt,tt, , o j )-|-2 2 F((t-\-rcj). ct2 -j-t'j w )4~2 F(tt-f-r(i), ± )”l —<fcc.
l-r|=l ri = l »~1 r=i J

__ ........... .. I
[2 F(a-{— /’(o,et j )-{-F(b,ct ( )—|— 2 2F(ct -f-ro, ttj -|~r ( w. )4~2F(b3ttj 4~r i to |) l-f- &c.I
i'=l ’1—1 r=l rl=l

rt—n r~n-i
F (x,y) dy dx=uu i 2 2 F(tt 4-rco, at 4- oj 4- &c. i

r1=l rs=o I

/ / F(.r, ÿ) dy dx — ütí
Jai Ja

[F(a,a j ) 4- 2 F((i4_^’to,ii j ) 4-2 F(a,a 14~t’ i ta i H2 2 A (ti 4—rt), ci ¡ 4~ r i o)l 4~
>=1 ' r,=l ' r1==l 7 — 1 J= (.)(■)!

=U(Jj



341

! (89

Paa lignende Maade kunde Formlerne (9)—(11) transformeres, men man kan 
lettere behandle (5')—(8') paa samme Maade som forhen (5)—(8) lor at finde (9')—(11'). 
Man faaer da, idet man tillige for Kortheds Skyld sætter F istedenfor Ffa-Fru, a1~Fr1o1),

F Gr, ÿ)dydx = g 1 j 2F(&la ij
6

(9')
o«, I2 2F-FJ2 (i* ’(a + r<i),(i1)+F(a+rt),b1))4-|2(F(a,a14-r1Q1)+F(6,a1H-r1(>)1))14- &c.

_ 2F(a,a, ) _F F(b,a, ) + F(a,&, )+ 2F(b,b , ) ,
6

uoi I — 2 F-F | 2 (F(a -F ro, a,)—j—F(ct-f- ro,b1))-F|2(F(d,ai4-r1o1)-FF(b,a1“Frt wi))l~h &c.

F(a,^) -f-F(b,ct j ) -f- F (a,b,) -F F(b,b,) !
Ä L11-)4

oo. [s S F + è S(F(a-Fro,al)H-F(a4-ro,b1))4-iS(F(a,a14-r1o1)+F(&,íi14-r1o1))l+&c. I 
Lrj=l r=l r=l r,=l J >

Anm. Ifölge Geometrien har man Störreisen af det Volumen der indesluttes af 
en Overflade, hvis Ligning i retvinklede Coordinaler er z — F(x,y), af Planet xy og fire 
Planer lodrette paa xy, nemlig a? = a, x = b, y — aï, y = b{, udtrykt ved (2), naar blot 
F(x, y) ikke er discontinued eller uendelig imellem de angivne Grændser for x og y. Man 
kan dele dette Volumens rectangulære Grundflade i n® Rectangler, hver Iiig oo„ og ved 
lodrette Planer gjennem Grundfladens Delingslinier det hele Volumen i n*  Dele, hver 
udtrykt ved sit Led i (12). Planernes Skæringslinier ville være Ordinater til Overfladen 
z = F(¿r, y), (?i-F l)2 i Antal. Lægges da nye Planer igjeiinem disses Endepuncter paral
lele med xy, saa vil hver af disse ved Skæring med de tilstödende lodrette Planer danne 
et ret Parallelipedum, saa at der opstaae 4 rette Parallelepipeder paa hver af de smaae 
Grundflader ooK Man faaer altsaa 4 Rækker af n-Parallelepipeder, hvisHöjder ville være

i den ene Række Leddene i Summen . . . 2. . 2 2 F(a4~ro, H-r^j),

i den anden . . 2 2 F(« + ro, dj+rjOj),

i den tredie — 2 F ((/ —F ro, ci—F r, o i ),

i den fjerde . . 2 2 F(ti—FrOj ci j ~F r { oj,
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altsaa netop Factorerne til oo1 i Rækkerne (5')—(8'), der allsaa komme til at angive 
approximerte Værdier af hele det nævnte Volumen. — Ilvis man derimod havde lagt 
Planer igjenncm hver 3 Endepuncter af de hinanden nærmest liggende af de (n + l)2 
Ordinater, vilde der dannes 2 Rækker af n- firsidede Legemer, hvis övcrste Begrændsniug 
var 2 sammenstödende Trekanter. Hver af disse Legemer beregnes som en Sum af 2 
skjævt afskaarne tresidede Prismer og vil altsaa kunne udtrykkes

1
i förste Række ved — üOj (sj +2®2 + 2* 3 + +)

1
i anden Række ved— gjWj (2í4 ~Fz,2 + + + 2s4),

idet 5j, z2, 53, ere de 4 begrændsende Kanter. Summen af dem alle vil netop være 
de förste Led i Rækkerne (9') og (10'), thi de Ordinater der ere Led i

T|=n—1 r=n — 1
2 2 F(a + rø, et j —|— z'j co j)
r1=l r=I

ville være Kanter i 4 saadanne fiirsidede Volumina og saaledes faae til Coefficient
1 +2 + 2 + 1, de i

2 aj, S F(a-\-r(¿,b2), 2 F(a, «j+rt uj, 2 F(b,al + tj o.)
r=l r=l »’1=1 »-i=l

ligge blot i 2 og faae til Coefficient 1 + 2, og desuden forekomme F(b,u¡) og F(a, b,) 
hver 2 Gange i förste, 1 Gang i sidste Række, medens F(a,a¡) og Ftl^bJ omvendt 
forekomme 1 Gang i förste, 2 Gange i sidste Række. (9) og (10z) ere altsaa nye ap
proximerte Værdier for Volumen. — Forbinder man endelig hver 2 Endepuncter af de 
hinanden nærmest liggende af de (n + i)2 Ordinater med rette Linier, ville hver 4 saadanne 
Forbindelseslinier af de 4 hinanden nærmest liggende Ordinater danne en vindskjæv 
Fiirkant. Tænkes dernæst en ret Linie at bevæge sig parallel med det ene System lod
rette Planer og i bestandig Beröring med 2 ligefor hinanden liggende Sider i hver vind
skjæv Fiirkant, opstaae n2 Volumina, oventil begrændsede af cn Deel af en hyperbolsk

Paraboloide, hvis Ligning er 5=—. Hvert af disse er udtrykt i Formlen

4 00 1 0’1 +*2  +Ä3 + ^3)*)j

saa at hele Summen vil udgjöre forste Led i (I V), idet Ordinaterne i
r|=n-1 r=n—1
2 2 jF(a +ro, a,+pj «J
f|=l )zcl

ville forekomme som Kanter i 4 Legemer, Ordinaterne i

”) Moigno leçons sur le cale, difif. et int., rédigées principalement d’après les méthodes de Mr. Cauchy 
t. II. lcç. 15.
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S F(a + ro, ßj), S Fia + rw,^), S F(a, ax 4-rt «,), 2 F(b,ax-¡-r^f)
r=l r=l rt=t rt=-l

ikkun i 2, og F(a, aj, F(&,a(), F(a,bf), Fka^bJ blot i 1. Altsaa giver (11') atter et 
approximeert Udtryk for hele Volumen.

4. Ved Rækkerne i 3 blive folgende specielle Tilfælde at mærke
Io. Man kan have F (a, a () = co, saa at (5) og (5) ophore at gjælde, idet ikke alene 

Coefficienten til (b—d)(bl—a¡), men ogsaa alle de folgende Coefficienter til Potenser af 
(b—d)(bl—a,) blive uendelige. Taylors Række ophorer at være gyldig fra det Led som 
indeholder (b—d)(.bx-—aiV

2°. F(b,medförer Ugyldigheden af (6) og (6'),
3°. F(a,&i) = oo — — (7) og (7'),
4". F(b,b1) = oo — — (8) og (8') af lignende Grunde.
5°. Hvis samtidig flere af Tilfældene Io—4° indtræde, ville ligeledes samtidig flere Par 

af Formlerne (5)—(8) og (5)—(8') ophore at gjælde.
6°. ErF"'’” Gr, y) uendelig for hvilkensomhelst af de angivne Grændseværdier for a? og y, 

ville nogle Rækker kun blive gyldige til de Led, som indeholde denne Diflerentialcoefficient.
7°. Ilvis F"'’”(c,cj, c og ct beliggende respective imellem « og b, ax og bI5 maa 

alt det Foregaaende erindres med Hensyn til (5')—(8'), forsaavidt c og ct netop ere 
Grændser for nogle af Integralerne i (12), nemlig höjere Grændser i een Række, lavere i 
en anden.

Formlerne i (9)—(II) og (9')—(11') maae som dannede af (5)—(8) og (5')—(8') 
være de samme Indskrænkninger underkastede som disse.

5. Sætter man n = ao, <¿ = dx, a1—dy og antager F(x, y) endelig i hele Ud
strækningen fra x=a til x = b og fra y — ciy til y — b1, saa ville Rækkerne (5')—(11 ') 
reduceres til deres försle Led, indeholdende alene förste Potens af w og o,, eller af dx 
og dy, og man seer, at det bestemte Integral er det samme som Summen af alle Værdier 
af Differentialet imellem Integrationsgrændserne. Det samme udledes af (12), da man 
ifölge (1) har

zia i +(*■  1'dx
F(x,y) dydx=f(a-\-rdx~Vdx, ax rxdydy)—f(a-Vrdx-V dx,ax -Vrxdy)

—f(a-\-rdx, ax -\-rxdy + dy) 4- f(a-{-rdx, ax + rxdy)=F(a-}-rdx, ax H-r^Zy).

6. Et dobbelt bestemt Integral kommer ikke altid til at angive en Sum af samme 
Beskaffenhed som dets sammensæltende Elementer, naar F(x, y) ikke er endelig for alle 
Værdier af x og y imellem Grændserne for deres Værdier. Naar man til Exempel har

F (r, y) = —, altsaa uendelig for x = 0, y = 0, og
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vil den forste og sidste Gruppe indeholde lutter positive Elementer, i numerisk Værdi de 
samme som de negative der indeholdes i anden og tredie; hele Summen skulde da antages 
at blive 0, men ved Integrationen bliver den negativ, nemlig

xy

Dette hidrörer fra det Imaginære i Elementerne

som i det sammensatte Element

maa give negativt Product. Saadanne dobbelte Integraler, hvis Intervaller ere uendelig 
smaa, kaldes dobbelte singulære og ville i alle Tilfælde være identiske med eet Element og 
altsaa altid blive 0, undtagen naar F(x, y) er uendelig i Intervallet, da det singulære kan 
ophore at være 0 og Principet i 5 ophöre at gjælde.

I nogle Tilfælde lade de dobbelte singulære Integraler sig ligefrem bestemme ved 
de enkelte. Saaledes naar X og Y ere givne Funclioner respective af x og y og 

JXdx=Xly fYdy=Y„
saa vil man med Udeladelse af de arbitrære Functioner have

ffXYdxdy = Xl
og fölgelig, idet A og B, A, og Bt ere de Værdier respective X og Y antage, den forste 
for x = a og x — b, den sidste for y~al og y = bi, er

XYdxdy=(ß—A)(B1—A¡) Ydy.

Det dobbelte bestemte Integral er altsaa Productet af to enkelte, hvilket ogsaa gjældcr 
tor singulære.

Paa lignende Maade har man

f f^~\~^dxdy — Xïy-{-Yïx
og

Vdx—1-(&—o)
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Som Exempler 
kunne mærkes folgende.

paa Fremgangsmaaden i andre Tilfælde af singulære Integraler 
Man har

dx dy 
OH-’/)'1

(a— 1) (a— 2)(1 + ( 2)L>4-n)“-2 (m—n)a~2J’ (A)

hvori indeholdes flere singulære Integraler, svarende til uendelige Differentialer, idet man 
nemlig ved förste Integration, for Ex. med Hensyn til y, kommer til at bestemme Summen 
af flere Elementer, hvoriblandt de blive uendelige som svare til y——x. Dette vil i 
Almindelighed være 3 Gange Tilfældet, nemlig naar y — O, a? = 0, og, hvis m>n, naar 

men, hvis m<Zn, naar y=^m, x — ^-m. Disse singulære Integraler 
ville være indeholdte i

idet man i Tilfældet m<Zn foretager först Integrationen med Hensyn til x. Hvis m=n, 
falde de to Formler (B) sammen.

Antages a ulige >1, har man ¡folge (A) og (B)

dx dy =0, dx dy 
(x-\-y)a 0 'dy dx 

(a?+y)rt
--=0

Her gjækler Principet i 5 ligefrem, idet Integralet er en Sum af Elementer der 
ere ligestore med modsat Fortegn. Elementet gjör tillige fuldstændig Overgang fra positivt 
til negativt igjennem oo, naar x og y blive lige med modsat Tegn, medens det singulære 
Integral (B) bliver 0.

Er derimod a lige >2, har man ifölge (A)

2
(a—l)(a—2) O + n)a—2

som er en negativ Sum, skjöndt man har lutter positive Elementer. Men til samme Tid 
giver (B)

dx dy 
(x-\-y)a

4n
(a— — oo (m > n)

Vidensk. Selsk. Skr., 5 Række, naturv. og math. Aid. 1 Bind. 44
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dy dx 
(44-y)a

4rø
(a — 1 )s"_1

1 delte Tilfælde gjöre Elementerne ingen Overgang for y — — x, men etterat have 
været oo, komme de samme Værdier igjen i omvendt Orden; dog viser det singulære 
Integral en Tendens til Overgang til negativt, som derfor ved Integrationen gjör sig over
vejende gjældende.

(A) og (B) ophore at gjælde naar a — 2 og a — i. I förste Tilfælde har man

hvor man bruger överste eller nederste Fortegn eftersom m<n. Denne Sum er altid 
negativ, skjöndt Elementerne ere alle positive, men af

sees, at de singulære Integraler angive en begyndende Negativitet i Overgangsværdien oo. 
Ilvis a — 1, faaer man

dxdy r i-, i—2nl(—1) (w>n)—On4-n) Z(—+ i)=<
x~\~y I—2ml(— 1) (m<n)

Her ere Elementerne positive og negative numerisk lige, men Summen imaginær. Dette 
hidrører fra de singulære Integraler, som indeholdes i

S*+>1

/ / —2nZ(-l) (m>n),
J-n X 4- y */_„

/ / / dyl(~i')= — 2ml(~l)(m<n),

der vise hvorledes del Imaginære fremspirer i Overgangsformen oo af Differentialet, medens 
Integralet 44-ÿ) 044~!/) gjör Overgang fra reelt til imaginært gjennem O, naar x + ?/ = 0.

Lignende Bemærkninger kunne gjöres med Hensyn til de 3 Integraler
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COS3 (¿r + y)

hvortil höre de

dx dy
cos - (¿c4-y)

177 1n

■X)

171

= O.

4

77

singulære

77
4“*

(77

4 +"‘ sin Gr 4~ y) dx dy__

77

r+ísin (¿r + y) dx dy 
eos2 (x 4-y)

77 , 77

Z’4 + ”‘
'S 71 V' 77 <

4""*  2“^

z' 4~h» z® 2 æ‘i'esin(a?4"y)iføcfø 
Jn Jn eos 3 (a? 4-y)

__x_4

dx dy
eos2 (a?~ ’

r^ms\n(x + y)dxdy _ 
Jx C0Sa(a?+y)

4"-”* r_”‘

r~^m r*
'S 77 71

rl^m r 
*^77 *̂7

4”m 4-”'

77 77

/
4-+m /^~+m

V 71
4

líolge det her Udviklede sees Formlen (1), saavelsom det i 5 fremsatte Princip 
bestandig at gjælde, blot med de Modificationer som ifolge det Uendeliges Natur inaae 
gjöres*).

7. Ved Udförclse af Integrationerne faaes som bekjendt**)

(?7 " 4-^)2
dx dy — — Tt

idet man har ladet Integrationen begynde i förste Tilfælde med Hensyn til x, i andet med 
Hensyn til y. Formlen (2) synes da ikke at være gyldig. Men tillige sees Differentialet 
at blive uendeligt for x«=0, y—0, Værdier beliggende mellem Integralets Grændser. Havde 
man foretaget Integrationen uden Grændser eller med Grændser, der ikke indeslutte Værdier 
som gjöre Differentialet uendeligt, vilde Resultatet ikke være afhængigt af Integrations
ordenen, da man altid med Udeladelse af de arbitrære Functioner vilde have

*) Adolph Steen, de vi et natura infiniti matliemalici p. 26. 
**) Ifolge Cauchy.

44*
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ff-$£¡*  *dx-*•(*=3+ c 

ffdx dy = ~ a’f = O + C| ’
som stemme overeens, fordi

y2—æ2
Q/5-Hc2)a dxdy= —arc(j9=bi¡-)+arc (i9==^ )+arc( tg==bf)

Naar a = a1? & = &15 blive begge disse 0.

Sögcr man det singulære Integral svarende til det uendelige Element, faaes

(y2+^2)2
dy = 2s 

e2+t/2’

altsaa Resultater af forskjclligt Fortegn, saa at det ikke er ligegyldigt om x eller y först 
sættes lig O, hvilket ogsaa viser sig ved umiddelbar Substitution i Differentialet, der bliver 
+ oo, eftersom man först sætter æ = 0 og derpaa y = 0 eller omvendt. Ovenstaaende 

singulære Integraler ere vel O for s=0, naar tillige i det forste y<0, i det andet ¿r^O, 
men for y—0 bliver det förste —æ og- for x — 0 det andet —oo. Altsaa faaer man to 
dobbelte singulære Integraler at betragte, nemlig

Alle de övrige Elementer ere saavel onkellviis som tilsammenlagne =0. Grunden til 
del forskjellige Resultat maa atter söges i det Uendeliges Natur, som ikke tilsteder nogen 
Forskjel i Fortegn, da det Uendelige selv maa betragtes som Overgangsform mellem 
positivt og negativt, staaende udenfor begge. Men Fortegnet bliver ofte slaaende i Form
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lerne for at antyde om det Uendelige er fremkommet ved en Overgang fra det Positive 
(+oo) eller fra det Negative (—oo). Tages ikke Hensyn til dette Fortegn horer (2) ikke 
op at gjælde.

Lignende Bemærkninger kunne gjöres med Hensyn til Integralerne

dy J

arc

_ o

der stemme overeens, fordi

(* =^S)+orc(

(y-±^4-^)2 dxdy
ydx 2

-—7^—:—5 =---------= arcy2±xy-\-x2 y 3

tg

Foretages derimod begge Integrationer mellem Grændserne 4-1 og — 1, faaes

respective 4~ ~=yo
2k

Men man har ogsaa de singulære Integraler

_f (^+^4-^)2 da;-p4:sy4-£- y2 + £y + £-’

r+i y*- X* S S
(y2±^4-^a)ad// s2+sx4-a;2 62q:£X4_æ2’

som ere O i alle Tilfælde for i förste y<0, i sidste o?<0, men for y — 0 bliver det 
förste oo, for x = 0 er det andet •—oo. Ved en ny Integration faaes

(y2+acy4-x2)aCiyda7 yß’
y2—æ2

(y24=æy4-æ2) dx dy ~— 2n
V3

Endnu kan mærkes folgende Exempel.

ydx
(x-hy)2

x—y j ,, , ,3 dxdy = 
(a?4-y)3

Xxdy  
(44~y)2 x-j-y’

y
æ+y

ere overecnsslemmcnde fordi
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Ved Integration mellem Grændser erholdes

som for w —n blive 4-00. Dc singulære Integraler

x—y j ( £ I S 2s(y2_|_g2)
(y2—s2)2 ’

æ-z/ , _ i £i i______ £i=2si (^ + s,2)

Ge-H)3 y' T(t + M (®-5.)s (Æ"-_-£12)2’

ere 0, naar foruden e = 0 haves i förste y^O, i sidste a?>0; men y=0 gjör det förste, 

x=Q det andet uendeligt, men de faae modsatte Tegn. Det samme sees yderligere ved 
ny Integration, idet Integralerne

Z*+«i
»/-é,

x~~y j-——— dxdy =—O+y)3
x—y

O4-y)
- dy dx

ere af modsat Tegn, og navnlig for m = n, z = 4-00.

Lignende Resultater synes at maatte faaes i alle Tilfælde, hvor det forelagte 
Differential ikke alene selv bliver uendeligt for visse Værdier af x og y mellem de givne 
Grændser, men tillige ved en förste Integration giver et singulært Integral som er + go, 
eftersom Integrationen er begyndt med Hensyn til den ene eller den anden Variable. I de 
forelagte Exempter kan tillige bemærkes den Særegenhed, at de to ubestemte Integraler 
som forekomme ved Integration i forskjellig Orden paa folgende Maade ere forbundne 

Y(x) 4-- X (y) = C,
hvor C er en Constant og

idet F(æ) og X(y) ere to Functioner af x og y, af hvilke den ene reduceres til den anden 
ved de Variables Ombytning. I delte Tilfælde vil ogsaa

d. Y (a?) 
dy = K' (X)
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/F(a?,y)(fø =
í/.X(y) 

dx -X'(y).

Man indseer tillige, at Differentialet af Y(r) med Hensyn til y inaae være sam
mensat af x og y paa samme Maade som Differentialet af X (y) med Hensyn til x er 
sammensat af y og x, saa at altsaa de to förste Integraler F1 (æ) og —X' (y) frem
komme af hinanden ved Ombytning af x og y og Forandring af Fortegn. K aar altsaa 
de singulære Integraler blive uendelige, maae de tillige faae forskjellige Fortegn og frem
bringe saaledes ogsaa en Forskjel i de endelige bestemte Integraler.
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Rettelser
til

Professor P. W. Lunds Afhandlinger om Brasiliens Forverden.

Videnskabernes Selskabs naturvidenskabelige og malhematiske Skrifter, 6le Deel. Om Huler 
i Kalksteen etc. anden Afhandling: Lapa da circa grande:

Pag.325 Linie 6 Tid, læs Hule.

Samme Skrifter, 8de Deel. Blik paa Brasiliens Dyreverden lste Afhandling, Indledning:
7) 37 n 8 leiret sig som om, som gaaer nd.

n 119 n 17
2den Afhandling:® • 

hine, læs sine.
t> 127 Tf 3 nedenfra, hine, læs sine.

n 221 W 9
3die Afhandling:

Stinkpath, læs Stinkspath.
n V 23 Sandklöfterne, læs Sideklöfterne.
n 225 V 3 nedenfra, Halen, læs Hælen.
r 229 n 17 til opstille, læs til at opstille.
77 231 » 12 Födderne, læs Forfödderne.
n 237 n 13 Timminck’s, læs Temminck’s.
» 254 n 25 samt, læs som.
7) 272 n 15 i sine naturlige Omgivelser gaaer ud.

V 6 n 12
Samme Skrifter, llle Deel. 5te Afhandling : 

nedenfra, Mephetis, læs Mephitis, Mydaeus, læs Mydaus.
7) 11 7) 13 ovenfra, Halen, læs Hælen.
n 7) 14 „ guulbrunc og med, læs guulbrune med.
7) 13 n 3 „ udenfor, læs indenfor.
7) n 2 nedenfra, indtil der tilbyder sig en Ledighed for mig til at iagttage et levende Exemplar. Her

7) 14 n 12

maa tilföies: Denne Ledighed har senere tilbudt sig, idet jeg har havt, i længere Tid, et ungt 
Dyr af denne Art tam, og jeg har overbeviist mig om, at dens Pupil er uforanderlig rund, selv 
naar den seer imod Solen, saa at det hermed er afgjort, at den virkelig er forskjellig fra den 
paraguaiske af Azara og Rengger beskrevne Art, der af begge disse Forfattere angives for at 
have Pupillen sammentrækkelig i en Linie som hos vor Ræv. Jeg formoder, at det er denne 
Art, som Wagner charakterisier i Wiegm. Archiv 9 Jahrgang S. 358 som Canis melanostomus 
Mus. Vind.
nedenfra, Guaranesprogét, læs Guaranisproget.

n 7) 7 „ Esperilo santo, læs Espirito santo.
7) 17 n 8 „ en, læs vel.

Vidensk . Selsk. Skr., 5 Række, naturv. og math. Afd. 1 Bind. 45
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Samme Skrifter 12le Deel. Meddelelse af Udbyttet for 1844.
„ 62 nederste Linie: Dyr skiftes, læs Dyr ikke skiftes.

Pag. 20 Linie 14 nedenfra, Hale ræverod og en Plet af samme Farve ovenpaa, læs: Hale ræverod med sort Spids 
og en Plet af samme Farve ovenpaa.

57 22 57 12 ovenfra, Carapaler, læs Karapater.
57 23 57 3 „ indvendige, læs udvendige.
57 77 4 „ Halen, læs Hælen.
5? 57 7 „ Halen, læs Hælen.
57 25 75 17 „ under tiden, læs undertiden.
5? 27 5? 6 „ yngre Dyr Fig. 1, af det gamle Fig. 2, læs gamle Dyr Fig. 1, af dot yngre Fig. 2.
57 30 57 14 „ Form, læs Torn.
5? 33 57 16 „ udspredtc, læs adspredte.
57 34 5? 10 „ uden fremspringende Issekam, læs med fremspringende Issekam.
57 57 11 nedenfra, fremhersken, læs fremherskende.
5? 39 n 4 „ 3°, læs 2°.
5? 46 7? 5 ovenfra, Allio, læs AIlco.
57 49 57 13 „ demnado, læs damnado.
5? 51 57 18 „ stammer, læs stemmer. ■
55 55 23 „ indre Rand, læs undre Rand.
77 53 57 12 „ Stillingen i Knusetænderne, læs Stillingen af Knusetænderne.
77 54 55 6 nedenfra, vermetha, læs vermelha.
5? 54 55 2 „ Fig. 1—3, læs Fig. 1—2.
57 57 55 16 ovenfra, 01,06, læs 0,106.
57 59 55 11 (Tab. XLV Fig. 7) gaaer ud.
77 64 55 11 nedenfra, ei blot, læs blot.
57 79 5? 7 ovenfra, ungt Dyr, læs gammelt Dyr.
57 77 8 „ gammelt Individ, læs ungt Individ.
57 82 77 7 „ parcivorus, læs pacivorus.

Oversigt over det kongelige danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger 
for Aaret 1843.

cinctochlamydos, læs cinctochlamydcs (af xivrjToç, bevægelig 
Scelides pentadactylæ gaaer ud.
Dare, læs Hari.
ungulis, læs cingulis.
cincloch, læs cinetochl.
Scelides tetradactylæ gaaer ud.
Hare 1 æs Hari.

og /kauùç, Pandser).

Ved denne Ledighed tilföies Rettelse af to ineget væsentlige Feil, der forekomme i den engelske 
Oversættelse af den anden Afhandling, som findes i Charlesworths Magaz. of nat. hist. May 1840.
Pag. 11 Linie 12 nedenfra, er Frö oversat ved frogs isti detfor seeds, og sammesteds
„11 „ 13 „ behændig oversat ved provided with hands istedetfor agiles.
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REGISTER
til

det kongelige danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, 5te Række.
Naturvidenskabelige og mathemaliske Afhandlinger.

I. Deel.

Acrostichum L. 163.
— affine M. & G. 165.
— aureum L. 172.
— cervinum Sw. 175.
— * citrifolium M. & G. 176.
— * crin i turn M. & G. 176.
— hastatum Lb. 172.
— hybriduin Bory. 167.
— irreguläre Lb. 173.
— Lingva Raddi. 166.
— * muscosum M. & G. 175.
■— nanum Lb. 171.
— nitidum Lb. 168.
— ovatum Lb. 164.
— peltatum Sw. 171.
— * piloselloides M. & G. 176.
— * pumilum M. & G. 176.
— revolutum Lb. 163.
— rufesccns Lb. 170.
— Sartorii Lb. 166.
— Schiedei Kze. 167.
— setosum Lb. 169.
— * simplex Sw. 175.
— * sqvamosum Sw. 176.
— tenuifolium Lb. 163.
— uinbrosuin Lb. 174.
— venustum Lb. 168.
— vestitum Schldl. 170.

Adiantum L. 263.
— amabile Lb. 265.
— * ampi um Pr. 268.
— andícola Lb. 266.
— Capillas Veneris L. 265.
— chilense Kaulf. « glabrum Kl. 267.
— — ß pilosum Lb. 267.

Adiantum concinnum II.B.K. 267.
— cuneatum Langsd. & Fisch. 266.
— * excisum M. &' G. 268.
— * fragile Sw. v. pubescens M. & G. 268.
— fructuosum Kze. 264.
— * incisum Pr. 268.
— * lucidum Sw. 268.
— * lunulatum Burm. 268.

Sw. 263.
— * monotis N. v. E. 269.
— obliqvum W. 263.
— pulverulentum. L 265.
— radiatum L. 264.
— tenerum Sw. 267.
— tetraphyllum W. 264. 
•— trapeziforme L. 265.
— villosum L. 264.

Aegilops. 37
Allosoms Beruh. 216.

— angustifolius Pr. 219.
— — v. minor. 219.
— anrantiacus Pr. 222.
— ciliatus Pr. 218.
— cordatus Pr. 220.
— flexuosus Kze. 220.
— formosus Lb. 220.
— * glaucus Cav. 224.
— * intramarginalis Pr. 222.
— Karwinskii Kze. 221.
— * luteus Cav. 224.
— microphyllus Sw. 219.
— rigidus Kze. 222.
— sagittatus Cav. 220.
— sulpliureus Cav. 224.
— ternifolius Cav. 221.

45’
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Aino. 51.
Alnus. 51 — 52.
Ainus. 48—50. 52.

— coi difolia. 50.
— glutinosa. 48—49.
— incana. 49.
— ovala. 49 —50.
— viridis. 49 — 50.

Alsophila II. Br. 285.
— compta Mart. 285.
— mexicana Mart. 286.
— myosuroides Lb. 286.
— Schiedeana Pr. 285.

Amblia Pr. 211.
Anaxetum Schott. 193.
Aneimia Sic. 301.

•— adiantifolia Sw, 302.
— coIlina Raddi. 302.
— fulva Sw. y flexuosa Pr. 302.
— hirsuta Sw. 302.
— mexicana KI. 303.
— Phyllitidis Sw. 304.
— pilosa M. <fc G. 301.
— speciosa Pr. 303.
— * villosa Ç Karwinskiana Pr. 303. 

Aneimidictyum Pr. 304.
Antrophyum Kaulf. 177.

— discoideum Kze. 177.
— ensiforme Hook. 178.
— lanceolatum Kaulf. 178.
— lineatum Kaulf. 178.

Aquifolia. 34.
Aspidium Schott. 277.

— latifolium Pr. 278.
— macrophyllum Sw. 277.
— trifoliatum Sw. 277.

Asplénium L. 240.
— abscissum W. 243.
— achilleæfolium M. & G. 249.
— amabile Lb. 251.
— arcuatuni Lb. 241
— auritum Sw. 248.
— bicrenaturn Lb. 245.
— castaneum Schld. 240.
— cicutarium Sw. 250.
— coriifolium Lb. 249.
— dimidiatuin Sw. 246.
— erectum Bory. 242.
— formosum W. 241.
— fragile Pr. 240.
— furcatum L. 250.

Asplénium L. harpeodes Kze 242.
— heterochroum Kze. 240.
— insigne Lb. 246.
— lacerum Schldl. 250.
— * laserpitiifolium Pr. 251.
— lugubre Lb. 243.
— marginatum L. 252.
— melanocaulon W. 240.
— mexicanum M. & G. 249.
— miradorense Lb. 243..
— monanthemum L. 240.
— monodon Lb. 247.
— * nanum M. & G. 252.
— polymorphum M. & G. 246.
— pumilum Sw. 247.
— pyramidatum Lb. 249.
— resiliens Kze. 240.
— rhizophorum M. <fc G. 252.
— rhizophyllum Kze. 251.
— ripariuin Lb. 244.
— semicordatum Raddi 244.
— Serra Langsd. & Fisch. 246.

Athyrium Pr. 278.
— angustum Pr. 278.
— arcuatum Lb. 278.

Avellana. 43.
Avnbög. 30.

— almindelig. 30. 42—43.
— österlandsk. 30.

Balœna musculus. 132.
Bardehvaler. 108.
Bede, om Forholdet mellem Stofferne i en Bedes Nærings

midler og Excrementen 73—84.
Betula. 47—48.

— æthnensis. 48.
— alba. 47—48.
— nana. 48.
— pubcscens. 47.

Betulaceœ. 45—52.
Betulla. 51.
Birk. 47—48.

— almindelig. 47—48.
— Dværgbirk. 48.
— etnaisk. 48.

Birke familiens geographiske og historiske Forhold
Italien, af Schouw. 45 — 52.

Blechnum L. 236.
— aduncum Lb. 237.
— glandulosum Lk. 238.
— intermedium Lk. 238.
— occidentale L. 238.
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Blechnum L. * polypodioides Raddi. 239. i
— scabrum Lb. 236.

Blæsegattet hos Næbhvalen. 90.
Botrychium Sic. 305.

— decompositum M. & G. 305.
— obliqvum Mühlbg. 305.
— virginicum Sw. v. mexicanum Hook. & Grev. 305. 

Brasiliens Dyrverden. Tillæg dertil af W. Lund. 353. 
Brystfinnernes Længde hos Rörhvalen. 137. 
Beekkenbenene hos Bardehvalerne 100.
Bog. 27-29.
— almindelig. 27—29. 40—42.

Campyloneurum Pr. 194.
Capske Rörhval. 99.
Corpino. 43.
Carpinus. 42—43.
Carpinus atra. 43.
Carpinus. 30. 42—43.

— americana. 38.
— Bctulus. 30. 33. 42-43.
— duinensis. 30.
— orientalis. 30.

Castagno. 39.
Castanea. 39—40.
Castanea. 25—27. 33.

— americana. 27—33.
— pumita. 33.
— vesca. 25—27. 33.

Cephalopoder, ny beskrevne af V. Prosch. 53—72. 
Cerra. 37.
Cerro. 37.
Cernís. 37.
Chœnocelus. 97.
Cheilanthes Sw. 257.

— canescens Kze 257.
— glandulifera Lb. 258.
— * hirsuta Lk. 260.
— * Kaulfussii Kze. 260.
— lcntigera Sw. 259.
- paleacea M. & G. 259.

— pulveracea Pr. 257.
— scariosa Iiaulf. 259.

— speciosissima A. Br. 257.
— — v. elata Lb. 258.
— squamosa Gill. v. brachypus Kze. 257.
— tenuis Pr. 260.
— tomentosa Lk. 260.

Clieiroglossa Pr. 305.
Cibotium Iiaulf. 279.

— horridum Lb. 279.
— Schiedet Schldl. 279.

Corylus. 43—44.
Corylus. 31. 32. 43. 44.

— americana. 33.
— avellana. 31—32. 33. 43. 44.

Cranchia. 71.
— maculata. 71.
— scabra. 71. 

Cranchia-Owenia-Megalops. 71. 
Cranchidœ, Underfamilie af Cephalopoder. 71. 
Cupiiliferœ, see Egefamilien.
Cyathea Sic. 287.

— bicrenata Lb. 289.
— mexicana Schldl. 287.
— Sclianschin Mart. 288.

Cystopteris Bernh. 278.
— fragilis Bernh. 278.
— fumarioides Kze. 278.

Danœa Sm. 306.
— cuspidata Lb. 307.

■— elata Lb. 306.
— media Lb. 306.

Davallia Sw. 263.
— Schlechtendalii Pr. 263.

Delphinus micropterus. 91. 95.
Dicks onia L’Herit. 261.

— * adiantoides Pr. 263.
— cicutaria Sw. 261.
— dissecta Sw. 261.
— distenta Kze. 262.
— * multifida Pr. 263.
— rubiginosa Kaulf. 262.
— umbrosa Lb. 262.

Dictyopteris Pr. 212.
Diplazium Sic. 252.

— ampluin Lb. 256.
— crenulatum Lb. 254.
— falca turn Lb. 253.
— Franconis Lb. 256.
— inæquilaterum Lb. 255.
■— lonchophyllum Kze. 254.
— plantagineum Sw. 252.
— striatum Pr. 253.
— ternatum Lb. 252.
— villosum Pr. 257.

Eg. 21—25. 34—39.
Egefamiliens geographiske og historiske Forhold i

Italien, afSchouw. 19—44.
El. 48-50.
— almindelig. 48—49.
— graa. 49.
— grün. 49—50.
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El, hjertebladet. 50.
Elice. 35.
Eschricht, Undersøgelse om Hvaldyrene. 6te Afhand

ling. 85—138.
Escullís. 37. 38. 39.
Eudanæa Pr. 307.
Eupolypodium. 194.
Faggio, 40.
Fagus. 40—42.
Fagus. 27—29.

— americana. 29. 33.
— anctartica. 34.
— betuloides. 34.
— ferruginea. 33.
— sylvatica. 27—29. 33. 40—42.

Fieldbenene hos Hvaldyrene. 94.
Finhvaler. 108.
Functioner, overelliptiske, af A Steen. 323—331.
Furehvaler. 108.
Ganebenene hos Næbhvalen. 92.
Glathvaler. 108.
Goniophlcbium Pr. 204.
Goniopteris Pr. 209.
* Grammitis Sw. 182.

— * elongata M. & G. 182.
Gymnogramme Desv. 179.

— Calomelanos Kaulf. 180.
— leptophylla Desv. 180.
— Linkiana Kze. 180.
— pedata Kaulf. 179.
— peruviana Desv. 180
— pilosa M. & G. 181.
— polypodioides Sprig. 181.
— tartarea Desv. 180.
— trifoliata Desv. 179.

Gynmopteris Pr. 172—173.
Gymnotheca Pr. 308.
llaliphleos. 37.
Hassel. 31—32.

— almindelig. 31. 32. 43—44.
Heineris. 37.
Hemididyum Pr. 252.
Hemionitis L. 177.

— palmata L. 177.
Ilemitelia R. Br. 286.

— decurrens Lb. 286.
— mexicana Lb. 287.

Holodanæa Pr. 306.
Hovedets nöiagtige Udmaaling, af Simesen. 1—10. 
Hvaldyrene. EschrichtsUndersögelser om samme.85-138. 
Hvirvelantallets Afvigelser hos Hvaldyrene. 135—137.

Hydroglossum JV. 299.
— spcctabile Lb. 299.

Hymenophyllum Siv. 290.
— asplcnioides Sw. 290.
— brevistipes Lb. 290.
— ciliatum Sw. 292.
— — V. nudipes Kze. 292.
— * eruentum Cav. 294.
— fueoides Sw. 291.
— — V. frigid a Lb. 291.
— hirtellum Sw. 293.
— millefolium Schldl. 292.
— nigrescens Lb. 292.
— * pectinatum Cav. 294.
— plumosum Kaulf. 293.
— polyanthos Sw. 291.
— pulchelliun Schldl. 293.
— trapezoidale Lb. 293.
— undulatum Sw. 291.

Hypolepis Bernh. 260.
— mexicana Lb. 260.

Ilex. 34—36.
Ilex aquifolia parva. 36—37.
Integraler, dobbelte, bestemte. Af A. Steen. 333—351. 
Jode, om dets Virkning paa Kali Methyloxyd-Sulpho- 

carbonat. 12.
Jürgensen, B. S., Undersøgelse over Forholdet mellem 

Stofferne i en Bedes Næringsmidler ogExcrementer. 
73-84.

Kastanie. 25—27.
— almindelig. 25—27. 39—40.

Kastanie-Eg. 23. 37.
Kermes Eg. 23. 36.
Kicempehvaler. 109. 117.
Kork Eg. 22. 36.
Kulsyre, Scharlings Forsøg over den Mængde Kulsyie 

et Menneske, som arbejder, udvikler. 139—146.
Kyphobalæna, Pukkelhvaler. 108.
Langhaandede Hvaler. 98—108.
Lastrea Pr. 271.

— * abrupta M. & G. 274.
— * athyrioides M. & G. 274.
— ciliata Lb. 273.
— * cinnamomea Cav. 274.
— equestris Kze. 273.
— indecora Lb. 272.
— leptorhachis Kze. 272.
— macroura Pr. 271.
— mexicana Pr. 272.
— parallelogramma Kze. 271.
— patens Pr. 271.
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Lastrea paupertina Kze. 272.
— * Schiedeana Pr. 275.
— * semicordata Pr. 274.
— * Serra M. & G. 274.
— * subincisa M. & G. 274.

Leccio, 35.
Leiobalæna, Glathvaler. 108.
Liebmann, Mexicos Bregner. 151—322.
Lindsæa Dry. 269.

— imbricata Lb. 269.
— stricta Dty. 269.

Lithobrochia Pr. 227—231.
Lomaría W. 232.

— campylotis Kze. 233.
— danæacca Kze. 234.
— deflexa Lb. 236.
— ensiformis Lb. 234.
— falciformis Lb. 234.
— fragilis Lb. 232.
— pectinata Lb. 233.
— spectabilis Lb. 235.

Loxogramme Pr. 177—178.
Lund, \V. Tillæg til Brasiliens Dyrverden. 353.
Lygodium Sw. 298.

— * hastatum Desv. 299.
— mexicanum Pr. 299.
—■ venustum Sw. 298.

Marattia Sw. 308.
— laxa Kze 308.
— weinmanniæfolia Lb. 308.

Marginaría Dory. 188 —193.
Meniscium Schreb. 183.

— falcatum Lb. 183.
— sorbifolimn W. 183.

Mertensia 1K. 296.
— Bancroftii Hook. 296.
— furcat.a W. 297.
— glaucescens W. 298.
— gleichcnioidcs Lb. 296.
— Mathewsii Hook. 297.
— * nitida Pr. 298.
— pubescens W. 297.
— * tenuis Pr. 298.

Methyloxyd- Sulphocarbonat s Sammensætning. 14.
Mexicos Bregner, Undersögelser af Liebmann. 151 — 322. 
Nephrodium Schott. 275.

— molle Schott. 275.
— paludosum Lb. 275.

Nephrolepis Schott. 269.
— * acuminata Pr. 271.
— acuta Pr. 269. ,

Nephrolepis * exaltata Schott. 271.
— « hirsutula Pr. 271.
— neglecta Kze. 270.
— occidentalis Kze. 270.

Neurophyllum Pr. 296.
Notochlæna R. Br. 213.

— bipinnata Lb. 214.
— cretácea Lb. 216.
— * nivea Desv. 216.
— pulveracea Kze. 215.
— rufa Pr. 214.
— sinuata Kaulf. 213.
— — integra Lb. 213.

Nux avellana. 43.
Næbhvaler. 87—98.
Octopus granula tus. 56.
Ogmobalæna, Rorhvaler. 108. 
Olfersia Pr. 163 —171.
Ontano. 51.
Ophioglossum L. 304.

— bulbosum Michx. 304.
— palmatum Plum. 305.
— reticulatum L. 305.

Osmunda L. 304.
— cinnamomea L. 304.
— spectabilis W. ß palustris Pr. 304. 

Ostrya. 30—31.
— virginica. 34.
— vulgaris. 30—31. 34. 43. 

Owenia, Underslægt af Cranchia. 71. 
Parkeria Hook. 290.

— pteroides Hook. & Grev. 290. 
Perrinia Hook. 280.
Phanerophlebia Pr. 276.

— nobilis Pr. 276.
Pleopeltis H. B. 184.
Poecilopteris Pr. 174.
Polybotrya H. B. 175. 
Polypodium L. 184.

— affine M. & G. 198.
— alsophiloides Lb. 208.
— angustifolium Sw. 188.
— angustifrons Kze. 207.
— angustum II. B. 186.
— * araneosum M. & G. 188.
— areolatuin W. 186.
— astrolepis Lb. 185.
— * aureum L. 187.
— concinnum W. 204.
— confluens Lb. 191.
— conterminans Lb. 201.
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Polypod. costatum Kze. 194.
— crassifolium L. 193.
— cultratum W. 197.
— delicatulum M. & G. 196.
— deltoideum Lb. 190.
— dilatatum Lb. 208.
— * dissimile N. & G. 204.
— Falcarla Kze. 191.
— fallax Schldl. 194.
— faucium Lb. 209.
— * ferrugineum M. & G. 197.
— Filicula Kaulf. 200.
— fraternum Schldl. 203.
— * fulvuin M. & G. 187.
— furfuraceum Schldl. 189.
— glanduliferunj. Lb. 206.
— * glaucinum M. & G. 188.
— griscum Lb. 198.
— * Hænkeanum Pr. 193.
— * Hænkei Pr. 204.
— Hartwegianum Hook. 199.
— hetcromorphum Hook. & Grev. 195.
— imbricatum Lb. 210.
— incanum Sw. 189.
— — ß umbrosum Lb. 212.
— insigne Lb. 193.
— * irreguläre Pr. 212.
— jubæforme Kaulf. 197.
— * juglandifolium M. & G. 211.
— * lanceolatum N. v. E. 212.,
— lanuginosum N. v. E. 212.
— laxifrons Lb. 204.
— Lepidopteris Kze. 189.
— lepidotum W. 184.
— litigiosum Lb. 205.
— longicaudatum Lb. 209.
— lyeopodioides L. 186.
— macrocarpum Pr. 200. 212.
— meniscioides Lb. 211.
•— moniliforme Sw. 195.
— — v. major. Lb. 196.
— ncriifolium Schk. 192.
— olivaceum Lb. 199.
— — v. elatum Lb. 199.
— Otites L. 201.
— pectinatum Schk. 201.
— Phyllitidis L. 194.
— pilossissimum M. & G. 197.
— plebejum Schldl. 198.
— plesiosorum Kze. 189
— Plumula W. 200.

Polypod. polylepis Roem. 185.
. — puberulum Schldl. 202.
— * pulchrum M. & G. 203.
— rhachipterygium Lb. 191.

I — rhodopleurum Kze. 190.
— rude Kze. 205.
— sessilifolium Lb. 192.
— Sloanii Kze. 207.
— squamatnm L. 189.
— subpetiolatum Hook. 202.
— suspensum L. 197.
— tetragonum Sw. 211.
— * virginianum M. & G. 203.
— xiphopteroides Lb. 196.

Polystichum Schott. 275.
— * cystopteroides N. v. E. 276.
— lætum Pr. 276.
— melanostichtum Pr. 276.
— ordinatuin Kze. 275.
— vestitum Pr. 276.

Polytænium Pr. 178.
Prosch V. Nogle nye Cephalopoder. 53—72.
Pieris. L. 225.

— * æqualis Pr. 231.
— apicalis Lb. 230.
— aquilina L. pubescens Sprig. 226.
— * arborescens M. & G. 231.
— caudata L. 226.
— crética L. 225.
— grandifolia L. 228.
— laciniata W. 227.
— nemoral is W. 226.
— pedata L. 227.
— protea Lb. 228.
— pulchra Schldl 231.
— Swartziana J. Ag. 226.

Pterobalæna Finhvaler. 108.
Pukkelhvaler. 98—108. Deres Udbredelse. 103—106. 

i Quercia Castagnara. 38.
Quercus. 37. 38. 39.

— latifolia. 37. 38.
Quercus. 21—25.

— Ægilops. 24.
— amplifolia. 24.
— apenina. 24.

. — austriaca. 23.
— Ballota. 38.
— Bivoniana. 23.
— brutia. 34.

j — Gerris. 23. 37.
— coccifera. 23. 36. 37.
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Querens congesta. 24.
— Cupaniana. 24.
— Dalechanipii. 24.
— Esculus. 24. 38.
— faginea. 24.
— lialiphleos. 23.
— Ilex. 21. 34. 36.
— leptobalana. 24.
— pedunculata. 24—25.
— pseudococcifera. 23.
— pseudosuber. 22.
— pubescens. 24.
— Robur, 24—25. 38.
— Sessiliflora. 24—25.
— Suber. 22. 36.
— Thomasii. 24.
— Virgiliana. 24.

Rhyncocetus. 98.
Ribbeensant allet s Afvigelser hos Hvaldyrene. 135—137. 
Robur. 37. 38.
Rörhvaler. 108.
Scharling, E. A. Tredie Række af Forsög for at be

stemme den Mængde Kulsyre, et Menneske ud
vikler. 139—146. Forsög for at bestemme hvor 
stor en Mængde Varme et Menneske udvikler. 
146—149.

Schisæa Sw. 301.
— elegans Sw. 301.

Schouw, J. F. Egefamiliens geographiske og historiske 
Forhold ¡Italien. S. 19—44. Birkefamiliens geogra
phiske og historiske Forhold i Italien. S. 45—52.

Sildehval. 105.
Simesen, Rector, om den nöiagtige Bestemmelse af 

Hovedets Störreise og Form. 1—10.
Skaalbærere see Egefamilien.
Sommereg. 24—25.
Sortbög. 30—31.

— almindelig. 30—31. 43.
Steen, A. Om de overelliptiske Functioner. 323—331. 

Om dobbelte bestemte Integraler. 333—351.
Steeneg. 21. 34—36,

— (falsk). 22.
Sughero. 36.

Surero. 36.
Taarebenene hos Næbhvalen. 90.
Tænilis Sw. 179.

— angustifolia Sprig. 179.
Teuthidæ, af Cephalopodernes Gruppe. 71.
Trichomanes Sic. 294.

— pellucens Kze. 294.
— pennatum Kaulf. 296.
— pyxidiferum L. 295.

i — reptans Sw. 294.
— rigid urn Sw. 295.
— scandens L. 295.
— sinuosum Rich. 294.
— trichoideum Sw. 295.

Trichosorus Liebm. 281.
■— glaucescens Lb. 283.
— — V. major. 283.
— densus Lb. 284.
— frigidus Lb. 284.

Undersögelser om Virkningen mellem Kali-Methyloxyd- 
Sulphocarbonat og Jode. 12. Om Forholdet mellem 
Stofferne i en Bedes Næringsmidler og Excrementen 
73—84. Over den Mængde Kulsyre og Varme et 
Menneske udvikler. 139—149.

Vaagehvaler. 118—127.
Varme, Scharlings Forsög paa at bestemme hvor stor 

en Mængde Varme et Menneske udvikler. 146—149.
Vintereg. 24—25.
Vil taria Sw. 231.

— graminifolia Kaulf. 231.
Woodsia R. Br. 280.

— fragilis Lb. 280.
— mollis Sm. 280.

Woodwardia Sw. 239.
— radicans Sw. 239.

Xanlhelen. 16.
Xiphopteris Kaulf. 182.

— myosuroides Kaulf. 183.
— serrulata Kaulf. 182.

Zeise, W. C. Om Virkningen mellem Kali-Methyloxyd- 
Sulphocarbonat og Jode. 11—18.

Ziphius. 96—97.
Zygia. 42.



Trykfeil og Rettelser
foruden de S. 322 anförle.

Side 153 Linie 13 fra neden: beskreven læs beskrevet.
n 154 16 „ vente indtil læs vente, indtil.
Ti 164 Y) 10 fra oven: og fandtes læs og den fandtes.
t 164 sidste Linie : budt læs but.
n 166 Linie 19 fra oven: Vahl læs Vahls.
Yt 169 Ti 14 „ i Nord læs Nord.
» 171 » 10 fra neden: peltatam læs peltatum.
n 173 Ti 8 „ reponda læs repanda.
n 174 Ti 1 „ radiculis nurncrosis læs radículas numerosas etc.
Yt 176 Ti 11 fra oven: Laurns læs Laurus.
y> 177 Tt 1 „ Ilemionitis læs Ilemionitis.
Ti 183 Ti 4 „ Den udbredte læs Denne udbredte.
Tf 183 n 3 fra neden: artige læs artrige.
Tf 205 9 „ radiculos longissimos læs radículas longissimas etc.
Y) 214 Ti 10 „ tibus udslettes.
Ti 229 » 3 „ budte læs butte.
V 233 n 10 fra oven: lancetfonnig læs lancetformigt.
Ti 234 Ti 13 fra neden: Chinautla læs Chinantla.
Yt 237 Ti 4 fra oven: radiculos etc. læs radículas etc.
» 240 Ti 8 fra neden: medbragde læs medbragte.
» 242 Ti 3 „ hidtil aflæs hidtil hos.
Ti 251 Ti 3 fra oven: allene læs alene.
Ti 260 Ti 14 „ radiculos numerosos læs radículas numerosas etc.
Ti 266 » 9 fra oven: radiculos læs radículas etc.
Ti 268 Ti 1 fra neden: urigtig læs urigtigt.
Ti 290 W 4 „ candice læs caudice.
Ti 295 n 2 fra oven: vii læs vil.
Ti 295 sidste Linie: og opnaaer læs og dens Rodstok opnaaer.
Ti 297 Ti 18 fra oven : læs ***.
Ti 301 Ti 18 „ budte læs butte.
Ti 304 Ti 10 „ budt læs but.
Ti '304 Ti 11 fra neden: Veru Cruz læs Vera Cruz.
n 306 Tf 14 fra oven: adperso læs adsperso.
Ti 307 Ti 2 „ adperso læs adsperso.
Ti 308 « 2 „ Nlarattia Smith læs Marattia Sw.
Ti 309 Ti 2 „ dilinitioncm læs definitionem.
Ti 311 Ti 14 fra neden: Phorphyr læs Porphyr.
Ti 311 Ti 9 „ Malpipliiaceer læs Malpighiaceer.
Ti 315 Ti 10 „ indbefatter læs indbefattes.
Ti 317 W 2 „ Tempererede læs Tempererte.
Ti 320 Ti 10 „ De hoist gaaende Bregner ere læs De höiest gaaende

Bregner paa Vulkanen Orizaba ere.


