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hvorledes alle hidtil bekjendte Sætninger om Sammenligningen med Hensyn til 
den Variable fremgaae af denne. — En Theorie af de Integraler, hvis Differen
tialer ere algebraiske, vil saaledes kunne dannes ved at udvikle de her fundne 
Resultater, hvilket iövrigt vil frembyde de Vanskeligheder, der fremstille sig 
overalt, hvor Spörgsmaalet er om at stige ned fra det Almindelige til det Spe
cielle.

Den pliysîske Classe.

De nye Fiskearter, som ere bievne optagne i den sidste Fortegnelse 
over de grønlandske Fiske, henhöre for største Deel til saadanne Familier, som 
man anseer for karakteristiske for lishavet og det nordlige Hav mellem Amerika 
og Europa paa den ene, og mellem Amerika og Asien paa den anden Side. 
De ere nemlig Arter enten af allerede bekjendte, eller af nye Slægter, henho
rende til Ulke-, Slimiiske— og Torskefamilierne, hvis samtlige Arter tilsammen 
udgjöre den halve Deel af alle grønlandske Fiske,

Tvende af hine nye Arter danne 2 anomale Slægter, der hidtil ikke 
synes at være fundne i noget andet Hav, nemlig Jiythites, der henhorer til de 
blodfinnede Fiske med Bugfinnerne foran Brystfinnerne, og nærmest kunde hen
regnes til Torskefamilien, hvorfra dog flere Egenskaber bort fjerne den, og Hi- 
niantolophiiS) hvis Plads i Systemet ikke har ladet sig nøiagligcn bestemme, men 
hvis Udseende bringer Familien Balrachoides, og især dennes Slægt Antenna- 
rius i Erindring. Endeligen horer en eneste af de nyere Arter, nemlig Para- 
lepis boreales til en Slægt, som hidindtil kun er fundet i Middelhavet.

Etatsraad Reinhardt blev ved de i Efteraaret 1838 Ira Kiöbmand Kiel— 
sen paa Fiskenæsset til det Kongelige naturhistoriske Museum sendte zoologiske 
Gjenslande sat i Stand til at foröge den sidstnævnte Afdeling med en anden 
Slægt, der er ligesaa uventet for den grønlandske Fauna, som Paralepis. — I 
Sendingen befandt sig nemlig en lille, söhblank Fisk med kort, stumpt Hoved 
og en meget lille Mund, som ved senere Undersøgelse nærmest syntes at 
henhöre til Slægten Microstomas, saaledes som den af Cuvier er bleven grun
det paa den af Rizzo i „ Ichtyologie de Nice” beskrevne Serpas microstomas. 
Han meddeelte Selskabet en Besrivelse og Afbildning af den grønlandske Art. 
Den henhörer til de blodfinnede og bugfinnede Fiske: den meget korte Snude, 
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for hvilken den forlængede og næsten opretsligende Underkjæbe lægger sig som 
et Laag, den tilrundede Bugkant, de meget store, næsten hele Siden af Hove
det oplagende öine, de spidse Tænder i Underkjæben og Overmunden, de 3 
flade Straaler i Gjællehinden, og en med större og mere fremstaaende Skjæl 
bedækket Sidelinie ere fælleds Egenskaber for Slægten Microstomus og den 
grønlandske Fiskeart. Derimod synes Stillingen af Tænderne i Overmunden 
forskjellig. Cuvier angiver nemlig, at Tænderne sidde i Mellemkjæbebenet ; den 
grønlandske Fisk derimod synes kun at have et ganske lille Mellcmkjæbebcen. 
der bedækker den överste Kant af det bueformigt fremragende Vomer, i hvis 
Rand der sidde Tænder lige med Underkjæbens, altsaa saaledes som hos Ar
gentina. Det v ilde være önskeligt om Microstomus serpens blev underkastet en 
ny Undersøgelse i denne [lenseende. Et andet Punct, hvori den grønlandske 
Fisk afviger fra den cuvierske Slægt, Microstomus, er Tilstedeværelsen af en 
bageste Rygfinne, uden benede Straaler, eller af en rudimentær Hudfinne; dog 
maa bemærkes at Rizzo tillægger sin Art ligeledes den anden mod Halen sid
dende Rygfinne, men som han giver 4 til 5 Straaler; at den fürste Rygfinne 
for störste Deel staaer foran Bugfinnen kan betragtes som et godt Kjendetegn. 
hvorved vor Art adskiller sig fra Middelhavets, som efter Cuvier har Rygfinnen 
stillet bag Bugfinnerne.

Denne nve Art. der har faaet Navn Microstomus grönlandicus, er kun 
indsendt i et eneste Exemplar af 3 Tommers og 2 à Liniers Længde, hvoraf 
Hovedet udgjör en Femtedeel; den störste HÖide indeholdes 10 Gange i Læng
den, og falder paa Midlen af Hovedet; Bugfinnerne sidde lige neden under den 
bageste Straalc af Rygfinnen. Fidtfinnen sidder lige oven for sidste Straale af 
Gadborfinnen. Afstanden fra Snuden til Gadboret udgjör 2 Trediedeele af To
tallængden. Straaleantallet er; i M. Br. 3, P. D. 11, P. A. 10, P. V. 10 Ra
dii, og endelig IT Straaler i den kløftede Halefinne.

Etatsraad Reinhardt meddeelte ligeledes Beskrivelse og Afbilding af en 
anden, ny, grønlandsk Fisk i samme Sending, men som henhörer til den geo- 
graphiske Gruppe af nordlige Former. Det er en Ulkeart af samme Underaf
deling som den tidligere beskrevne og i Fortegnelsen over de grønlandske Fi
ske optagne Coitus uncinalus, af dem nemlig, som baade have Tænder paa 
Plovskjærbenet og paa Ganebenene. Den adskiller sig fra Coitus uncinalus, 
hvis Störreise Exemplaret har, ved flere iöinefaldende Kjendetegn, og især ved 



10

tvende kegledannede, spidse, tilbageböiede Pigge i Nakken, hvor Cottus uncina- 
tus kun har tvende tilrundede Beenknuder; samt derved at den har 4 Pigge i 
Randen af Gjællelaagets forreste Plade (Præoperculum), af hvilke den i det 
överste lijóme er tvedeelt. Denne nye Art har faaet Navn af Colitis bicomis. 
Straaleantallet er M. Br. T Rad., P. D. l,na 8, P. D. 2da 15, P. A. 14, P. C. IT.

Samme Medlem meddeelte nogle forelöbige Bemærkninger om en ejen
dommelig Form af Giftkjertelen hos en Slangeart fra Kysten af Guinea, som 
han anseer for at være Causus rhombealus efter Wagler eller Dr. Schlegels 
Naia rhombeala. Student Reinhardt, til hvem det forrige Vinter var overdraget 
at forfærdige Cranier og Skeletter af Slangedoubletterne i det Kongelige natur
historiske Museum, blev ved Præparationen af et Individuum af denne Art 
forst opmærksom paa hiin interessante Afvigelse, og forantledigede en nærmere 
Undersøgelse. Endnu tre andre Exemplarer af forskjelligt Kjön og Alder bleve 
benyttede til Sammenligning, og denne usædvanlige Forms regelmæssige Fore
komst blev saaledes bekræftet.

Giftkjertelen er hos denne Slangeart baandformig eller rettere klingefor- 
mig, noget smallere mod begge Ender, især fortil, hvor den allerede bagved 
Quadratbenet gaaer over i den lange Udforingskanal, der her har en storre 
Længde end Kjortel og Udforingskanal tilsammen hos de övrige Slanger, og 
optager begges Plads paa Siden af Hovedet. Kjortelen selv ligger paa begge 
Sider af Kroppen i en egen kanalformig Hule mellem Ribbeensmusklerne og 
Huden, og strækker sig fra Quadratbenet til den 18de eller 19de Ryghvirvel. 
Dens Længde foruden Udföringsgangen er 11 Gange större end dens Brede, 
og denne overtrefler igjen 4 Gange Tykkelsen. Kjortelens Længde indeholdes 
Tå Gang i Legemets Totallængde. De giftafsondrende Rör folge i deres Form 
den störste Dimension af selve Kjerlelen, de ere betydeligt længere end i de 
sædvanlige Giflkjertler, og samle sig i 3 Bundter, som efterhaanden forene sig 
i den fælleds Udforingsgang. — Ogsaa paa Kjertelens Muskelforhold har dens 
store Længde indvirket. Vel gaae tvende Muskelbundter fra Bidemuskierne 
til Kjertelens Kanter, som synes at kunne trække den fremad, og lægge den 
i Tverfolder, men desuden er Kjertelens ejendommelige, giindsende, fibröse 
Hud belagt med et tæt Lag af Muskelfibre, eller beklædes uden paa af en 
Muskelhud.

Giftkjertelens ejendommelige Form, Gifttandens forholdsviis storre Længde


