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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
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end hos Naia-Slægten, og Articulationen af Overkjæbebenet til forreste Rand 
af det forreste Pandebeen, ligesom hos Vípera berus, synes at retfærdiggjôre 
Opstillingen af denne Art i en egen Slægt, der beholder Navnet Causas.

Professor Zeise har fortsat sine Undersögelser over Producterne af Ace
tonens Virkning paa Platinchlorid, hvoraf i forrige Aarsberetning blev givet 
et kortfattet Udtog. En Deel af denne Fortsættelse er vel meddeelt i en Afhand
ling, som alt ertrjkket for Selskabets Skrifter; men da det ei fór er omtalt paa 
dette Sted synes det passende, for Sammenhængens Skyld, nu ogsaa deraf 
i Korthed at omtale det vigtigste.

Med Ammoniak, der, (som bekjendt af Forfatterens tidligere Medde
lelser) med Alcochlorplatin (det brændbare Chlorplatin *)  giver en directe Fore
ning, viser det nye Product, Foi fatteren har kaldet Acechlorplalin. et Forhold, 
som i flere Henseender fortjener Opmærksomhed.

Maaden, hvorpaa disse Stoffer virke paa hinanden, er tildeels forskjel- 
lig ved forskjcllige Smaaomstændighcder. Oplöst i Acetone giver det ved 
Overmætning med Ammoniak et guult, flokket Legeme, uoplöseligt i Æther, 
vderst tungoplöseligt i reen Acetone, men let opløseligt i Alcohol og i Vand. 
Selv efter Fraskilling af al Ammoniak i Overskud er det alkalinsk, og dog 
giver det ved Kogning med Kalilud kun svage Spor af Ammoniaklugt. Vel 
giver en aleoholisk Oplosning deraf et rigeligt Bundfald med en aleoholisk Op
losning af Platinchlorid, men dette Bundfald er et kulstofrigt Legeme. Den 
oprindelige, ved Ammoniaken erholdte, Platinforbindelse forkuller sig först 
ved en stærk Hede. — Samtidigt med dette Stof faaes her et eget olieagtigt

«) Denne organiske Platinforbindelse, anmærker Forfatteren, har faaet flere Navne, tildeels 
efter en forskjellig Theorie om dens Sammensætningsmaade. Berzelius kalder den, 
overcensstemmende med den af Forfatteren givne Forestillingsmaade om dens Natur, 
Elayl-Platinchlorur ; og Forfatteren vilde uden Betænkning optage dette Navn, dersom det 
ei forekom ham, at en Benævnelse mete skikket til Dannelse af nu fornödne Navne 
for visse Producter af hiint Stof, indtil videre var at foretrække. Han har derfor valgt 
provisorisk at kalde det med Hensyn til dets Oprindelse, Alcochlorplatin, el Navn, der 
nu ogsaa af den Grund er at foretrække for det ældre (brændbart Chlorplatin), at ogsaa 
Accchlorplatinet er brændbart.
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