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Ar de  marina  djuren är det väl inga, som a priori kunde tänkas mindre lämpade att 
lemna spår af s in tillvaro under forna geologiska· perioder, än j u st medusorna. Den 
organiska substansen hos  dessa varelser är j u  så ytterligt obetydlig- vattenhalten hos  
Aurelia aurita t. ex .  belöper s ig  enligt Mömus till mer  än 99,5 % - att då de  upp
kastats på stranden , de  vanligen redan efter några timmars förlopp nästan spårlöst 
äro försvunna, och ej h eller hysa de  i sitt inre fasta delar af ett eller anna� slag, 
hvilka kunde tänkas bättre egnade att i fossilt tillstånd bevaras. Hvad en  berömd 
paleontologisk auktoritet yttrar i denna fråga torde gifva en föreställning om de rådande  
åsigterna härom och må derföre här återgifvas : 

»Der hohe  Wassergehalt, die ausserordentl iche Zartheit und Zersetzbarkeit des 
Körpers und der totale Mangel an erhalt.ungsfähigen Hartgebilden maehen die Medusen 
höchst ungeeignet zur Erhaltung in den Erdschichten. Nur unter besonders gunstigen 
Bedingungen vermögen dieselben Abdrucke ihrer äusseren Form in feinem Meerschlamm 
zu hinterlassen . B i s  j etzt gibt es nur eine e inzige Ablagerung, den l ithographischen 
Schiefer des  oberen Jura bei Solenhofen, Eichstädt und Kelheim in Bayern, welcher 
eine grössere Anzahl sicher bestimmbarer Medusen aus verschiedenen Gattungen gelie

fert hat. Schöne ,  aber nach n icht näher untersuchte Abdrucke von Medusen in  Feuer
steinknollen aus der aberen Kreide finden sich als Diluvialgerölle in der Nähe von Ham
burg, und auch in Galizien hat KNER undeutliche  Abdrucke im Feuerstein der dartigen 
Kreide beschrieben.)) 

Dessa ZtTTELS ord 1) gifva en tillräckl ig antydan om medusornas sällsynthet bland 
de fossila organismerna och angifva på samma gång den naturliga orsaken dertilL Ej 
h eller är det under sådana omständigheter svårt att inse,  att orn medusor kunde före
komma fossila på samma sätt som med andra organismer vanligen är fallet, så borde 
de  företrädesvis vara att förvänta just i den lithografiska skiffern , i hvilken ej blott 
djurens h årdare delar blifvit bevarade, utan der äfven aftryck af mjukare organer -
om hvilka man under vanliga förhållanden icke erhåller någon kännedom - ofta äro 
bibehållna. Förklarligt är äfven, att de kunna förekomma i flinta, de hafva omslutits 
af den geleartade kiselsyran strax innan denna stelnat. Men de aftryck af medusor, 
som i denna uppsats skola beskrifvas, hafva icke bergartens finhet att tacka för att de 
blifvit bevarade ; de förekomma på  en  ej särdeles fin sandstens skiktytor eller såsom 
utfyllningar eller aftryck i en ingalunda öfver s ig fin skifferlera. Orsaken att de  likvisst 

1) ScHIMPER-Zn·TEL, Handbuch der Palaeontologie. l :ster B and, pag. 306. Miinchen 1879. 



4 A. G. NATHORST. OM AFTRYCK AF MEDUSOR I SVERIGES KAMBRISKA LAGER. 

kunnat uppkomma och sedan bibehållas är här en helt annan ; den beror visserl igen 
på ett gynsamt sammanträffande af flere omständigheter, dock ej mera gynsamt än att 
dessa omständ igheter äro n ära nog desamma, som tillåta att i ntryck af regndroppar 
blifva i fossilt tillstånd bevarade. Och sådana finnas från flera formationer. Men innan 
jag n ärmare inlåter mig på en framställning af dessa förhållanden torde en  redogörelse 
för hvad man h i ttills om de fossila medusorna haft sig bekant ej vara ur vägen 1). 

På tyska naturforskarnes möte i Nurnberg 1845 skall FmscHMAN hafva förevisat 
ett aftryck af e n  medusa från Solenhofen, hvilken sedermera i korthet beskrefs af BEY
RICH under namnet Acalepha depetdita. 2) Denna samma art har äfven omtalats af L. 
AGASSIZ i Contributions to the natural h i story of the United States  vol. l, 1857, (denna 
del har ej varit mig tillgänglig) och vol. 3, 1860. 1858 upptog GEINITZ i katalogen 
öfver mineralogiska museet i Dresden 3) några aftryck af medusor, h vilka fyra år förut 
inköpts af Dr PoPP i Eichstädt. De  benämnas der Acalepha deperdita (men äro i 
sjelfva verket skilda från BEYRICHS art, såsom strax skall omnämnas). En ligt A . BRANDT, 
som erhålli t  uppgiften af LEUCKART och STEPANov, skall den senare, sedermera pro
fessor i Charkow, år 1863 hafva funnit aftryck af en medusa på  Helgoland, hvi lket 
skall hafva varit mycket tydl igt. I hvad för slags bergart den funnits omnämnes ej , 
och exemplaret har sedermera förkommit. 1865 beskref HAECKEL i Zeitschri ft fur 
wissenschaftliche Zoologie, Bd 15 4), tvenne medusor från Solenhofen (Acraspedites an
tiquus och Tmchymenites deperditus). Senare under samma år beskref KNER 5) en för
modad medusa i flinta från kritformationen under namnet ilfedusites C1'etaceus. Föl
jande år redogjorde HAECKEL 6) för de båda i Dresden befintliga förut omnämnda me
dusorna från Solenhofen (Rhizostomites admimndus och lithographicus). Förekomsten 
af medusor i Solenhofens lithografiska skiffer omnämnes äfven år 1867 af QvENSTEDT 7). 
1869 beskrifver HAECKEL 8) ej mindre än 8 nya medusor från Solenhofen, af h vilka 
dock flere ej voro närmare bestämbara, samt lemnar på  samma gång en  redogörelse 
för alla derstäd es funna arter. Af dessa anser han, att 7 kunna till ordning och fami lj 
säkert bestämmas, under det att de  öfriga 5 såsom mindre säkra hänföras till det pro
visoriska slägtet Medusites. 1870 upptog A. BRANDT de af HAECKEL beskrifna båda 

1)  D en n a  framställning är  delvis efter A. BRANDTS o ch HAECKELS längre  fram citerade arbeten.  
2) Zeitschr. der d eutschen geologisch en Gesellschaft 1849. Bd l sid. 437. Redan 1821 hade visserligen 

RAl•'INESQUE uppgifvit fö rekomsten af e n  fossil me dusa i N. Amerika (D escription of a fossil med usa, 
forming a n ew genus, T1·ianisites cliffordi. American Journ. Scien ce etc. l:st ser., vol.  3, pag. 285), m en 
såväl hans b eskrifning s o m  d e n  figur, hvilken iifven meddelas, ådagalägga tydligt, att hvad föremålet än 
är, icke är det n ågon m e d usa.  

3) H. B. GEINITZ, D as König!. Mineralogische Museum i n  Dresden. 1858 pag. 28. 
4) E. HAECKEL, U e ber fossi le  Medusen. 
5) KNElt, Ueber eine Meduse in Feuerstein. Sitz. Ber. d. Wien.  Akad.  d er Wissensch . 1865, Bd 52. Part . l, 

p a g. 480. Att döma af figuren är denna m e d us a  dock högst otydlig. 
6) Ueber zwe i  neue fossile Medusen ans d er Familie der Rhizostomiden etc. Neues Jahrb . fiir Mineralogie 

etc. 1866. 
1) Han dbuch d e r  Petrefaktenkunde 1867. p .  758. 
8) U e ber die fossilen Medusen der J u ra-Zeit. Zeitschr. fiir wissenschaftl. Zoologi e .  Bd 19, pag. 538. De 

nya arterna äro Leptob1·achites trigonobrachius, Eulithota fasciculata, Palaegina gigantea samt Medusites 
quadratus, bicinctus, staw·ophorus, ci1·culw·is och porpitinus. 
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Rhizostomites-arterna samt Leptobrachites till förnyad granskning 1); han anser den senare 
hafva haft 5 armar samt att den för öfrigt är n ärmast förvandt med det nu lefvande 
slägtet Pelagia, h varför han ändrar namnet till Pelagiopsis Leuckarti. 187 4 beskrifver 
HA E C KE L  2 )  ånyo tvenne medusor från Solenhofen (Hexarhizites insignis och Sernaeosto
mites Zitteli) ; ZITTEL framhåller i s in paleontologi 3) 1879, att HAE C KE L S  Palaegina gi
gantea möj ligen ej är en medusa utan kanske hufvudet af en Sepia . Slu tligen ger 
HAE CKE L i sitt »System der Medusen , zwei te Hälfte des ersten Theils : System der Acra
spedem (Denkschr. d. med i c. naturw. Gesellschaft zu J ena. Erster Band.  1880, p ag· 
646) ett »Index der fossilen Medusenspecies» ,  i hvilket några af d e  förut använda slägt

benämningarne ändras 4). 
13 eller 14 fossila medusor äro sålunda beskrifna från Solenh ofen samt en från 

kritan ,  inom hvilken formation  man dessutom fun n i t  några andra, hvilka ännu ej när
mare undersökts. Från äldre af-lagringar än den öfre j uran hafva deremot allt h ittils 
inga arter varit kända.  

De  foss i la medusor ,  som i denna uppsats skola närmare behandlas ,  härröra der
emot från den kambriska tiden, ja, från de  äldste under denna tid afsatta lager, inom 
hvilka man öfverhufvud taget funnit fullt säkra organiska lemningar. De föra dermed 
denna  djurgrupps tillvaro så långt tillbaka som till det för oss kända första uppträ
dandet af organiska varelser på vår j ord.  De afsedda föremålen äro dock ej först nu 
uppdagade , de äro beskrifna år  1870 5) af ToRE LL u nder namnet  Spatangopsis costata 
och af LINNARSS O N  6) under namnet Agelacrinus ? Lindströmi. Derj emte är det möjligt, 
att Protolyellia princeps ToREL L och ganska säkert att Astylospongia radiata LIN RS äfven 
härröra af medusor. 

Såsom namnen  antyda hänfördes de  först nämnde föremålen af ToRELL och LIN 

NARSS ON till echinodermerna, dock af den förste med någon tvekan, och  det kunde der
för måhända synas förm ätet af mig att vilj a  framställa en så afvikandc to lkning. Men 
jag behöfver ej nu anföra någon ursäkt derför, ty professor LovEN, som bättre än 
någon nu lefvande naturforskare känner såväl lefvande som fossi la echinodermer, 
har redan offentligen ti l lkännagifvit 7) att han , med frångående af sin förra åsigt, att 
.Agelacrinus eller Spatangopsis skulle tillhöra sagde  djur , för sin  del anser deras 
hänförande till medusorna riktigt.. Att uttala en åsigt om redan beskrifna föremål torde 
ej heller på något sätt vara att träda grannlagenheten för nära. 

H vad vidare Protolyellia princeps och Astylospongia radiata angår , saknas ej heller 
redan förut uttalanden både m ot den förras h änförande till korallerna och den senares 

1)  A. BRANDT, Uber Fossile M e dusen.  Mem . de l'Acacl. i m per. des s cienc .  d e  S:t Petersbo urg.  7:m e  Serie, 
tom e 16, n:o 11; af samma förf. N achträgliche Bernerkunge n Liber fossile Me dusen. Melang. b io!. Bu Ilet. 
Acad. Petersb. Tom. 8, pag. 168, citerad af HAECKEL. 

2) Jen aische Zeitschrift för Medicin und N aturwissensch . Bel. 8 .  (N eue Folge 1) 187 4, p ag. 308. 
3) ScJHMPEit u n d  ZrrTEL, Handbuch der p alaeontologie. Bd. l. Liefer 2. p ag. 307. 
4) Jag står i stor förbin dels e  till p rofessor G. RETZIUS för det han lå nat mig sitt exemplar af nämnda arbete 

innan detta ännu an ländt till Vet. Akad:s bibliote k .  
5) Petrific ata s uecan a for m ationis  cambricae. Lun ds Un iversitets Årsskrift. Tom. 6.  1869. (tryckt 1870). 
6) Geogno stiska och paleontologiska iakttagelser öfver Eophytonsandstenen i V estergötland. Vet.  Akad.  Hand!. 

Bd 9, N : o  7. 
7) I ett föredrag vid Vetenskaps Ak ademiens s ammankom st den 8 December 1880. 
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till spong10rna. Sålunda har professor G. LINDSTRÖM, hvilken i detta hänseende är 
k ompetentare än någon annan , nyligen 1) uttalat sig mot att Protolyellia skulle kunna 
höra till den förra af dessa grupper, under det att FERn. l{öMER 2) lika bestämdt pro
testerat mot Astylospon,qia mdiatas hänförande  till spongiorna. Jag är således inga
lunda den första, som uppträder med tvifvelsmål mot de  tolkningar, som förut lemnats . 

Att jag kommit att sysselsätta inig med dessa föremål beror om man så vill på  
en ren tillfällighet . Vid ett besök vid stranden af Öresund utanför Alnarp våren 1880 för 
att studera Eophyton o ch andra spår, hvilka der vid lågt vattenstånd kunna iakttagas på 
den torrlagda  sanden, fästades min uppmärksamhet vid ett par tillfälligtvis uppkastade 
medusor (Au1·elia), hvilkas fyrstråliga munöppning och mellan armarne liggande genital

hålor lifligt påminde mig om ett i Geologiska Undersökningens Museum befintligt exem
plar från Lugnås. Till följd häraf tog j ag äfven de  båda nämnda medusorna med mig 
till Alnarp, och vid försök att erhålla gipsaftryck af deras undersida blef likheten med 
Spatangopsis-formen från Lugnås ännu  mera i ögonen fallande ,  i det att den gips
massa, som inträngde i munhålan, bildade en tydlig pyramid ,  omgifven af de halfmån
forrniga aftrycken af de 4 genitalhålorna. Äfven andra öfverensstämmelser trängde sig 
nu på mig, och då j ag återkommit till Stockholm visade j ag de tagna gipsaftrycken 
för professorerna LINDSTRÖM och Lov.EN, hvilka båda funna öfverensstämmelsen m ärklig 
nog och derföre blefvo mycket intresserade för att j emförelserna skulle kunna fort
sättas. Till professor ToRELL, som för tillfället var i Berl in, lenmade jag äfven ett 
skriftligt meddelande om den likhet j ag trott mig spåra med Lugnåsforrnerna och bi
fogade äfven de båda gipsaftrycken . 

Öfverensstämmelsen med medusorna har sedermera blifvit till fullkomlig säkerhet 
bevisad genom de exemplar af »Spatangopsis», som :finnas i Riksmusei paleontologiska 
afdelning, och  hvilka insamlats vid Lugnås af Dr LINNARSSON år 1869. Jag står i stor 
förbindelse till professorerna LovEN och LINDSTHÖM för det de ställt detta material till 
min disposition . Och det är mig ett särskildt nöj e  att kunna meddela, att äfven Dr 
LINNARssoN förklarat sig anse min tolkning såsom i högsta grad sannolik. 

En skenbar svårighet vid detta tolkningsförsök tycktes dock yppa sig strax i 
början genom det hos Spatangopsis (Agelacrinus) ömsom rådande  4- och 5-talet. Ty 
hos  medusorna är ju  i allmänhet 4- (in el. 8-) mera sällan 6-talet herrskande .  Vid 
undersökningen af de vid Kristinebergs zoologiska station allmännast förekommande 
medusorna, Cyanea capillata, och A urelia aurita, blef denna svårighet emellertid löst, 
ty det visade sig, att hos den förra .5-taliga exemplar ej äro särdeles sällsynta och att 
sådana äfven hos den senare, fastän mindre ofta, äro till :finnandes. Hos Aurelia äro 
6-taliga exemplar af de  afvikande de  vanligast förekommande ,  ehuru de  i och för sig äro 
sällsynta nog. Ännu sparsammare äro de 5-taliga, och högst sällsynta sådana, hos 
hvilka 3-talet är det rådande .  Såsom jag sedan erfarit har denna föränd erlighet hos 
Aurelia aurita redan för länge sedan iakttagits af EHRENBERG samt en liknande  hos 

l) ANGELIN e t  LINDSTRÖM, Fragmenta silnrica e <lo11o Caroli Henrici Wegelin. Stockholm 1880. p ag. 31. 
LINDSTRÖM säger här äfven, att BARRANDE förut uttalat sig i sam m a  rigtning. 

2) Lethaea palaeozoica I. pag. 310. Stuttgart 1880. 
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Aurelia fiavidula af L .  AGASSIZ. Den förre 1) anser, att de från 4-t.alet afvikande belöpa 
sig in alles till cirka 10 procent, så att af 100 i akttagna djur visade 90 det normala 
fyrtalet , 3 voro tretaliga, 3 femtaliga, 2 sextaliga och de sista 2 på annat sätt afvikande 
(E. har nemligen i akttagit ett 8-armadt exemplar samt några, hos hvilka genitalsäckarue 
voro sammanflytande) . Enligt EHRENBERG skall dessutom redan O. F. MuLLER hafva 
iakttagit tretaliga, VON BAER tre-, fem- och sextaliga individer. EHRENBERGS uppskatt
ning af de afvikande exemplarens relativa antal öfverensstämmer såtillvida icke med 
mina iakttagelser, som d essa vi sade sextalet oj emförligt öfvervägande . Af de 17 af
vikande exemplar, som j ag såg, voro nemligen ej mindre än 11 sextaliga, 4 voro 
femtaliga och endast 2 tretaliga. 

Fastän Au,relia fiavidula enligt AGASSIZ ej tyckes variera så mycket som den euro
peiska arten , hafva dock äfven hos denna tre-, fem-, sex- ja t .  o. m. sjutaliga exem
plar blifvit observerade 2) . På senare tid hafva äfven RoMANES 3) och HAECKEL 4) fram
hållit Aurelia auritas benägenhet till föränderlighet. I den enda mig tillgängliga af 
den förres båda uppsatser nämnas endast sextaliga exemplar, hvarför dessa iakttagelser 
öfverensstämma med mina mer än med EHRENBERGS. 

Att äfven Cyanea capillata visade stor benägenhet att variera är ofvan nämndt, 
men detta sker ej så regelbundet som hos Au1·elia; det är äfven mycket svårare att 
upptäcka, enär exemplaren af den förra i allmänhet måste upptagas ur vattnet och 
underkastas granskning, innan man kommer under fund med armarnes och gonadernas 
antal, under det att de senare redan på långt håll hos Aurelia kunna iakttagas. Den 
enda afvikelse med hänseende ti l l  armarnes antal hos Cyanea var, att de voro 5 i stället 
för 4, och samtidigt bildade äfven gonaderna lika många grupper. Deremot var um
brellas delning ganska oregelbund en,  ty utom de normala exemplaren med 8 flikar, 
voro isynnerhet sådana  med 7 och 9 ej särdeles sällsynta, och dessutom iakttogos 
exemplar med 5, 6, 10 och 11. Armarnes (och gonadernas) antal tycktes härmed stå 
i ett sådant samband,  att då umbrella hade 9 ffikar och derunder, var det förra städse 
4, under det att det steg till 5, så snart umbrella visade 10 ffikar och deröfver. Då  
Lugnåsexemplarens talförhållanden endast varierar mellan 4 och 5, visar Cyanea så
lunda en större analogi med hänseende till föränderligheten än Aurelia. Sextaliga 
exemplar äro hittils i cke vid Lugnås iakttagna 5) . I den mig ti llgängliga l itteraturen har 
j ag icke funnit något om Cyaneas föränderlighet omnämndt, hvarken AGASSIZ eller 
HAECKEL yttrar sig derom. 

Deremot torde böra påpekas, att man bland de  craspedota medusorna  har exem
pel på en ännu högre grad af föränderlighet, och detta just med hänseende till 4- och 
5-talet. Hos Cladonema radiatU?n DuJARDIN är detta isynnerhet förhållandet »in dem 
als Grundzahl bal d Vier bald Punf auftritt)) 6) . Det varierande talförhållandet hos 

1) EHRENBERG, Uber die Acalephen des rothen Meeres und den Organismus der Medusen der Ostsee. Ab
han d!. der König! . Academie der Wissenschaften zu Berlin. A u s  dem Jahre 1835. 

2) L. AGASSJZ, Contributions to the n atural history of the United States. Vol. IV. Boston 1862. p ag. 52 
3) Journal Lin nean Soc. vol. 12, 1876, pag. 524 och vol. 13, 1877, pag. 190, (den senare uppsatsen ha 

jag ej sett). 
4) l. c. p ag.  554. 
5) Se dock til lägget i slutet af denna afhandling. 10 Okt. 1881. 
6) HAECKEL l. c. Erster Theil, erste Hälfte pag. 109. Jena  1879. 
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Lugnåsexemplaren utgör sålunda ej blott intet hinder för det tolkningsförsök, som här 
lemnas, utan stämmer tvärtom väl öfverens med åtskilliga medusors föränderlighet. 

För att utrö n a de former, under h vi lka aftryck och afgjutningar af medusor så
som fossila sku lle kunna uppträda, anstälde jag vid Kristineberg åtski lliga försök med 
Aurelia aurita och Cyanea capillata, för hvilka jag nu skal l  redogöra. Härvid torde 
böra förutskickas den anmärkningen, att jag då ännu icke hade sett de mest upplysande 
exemplaren från Lugnås, hvilka nu förvaras inom Riksmusei paleontologiska afdelning. 
Vid redogörelsen för de utförda exper imenten må  äfven byggnaden af dessa medusors 
munöppn ing och maghåla m. m. något omnämn as . 

För att börja med Aurelia, visa unga exemplar deraf - således de som före
komrna på våren - en vid, fyrkantig , uppåt afsmalnande och sålunda pyramidfo rmig 
munöppning, hvars fyra hörn fortsätta u tåt såsom de fyra på undre sidan breda ränn
formiga arrnarne, ())the ad it of the main cavity i s  at first a simple hollow pyramid , 
with the augles of its open ings sl ightly turned out.)) AGA S S IZ l. c. IV pag . 55). Men 
i samma mån som djuret tillväxer och armarue blifva större tillslutes munöppningen 

liksom armarnes  rännor allt mera, tills de hos fullt utbildade exempl ar äro nästan hop
s lutna. På samma gång hafva äfven förändringar i maghålan egt rum; öppnar man 
armarue befinnes ingången ti l l  n ämnde ka vitet fortfarande fyrkantig m ed utpräglade 
rännor i de fyra hörnen, som motsvara armarne, men dessutom märker man midt på 
hvarje sida en ränna, som leder ti ll en kanal, hvilken förbinder maghålan med hvarje 
af de mellan armarue befintliga gen italhålorna. Hade inga v idare förändringar skett, 
skulle en afgjutning af en sådan m aghåla v isa en fyrkantig pyramid med skarpa kanter 
samt med utsprång på h varje sidas midt, m otsvarande de nyss nämnda kanalerna . Men 
maghålans öfre sida , som bildas af midten af umbrel las undre, h ar äfven undergått 
förändring; i stället för att såsom hos de  u nga bild a. ett platt tak , h ar från densamma 
nedåt utskj utit en pyram id l ik tapp eller utbugtn ing, hvilken sl utligen n år den storlek, 
att den helt och hållet u ppfyl ler maghålan och derför visar just samma form som en 
verk l ig afgjutning af den senare, d .  v .  s .  en pyramid med fyra skarpa kanter och med 
antydan till andra, mindre framstående ,  på h varje sidas midt. Hos 5-taliga exemplar 
är maghålan och l ikaså dennas pyram id 5-kantig, hos 6-taliga 6 -kantig o. s .  v. 

Grun ddragen af denna j ust beskrifna o rgan isati on igenfinnes hos Cyanea liksom 
hos al la acraspedota medusor öfver hufvud taget . Öfver allt återkommer denna hos 
fyrtaliga ind i vider fyrkantiga eller pyrami d l ika  stundom ti l l  ett långt rör utdragna 
munöppning , omgi fven af de mycket utvecklade eller å andra sidan nästan förkrympta 

hos under ordningen Cannostornae helt och hållet frånvarande - enkla eller på 
m ångfaldigt sätt grenade armarna, och i vi n kel n mellan dessa hafva alltid gonaderna 
sin plats . Rhizostomiderna tyckas vi sserligen genom frånvaron af den  centrala mun
öppningen afvika från d e  öfr iga, men denna afv ikelsc är mera skenbar än verklig, ty 
hos de  unga individerna är m unöppn ingen ännu för handen, och man behöfver, såsom 
redan AGAS S IZ och A. B RANDT 1)  fram hållit, blott tänka s ig,  att förändringarne hos 

1 )  A. BRANDT, Uber Rhizostorna Ouvieri LMK. Mem. d e  l' Acad. Im p .  des scienc. d e  St. Peters b .  7:me Serie. 
Torne 1 6, N:o 6. 
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Aurelia gå ännu ett steg längre, så att munöppningen och armarue ej blott till s lu tas 
utan äfven till största delen h opväxa för att få en motsvarighet till rhizostomidernas 
organisation .  

För att återvända till C.yanea , afviker denna med hänseende till armarne ,  gona
derna och maghålans botten (de enda karakterer, som för vårt ändarnål behöfva tagas 
i betraktande) derigenom från Aurelia, att de förstnämnde äro betydligt mera utveck
lade, och hvar och en af dem utgöres af en i mångfaldiga veck krusad ,  stark, slemmig 
»armgardiw> (HAE C KEL) , i hvars mid t  dock fortlöper en ränna  från den fyrkantiga mun
öppningens motsvarande hörn . Gonaderna äro äfven på samma sätt betydligt större och 
mera invecklade ,  bilda en »könsgardin» ( HAE C KEL) . Maghålan s botten är rund och platt samt 
visa1· den för cyaneidernas familj utmärkande egendomliga strukturen , n emligen en genom 
smala men dj upa fåror uppkommen indelning i små kamrar eller celler 1). Dessa äro 
hos somliga exemplar, i synnerhet mindre ind ivi d er - med maghålans diameter 30-40 
millim .  - temligen j emn stora fastän oregelbundna ,  hos  större individer äro d e  betydligt 
olikstora och än mera oregelbundna. Hos några cyaneider, såsom Desmonema Anna
set/w HAE C K. 2) är äfven midtelfältet af exumbrella ,  d .  v .  s. af medusans ryggsida, in
deladt i liknande ,  små, oregelbundet. po lygonala  fält, hvilka hos  nämnde  art, att döma 
af  figuren, äro ganska j emnstora . 

Efter dessa allmänna anmärkningar om grunddragen i d e  båda medusornas bygg
nad och  om de former, under hvilka de uppträda, skall jag öfvergå till redogörel se 
för beskaffenheten hos de gipsaftryck,  som erhåll i ts. När unga exemplar af Aurelia, 
såsom de från Alnarp (Taf. 3, fig. l och 2) ,  läggas med undersidan nedåt på en till
rät:kl igt blöt gipsmassa, förorsakar medusans tyngd då den nedsjunker d eruti , att gi p
sen u pptränger i munhålan, hvarvid den efter stelnandet framstår som en fyrkantig 
pyramid .  Från de fyra hörnen af pyramidens bas utstråla intryck efter de  fyra 
armarne 3) ,  och  långs midten af hvarj e  fortlöpe e en  svag köl ,  motsvarand e  rännan på 
armens undre sida. Mellan armarne synas de  rundade intrycken efter genitalsäckarne ,  
d .  v .  s .  ifall medusan sjunkit nog djupt n ed (Taf. l, fig. l) .  Om yttre väggen af dessa 
varit förstörd böra i st. f . intryck ovala upphöjningar vara för handen. Vidare är det 
tydligt, att om arrname vari t afslit.na eller ej nog utvecklade, så kan det hända,  att 
aftrycket end ast visar den fyrkantiga pyramiden i midten och att å andra s idan ,  om ej 
medusan nedsj unk i t  nog dju pt, blott aftryck af armaene erhålles, men ej  n ågon pyra
mid  motsvarande m unöppningen och ej heller aftryck af gen italsäckarne. För öfrigt 
visa åtskilliga, mest smärre exem plar äfven aftryck af gastrovascularkanalerna (Taf. 3, 
fig. l, taf. 2, fig. 1). Femtaliga indivi der visa naturligtvis en femkantig pyramid och 
en fernstrålig stj erna (Taf. l, fig. 3) efter de  fem armarue o .  s .  v. 

1) "Die gewölbte Decke desselben (Magen) wird von der dicken Central-Scheibe des Gal!ertschirmes gebildet 
und erscheint gewöhnlich durch unregelmiissige Furchen in eine Anzahl rundlich polygonaleJ· Felder getheilt." 
HAECKEL l. c. pag. 521. 

2) l. c. pag. 526. Taf. 30. 
3) Detta synes ej på exemplaren fig. l emedan armarne hos dPrn iinnn P..J voro nog utvccklndr, men deremot 

på det något stöne, fig. 2 samt :'\ Taf. l, fig. l. 
K S\·. VC't. ;\k. Iland!. Band. 19. 1\:o l. 2 
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Äldre Aurelior, hvilkas munöppning är slu ten, gifva naturligtvis ej upphof till en 
pyram i d ,  lik den nyss nämnda, men i m idten af aftrycket efter armarne synes stundom 
ett mindre kors ,  motsvarande munöppni ngen och början till armarnes rännor  (Taf. l, 
fig. l och 2) .  Som armarne nu äro betyd ligt mera utvecklade  och fasta, uppkomma djupa 

och stora i ntryck efter dem såsom tre-, fyr-, fem- eller sexarmade stjern or . .Aft.ryck 
af friska nyss u pptagna exemplar visa äfven märken efter fransarue i armarnes kanter 
(Taf. l, fig. 3), men detta torde sällan vara fallet med  de medusor, som uppkastas på 
stranden .  Armarnes bihang och sj elfva deras spetsar visade s ig nemligen vara d e  organ, 
hvilka först afnöttes och först af förruttnelsen angrepos. Detta är äfven iakttaget af 
ÅGASsrz: >>Th e same is the case with the fringes al on g the margin of the oral appen
flages; they gradual ly drop off and with them parts of the  arms them selves, especial ly 
towards the ir  extrem ities which became blunt)) (L c. [V pag. 63). I sådant fall visar aftrycket 
en  mera korta rmad stjerna (Taf. 2 ,  fig. 3). Aftryck af äldre exemplar, hos  hvi lka a rmarne 
äro mycket utvecklade, kunna antingen , ifall de ej nedsjunkit djupt nog, h elt och hållet 
sakna aftryck af genitalsäckarne, eller ock framstå dessa relativt obetydligt . För att 
erhålla fu ll  motsvarighet till flen form,  som uppstår , då en medusa uppkastas på en 
lerig strand ,  lades ett större exemplar på  blött lerslam och fick der l igga,  t i l ls det 
ruttnat , hvarefter gipsaftryck togs af den dervid  uppkomna håligheten . Detta (Taf. 2, 
fig. 2) visar en fyrarmad stj ern a med  temligen korta, utåt hastigt afsmalnande  armar. 

Aftryck af Cyaneas undersida bildade ofta, l'!åvi da ej armarue böjdes åt sidan, 
endast en rund hålighet med oregelbundet radierande intryck efter llarmgardiner)) ; ))köns
gardiner» och tentakler. Om dessa emellertid lågo regelbundet m ot s idorna och ej 
hindrade ti llträdet till munöppni ngen , så att gipsen i denna  kunde intränga, vi sade af
tryckets midt en 4- eller 5-kantig (Taf. 3, :fig. 3), men föga regelbundet utbi ldad , pris
matisk eller pyrami dli k  tapp. Att den här blir så oregelbunden beror derpå, att me
dusans mi ndre fasta och mjukare konsistens samt kroppens tyngd förorsaka, att um

brella nedtryckes på  de  undre organen . 

Lägges Aurelia p å  ryggsidan och gjutes gips derefter genom munöppn ingen,  er
hålles n aturligtv i s· afgjutning af magh ålan . Med yngre exemplar har jag ej an ställt 
experiment  på detta sätt, och hos de äldre var den förut beskrifna från umbrella n ed
skjutande  pyramiden så u tvecklad , att den upptog större delen af maghålan, hvarför 
afgj u tningen endast bi ldade så att säga ett skal omkring pyrami den , upptagande mellan
rummet mellan d enna och ma ghålans väggar. Aftrycket af pyramiden (Taf. l, fig. 4 
och 5 )  gaf i alla hän delser en föreställning om huru maghålan skulle sett ut ifal l pyra
miden saknats - 4- eller 5-kantig, pyramidlik med  antydan till kortare kanter mellan 
de skarpare hörnen .  På liknande sätt tagna afgjutn ingar af Cyaneas magh åla, visade 
en cirkel rund botten, indelad i små fält, begränsade af skarpa kanter (se häröfver Taf. 
2 ,  :fig. 4 och 5) (vid de  åt s id orna utstrålande kanalerna fästes ej här n ågot afseende). 
Denna  afgjutning bl ef i vanliga fall ganska platt, emedan maghålan af arm a.rnes tyngd 
sammanpressats, men om armarne un derstöddes så att m aghålan hölls fullt öppen,  blef 
afgjntn ingen äfven blir pyramidl ik med run d botten och från pyramidens s idor utgingo 
utbugtningar, motsvaranrle de öppningar, som från maghålan leda till gonadern a (Taf. 
3, fig. 4). 
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Slutligen torde i förbigående  böra nämnas, att aftryck af  Cyaneas undersida , 
sedan rnagen och alla bihang aftägsnats (Taf. 2 ,  fig. 4), i midten visar den rund a  rnag
hålans i celler indelade botten samt såväl de derifrån radierande som de koncentriska 
strimmorna, hvilkas närmare beskrifning såsom för vårt egentliga ändamål obehöftigt, 
här torde kunna förbigås. Aflägsnas motsvarande delar hos Aurelia synes i midten 
(den 4--6-kantiga) pyramiden,  omgifven af de  (4-6) rundadt kilformiga , konkava, hålorna 
efter genitalsäckarne, och ett aftryck visar naturligtvi s samma former, fastän d e  kon
vexa delarne ersatts af konkava och tvärtom. 

Innan dessa former j emföras med dem från Lugnås, torde först ti ll besvarande 
böra upptagas frågan , om öfverhufvud taget dylika aftryck af medusor, visande  de  
olika organen , i naturen kunna förekomma. Ty man kunde invända ,  att fastän sådana 
erhållits i gi ps ,  vore derför ej sagdt, att naturen hade att förfoga öfver l ika gynsamma 
rnaterialier. 

Denna invändning kan emellertid lätt undanrödj as. Vid Kri stineberg har j ag sett, 
att d e  på  sanden uppkastade  medusorna gifva u pphof  till runda intryck deruti, stun
dom äfven visande otydliga märken efter armarn e .  Vid ett tillfälle syntes till och med 
tydliga intryck af Aurelias gastrovascularkanaler i sanden.  Må man komrna ihåg, att 
medusorna på grund af s in stora vattenhalt äro mycket tunga, samt att vattnet, som 
afgår från de  uppkastade exempl a ren ,  uppmjukar  den sand ,  på  hvilken medusan hvi lar, 
så finner man här tvenne omständigheter ,  särskildt gynsarnma för att aftryck skola kunna 
bildas .  Enligt BABBAGE (Proc .  geol . Society. London vol . 2 pag. 439) skall LYELL 
h afva iakttagit runda i ntryck af med u so r på hafsstranden vid Dundee .  Herr E. ERn
MANN har benäget visat mig några dagboksanteckningar, enligt hvilka han  vid Höganäs 
iakttagit, att de på den långgrunda  strand en vid lågt vatten på sanden qvarliggande 
medusorna i de11na förorsakat runda intryck ,  motsvarande kroppens omkrets, och att 
dessa intryck efter medusans upplösning qvarstått. Redan i sand kunna  sålunda aftryck 
af medusor tänkas uppkomma, men tydl igt är, att förhållandena blifva betydligt gyn
sammare, om sanden är ersatt af lera el ler lerigt slam .  Likvisst är detta ej nog i och 
för s ig ,  ty för att aftrycken äfven skola k unna  bibehållas , torde i de  flesta fall fordras, 
att stranden är långgrund samt att den yta ,  på hvilken medusorna uppkastas ,  sedan 
under n ågon längre tid förblir obetäckt af vattnet. Medusor,  som i vattnet nedsjunka på 
en lerig botten , kunna under inga förhållanden tänkas gifva upphof t i l l  igenkänliga i n
tryck, ty så obetydlig är den organiska substansen hos dessa varelser, att deras spec i
fika tyngd är ungefär densamrna som vattnets .  Redan ofvan är anfördt exempel derpå, 
vidare omnämner  AGASSJZ (L c .  IV. pag. 98), att sagde substans af en Cyanea, hvars 
vigt belöpte sig ti l l  35 skålpund ,  ej utgjord e fullt ett uns, och det behöfves endast ,  
att  några gasblåsor utvecklas i Au1·elias gen italh ålor för att dj uret skall h ållas flytande 
på ytan . Såsom redan LYELL för l änge sedan framhållit är det ful lkomligt origtigt 
att antaga, att de på hafsbottnen befintliga döda djuren och växterna af trycket skulle 
pressas n ed  i slammet, ty det  vatten , som är under dem och som genomdränker dem , 
motstår den öfverliggande pelarens tryck i l ika hög grad .  Äfven här  förlora föremålen 
sålunda lika mycket i vigt, som den undanträngda vattenmassan väger. Detta kan för 
öfrigt af sig sj elft i nses, ty i annat fal l  skulle hvarken några mj ukare djur eller växter 
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på hafsbottnen  kunna existera. För att under dessa omstän digheter kunna bevaras 
fossi la fordras det, att medusorna, såsom v id  Solenhofen,  genast betäckas af fint slam . 
Detta är emellerti d undantagsförhållanden , i de flesta fal l  upplösas dessa dj ur allt för 
fort för att kunna bevaras . 

Helt annat är förhållandet om de af vågorna uppkastas eller vi d lågt vattenstånd 
qvarlemnas på den torrlagda stranden.  I detta fal l  tynga dj uren med h ela sin vigt, 
hvilken ej är obetydlig, på  det mjuka underlaget .  I sj elfva strandbrädden hafva dock 
de  aftryck, som möjl igen kunnat uppstå, föga utsigt att blifva bevarade, ty dess lager 
äro u tsat.t.a för en ständig omlagring och förstöri ng. Men är stranden långgrund ,  äro 
utsigterna betydligt bättre , och al lra gynsammast äro de under särskilda förhållanden.  
Dessa äro al ldeles d esamma, som måste vara rådande ,  för att märken efter regndroppar 
skola tt kunna i fossi lt til lstånd bevaras, och hH.r ser man gell ast, a tt invändningen om 
medusornas obetydliga ha lt af organisk substans ej har någon betydelse för frågan om 
bibehål landet af deras på detta sätt uppkomna aftryck. Regndroppen lemnar vid s in 
afdunstning ingen återstod,  men det intryck den förorsakat bl ir dock bevaradt, medu
san förorsakar på  grund af s in tyngd äfven ett i ntryck, och detta bevaras just emedan 
medu sans organiska substan s j�mförelsevis  snart försvinner. LYELL har redogjort 1) för 
de förhållanden ,  hvilka äro sHrskildt egnade att tillåta uppkomsten och bibehållandet 
af regndroppars intryck på  en l erig strand, och då dessa, såsom nämndt, äro alldeles 
desamma som de ,  under hvilka aftryck af medusor snarast böra kunna bevaras ,  må 
hans ord här återgifvas : 

))In my 'Travels in N orth America' 2 ) so me notice is taken of the peculiar com
bination of circumstan ces ,  which render the mu d- flats ,  exposed at lowtid e  in the Bay 
of Fundy, so peculiarly fitted to receive and retai n the foot-prints of animals, or  an.y 
impressions which may happen to be made on their surface. The sediment with which 
th e waters are charged i s  extremely fine, being derived from the destruction of cliffs 
of red sandstone and shale ,  belonging chicfly to the coal-measures .  On the borders 
even of the smallest estuaries communicating  with a bay ,  in which the ticles rise sixty 
feet and upwards ,  large areas are laid d ry for nearly a fortnight between the spring 
and neap tides ,  and the mud is then baked in summer by a hot sun , so that it soli
dities and becomes traversed by cracks, eaused by shrinkage . Portions of the hardened 
mud may then be taken up and removed without injury.  On examining the  edges of  
each slab, we observe numerous layers , formed by successive tides usually very thin , 
sornetimes only one-tenth of an inch thick, - of unequ al thickness ,  however, because, 
according to Dr.  WEBSTER, the night-tides ,  rising a foot higher than the day-tides ,  
throw down more sediment. When a shower of rain falls ,  the h ighest portion of the 
mudcovered flat i s  usually too hard to receive any impressions ; wh ile  that recently 
uneovered by the  tide near the water's edge is too soft. Between these areas a zone 
occurs, a lmost as smooth and even as a looking-glass, on which every drop forms a 
cavity of circular or oval form, and, if the shower be  transient, these pits retain their 

1) LYELL, O n  fossil rain-marks of the recent, triassic, and carboniferous periods. Qu arterly Journal Geol. 
Society. London. vol. 7. 185 1 .  pag. 238.  

2)  Vol . II .  p .  1 2 6 .  
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shape permanently, being dried by th e sun and being then too firm to be effaced by 
the action of the  succeeding t ide ,  which deposits upon them a new layer of mud . 
Hence we often find ,  on  spli tting open a slab an inch or more thick, on the upper 
surface of which the marks of recent rain occur, that an i nferior layer, depos ited 
perhaps ten or fourteen t icles previously,  exhibits on its under side perfeet casts of 
rainprints ,  which stand out in relief, the moulds of the same beeing seen on the layer 
bel o w.» 

Och längre fram i samma uppsats : 
»l have noticed in  my 'Travels i n  North America' , that on the beach at Beauly, 

in the delta of the Savannah river, in Georgia, I sa w numerous foot-tracks of racoons 
and oppossums made on the sandy mud,  where the an imals  had come down to the 
sea-shore to feed  on oysters . These trails had been formed during the four preced ing 
hours or after the  ebbing of the ti de .  The surface of the mud had ,  by exposure to 
the air and sun ,  already acquired in th at short time a considerable degree  of firrnness 
and consisten cy ,  and, while some of the moulds remained empty, others were half
filled with fine blown san d ,  whi ch had already quite covered up a portion of each 
trai l .  The quartzose sand was in  this in stance derived from a low cl iff, formed of 
tertiary strata so  incoherent that clouds of minute grains  were swept along by a gentie 
wind , - admirably exemplifying a process by which perfeet casts of footmarks or of 
rain may be taken in a matrix capable of being afterwards converted into the 
bardest q uartzose sandstone.»  1) 

Tänker man sig några medusor uppkastade på  en dylik strand ,  eller rättare ,  der 
qvarlemnade af ebben, så är det först och främst tydligt, att om någon viss konsistens 
hos lermassan vore erforderlig för att tydliga aftryck skulle kunna uppkomma så måste 
denna just h är vara för handen. Ty mellan den baHBytande  lermassan närmast vatten
brädden samt den fasta , af luft och sol torkade ,  högst upp fun nes alla möjliga öfver
gångar, och någonstädes måste slammet vara n ära nog lika lämpadt att m ottaga tyd
liga intryck som den utrörda gipsmassan. Må man äfven komma ihåg, att medusorna 
vanligen uppträda i stora massor samt att de vid den tid då fortplantningen egt rum 
i synnerhet till stort antal uppkastas på  stranden 2). Det blefve derföre ej und erligt om 
en  de l  af d essa uppkastade individer komme att stranda j ust d er slammet vore för 
aftryckens uppkomst lämpligast. Sådant har förhållandet helt säkert varit vid Lugnås . 
Redan af Eophytons förekomst derstädes kan man sluta, att vattnet strömm at med rätt 
stor kraft öfver den långgrunda leriga stranden ,  och det samma visar den egendomliga 
struktur, som skiktytorna ofta ega , fullkomligt öfverensstämmande med den, som ytan 
af lera eller fin sand plägar hafva efter det den vari t ö fversvämmad.  Detta utseende 
är svårt att beskrifva, men man kan deraf till och med se ,  i hvilken rigtning vattnet 
runnit, och det är ofta fallet, att exem plaren af Eophyton på santrna stora platta ligga 
vända åt samma håll. En långgrund strand med fin sand eller lerslam samt ett vatt-

1) Travels, vol .  I. p. 1 66. 
2) »After the  spawning p eriod, a large number of them, reduced in  their natural strength, and unable to 

resist the infiuence of the ap proaching st01·my season in the autumn are east upon th� shore.» AGASSlZ 
l .  c.  IV. pag. 62. 
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nets ti llbakadragand e under någon tid äro sålunda de omständigheter, som fordras för 
att man skall kunna vänta sig aftryck af medusor bibehål lna .  Professor LINDSTRÖM 
har muntl igen framställt den anmärkn ingen , att d et skulle vara af intresse ,  om för
hållandena vid Lugnås kunde påvisa, att ebb och flod äfven under  den kambriska tiden 
varit rådande och dymedelst bekrHJta hvad man a pri ori såsom säkert kunde antaga. 
Såvidt j ag kan fatta är detta verkligen fall et. 1\-hn kan visserligen tänka sig, att vattnet 
äfven genom länge h errskande v indar kunde tvingas att för längre ti d draga sig till
baka, hv i lket t. ex. ofta sker i Öresund,  der ingen ebb och flod är iakttagbar. Men 
då med u so rn a ej äro in skränk ta t i l l  en enda skiktyta , vore det eget om deras bevarande 
allti d skulle stå i samband med tillfälliga vindförhållanden . Ehuru  således ej absolut be
visligt, är det  d ock ganska  sannolikt, att m an j u st har den kambriska tidens  springfloder 
att tacka för, att denna aflägsna  tids  medusor kunnat blifva i fossilt tillstånd bevarade . 

Flodens vatten var säkerligen i hög grad grumligt af det upprörda bottenslammet, 
och de medusor, som vid dess ti l lbakadragande ,  blefvo liggande på ryggsidan, :fingo 
derföre ofta maghålan fylld af slam , hvarigenorn äfven afgju tningar af centralkaviteten 
j emte aftrycken kunde  uppkomma.  Den torrlagda bottnen hårdnade så småningom,  
och när den sedan betäcktes af  ett nytt slamlager eller fin sand ,  voro aftrycken och 
afgjutningarne fasta nog för att i cke åter utplånas .  Den organiska substansen var 
visserligen försvunnen ,  men just denna omsttindighet förorsakade ,  att aftrycken så 
mycket nogare kunde igenfyllas och återgifva den ursprungliga formen . Måhända har 
äfven här någon gång blåsten underlättat förs teningsprocessen genom att drifva fin sand 
i aftrycken och dymedelst äfven i sin mån h in drat dem för att hlifva förstörda. Några af
tryck från Lugnås, hvi lka fortsätta ovanligt djupt i lerrnassan , tyckas med bestämdhet tala 
för att leran torkat så  hårdt, att sprickor uppkommit, innan sanden blef lagrad deröfver. 

Sedan sålunda blifvit påvisadt, att aftryck af medusor hafva lika stor u tsigt att 
blifva bevarade som märkena efter ett på den torrlagda stranden fallande regns droppar, 
sam t  att de  ju st kunna väntas förekomm a under sådana förhåll anden , som redan af 
andra skäl måste tänkas hafva existerat vid tiden för >>Eophyton-sandstenens'> afiagring 
vid Lugnås, skall j ag öfvergå t i l l  en  j emförelse mellan d e  vid Lugnås förekommande 
formerna och gipsaftrycken af Aurelia och Cyanea. Härvid skal l  så  vidt möjl igt ej 
h eller andra m edusor lemnas ur sigte för så vidt de erbjuda större l ikhet med de fossila 
än de  nyss nämnda,  hvi lka dock tyvärr äro de  enda, som jag känner genom egna 
undersökn ingar. Men l ika lätt som det n u  torde vara att påvisa, a tt de i fråga varande 
formerna vid Lugnås härröra af m edusor ,  l ika svårt för att ej säga omöjligt är det att 
uppvisa deras närmaste representanter bland de nu lefvande .  Hos de acraspedota me
dusorna äro nernl igen den allmänna formen och relativa läget af de organ , om 
hvilka man genom aftrycken erhåller någon kännedom - munöppningen ,  genitalhålorna, 
armarne - öfverallt t i l l  g r u n d d r a g e n  desamma. Äfven hos för öfrigt vidt skilda 
former återfinner man nästan allestädes en fyrkantig ell er pyramidformig mun öppning, 
genital h ålorna i ntaga alltid samma läge i förhållande t i l l  armarne, oeh  om dessa med 
hänseende  t i l l  förgren ingen kunna vari era, äro dock deras fastare d elar teml igen lik
artade, åtminstone från synpunkten af huru de i foss i l t  tillstånd skulle taga sig ut. 
Redan om Solenhofens medusor säger HAECKEL (L c. pag. 64  7) .  »Die Beurthei lung der 
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Organisations-V erh ältn isse d i eser fossi len Medusen und ihrer  systematisch en Stell ung 
kann s e l b s t v e r s t ä n d l i c h  immer nur  ein en unsicheren und  a n n ä h e r n d e n  Werth 
haben. . . . Ganz besond ers wenig  aber sind fur Petrificat ion  gerade  diejen igen Thei le  
geeignet, welche die grösste system atische Bedeutung besitzen : d ie  S innes-Organe ,  di e 
Gonaden , d er Magen , d i e  Radial-Can äle u .  s .  w. Niemals aber wird ei n e  fossile Meduse 
so  vall stän dig versteinert conservirt. sei n ,  dass die Bestimmung der Familie - oder gar 
des Genus - welch er sie angehörte , mit voller S icherheit rnöglich i st. Es i st daher 
u n m ö g l i c h ,  die fossilen Medusen i n  das Systern der le ben den Med u sen einzureihen . »  . . .  

Sjelf h ar j ag gj ort mig mycken möda  med att j emföra Lugn åsaftrycken med d e  
afbi ldningar öfver olika medusor, hvi lka i d en m i g  tillgängliga litteraturen förefu nnits, 
men ju längre jag fortsatt dessa försök,  d ess mer  har j ag på  grund af hvad ofvan an
förts i n sett svårigh eten att komm a  t i l l  några bestäm da slutsatser rörande  deras slägt
skapsförh ål lan d e n .  Emellerti d är det ganska trol igt, att en m e d  de lefvan de medusorna 
mera förtrogen person sku lle kunna hafva kommi t til l  säkrare sl u tsatser angående dessa 
formers systematiska ställning, än h vad med mig varit fallet. Men då jag anhåller om 
välvilligt öfverseende  för de bri ster ,  som helt säkert förefinn as ,  anser jag mig böra 
u pprepa, att j ag en dast kunnat undersöka tvenn e  arter af nu lefvande med u sor. Hvad 
jag för öfrigt inhemtat grundar sig på s tu dier i hithörande l i tteratur, hvi lka ,  huru 
n oggrannt de än må u tföras, dock aldrig kun n a  ersätta egna iakttagelser i n atu ren .  

Lika stor svårighet m öter vi d artbegränsningen , e n  omständ ighet, hvarpå redan 
LINNARSSON vid s in  beskrifning öfver dessa förem ål fästat uppmärksamheten .  Vid be
n ämningen af d e  o lika formerna har j ag  ansett mig så  mycket som möj ligt böra an
vända  de  förut nyttjade namnen ,  och i enl ighet m ed HAF.CKELS förfari ngssätt upptagas 
de alla u nder det  provisori ska slägtn amnet Medusites. 

Framhållas bör dock,  att de slutna afgju tn ingarn e af Lugn åsrnedusorna äro be
träffande de delar, som de  representera, märkvärdigt väl bevarade ,  j a, de gifva en 
bättre föreställning om centralkavitetens form och gen i talhålornas l äge i förhållande  
ti l l  densamma ,  än medusorn a från Solenhofen , h os hvi lka de  ol ika organ en ofta samman
flyta. Men innan någon artbestämning eller hänförande  af de  oli ka  formerna till be
stämd a  typer försökes ,  torde en beskrifning af dem n lla böra förutskickas. Härvid har 
man först och främst att erinra sig, att exemplaren vid Lugnås förekomma  dels såsom 
utfyllda  aftryck, fastsittande  på stenmassan , dels såsom slutna afgj utningar, inbäddade 
i leran . Att de särsk i lda formerna mycket variera till dimensioner m .  m. torde ej 
heller böra glömmas.  

w 

a .  Visar endast en hålighet m otsvaran de kroppens omkrets samt radierand e  oregel-
bundna intryck af tentakler el ler armförgreningar. Denna  form kan j emföras med 
aftryck af Cyaneas u nders ida .  

b .  Likt  föregående ,  m en visar i midten en pyramid ,  motsvarande  munöppningen. Kan 
j emföras med aftryck af  u n d ersidan af de u nga Anreliorna (Taf. 3, fig.  l ), hos  hvilka  en 
alldeles liknande pyramid äfven är för handen ,  äfvensom med vissa aftryck af Cyanea 
(Taf. 3, fi�. 3) .  

c.  Likt föregående ,  men pyramidens  kanter fortsätta utåt ,  bildan d e  en 4-strål ig 
stj erna.  Kan jemföras med unga exemplar af Aurelia, hos  h vilka armarnes rännor äro 
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öppna.  På ett af dessa exemplar synes vid ena armens sida (Taf. 4, fig. l vid A) 
en nästan perlbandslik struktur, måh ända h ärrörande  af en del af en gonad . 

d. Likt b, men vid hvarj e  s ida  af pyramiden finnes en oval h ög, påtagl igen mot
svarande genitalsäckarne .  En dyl ik f'orm kan tänkas uppkomma, om det slam , som inträngt 
i munöppningen äfven delvis genom  den kanal ,  som förbinder denna  med gen italbålorna ,  
fyllt dessa senare. 

e.  Fyr- och fetnarmade sj östj ernlika bi ldningar, fastsi ttande  på skiktytan (Taf. 4, 
fig. 2 ,  3 ,  taf. 5, fig. 1) . Dessa kunna  antingen jemföras m ed sedan utfyllda aftryck af fyr
och femtaliga Aureliors armar,  eller ock ,  ifall exemplaren förekomma på skiktens öfre 
s idor ,  kunna de vara den i armarn es rännor uppressade slam massan . Då inga uppgifter 
om de respektive exemplarens förekomst i detta hänseend e  förel igga k an denna fråga ej 
alltid afgöras och är för öfrigt af föga väsentlig betydelse .  På ett stycke (Taf. 5 ,  fig. 1 ) ,  
de r  flere exemplar ligga t i l l  sammans,  finnas äfven mellan armarne n ästan c irkelrunda  
partier ,  hvilka måste antagas m otsvara gen italsäckarne. Ett annat exemplar (Taf. 4 ,  fig. 2)  
visar en arm på midten n ågot u ppsvälld och får derigenom n ågon l ikhet med en era
spedats gonadbärande  kanal ,  men denna uppsvällning är påtagl igen end ast ti llfällig. 

f. Ett femarrnadt exemplar, som dessutom visar den temligen skarpt begränsade 
umbrellas omkrats ; denna är här femkan tig, men då  man ej kan veta, h uruvida  exem
plaret varit friskt eller delvis i kanterna upplöst eller sl i tet, är det  ej säkert, a tt kroppens 
omkrets haft denna form . Har detta emellertid vari t fallet böra d e  fyrarmade exempla
ren hafva varit något fyrkantiga . Exemplaret i fråga har ti l lhört ett ungt individ ,  
med öppen ränna i armarne 1) .  

V i  komma nu  till afgjutningarn e , men  innan dessa närmare beskrifvas torde några 
ord om deras bildn ingss.ätt ej vara ur vägen .  Ehuru man ej med  säkerhet känner, om 
de förut nämnda formerna förekomma på skiktens öfre eller undre sid or, är det dock 
an tagligt, att det förra i d e  flesta fal l  är förhållandet samt att  dessa former sålunda 
äro aftryck af de medusor,  h vilka blifvit l iggande  med undersidan nedåt 2) .  De åter, 
som fallit på ryggsidan, måst<:> lätt i det upprörda grumliga vattnet h afva fått central
kaviteten fylld af slam.  Detta har på så sätt bl ifvit skyddadt för att vidare bort
svämmas af det kringspolande vattnet och har möj ligen hunn i t  hårdna innan . nästa 
slamlager afsat.tes .  Häri"genom kan m an inse , hvarför dessa afgjut.n ingar äro slutna, 
något som med antagandet att de til lhört ett djur med fast skal hade s ina svårigheter, 
enär d å  äfven aftryck af skalets struktu r bort finnas ·j behåll .  Nu har medusans or
ganiska wbstans ti l l  en början omslutit centralkaviteten oeh derigenom i solerat slam
massan i densamrna från den orngifvande ; när väfnaden sedermera sn art nog upplöstes, 
har den på grun d  af sin strukturlöshet ej kunnat gifva afgjutningen någon skulptur, 
men har genom sin slemmighet ändå  bi ldat ett skyddande  öfverdrag öfver densamma. 
Detta förklaringssätt öfver afgj utningarnes bildn ing synes mig mest antagligt, ehuru 
d et finnes ett annat. Detta vore nemligen att tänka sig dessa afgj utni ngar h ärröra från 

1) Tyvärr hafva inga af'bildningar kunnat bifogas öfver de till a, b, d och f hörande formerna, hvi lka till· 
höra Sveriges Geologiska Undersökn ing . J ag måste  beklaga detta så  mycket mera som j ust några af dem 
allra bäst  bevisa samm anhöri gheten med medusorna.  

2) Denna förmodan h ar nyligen blifvit bekräftad genom ett m eddelande a f  herr G .  v. ScHMALENSEE, enligt 
hvilket d e  fastsittande pyntmid erna med 4-kantig bns förekomma  p it de öfre ski ktytorna. 29 MaJ 181:11. 
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någon rhizostomid ,  hos  hvilka som bekant den centrala munöppningen antingen saknas 
eller är ytterligt red ucerad så att vattnet endast genom här och der öppna sprickor å 
armarne samt genom mynningarne af d e  kanaler ,  som gå till armarnes ); sugvecb (Saug
krausen), har tillträde till centralkaviteten. Fylldes n u  denna genom dessa öppningar 
med slam,  så skulle  det tills medusan upplösts ännu bättre blifva skyddadt från att 
med det omgi fvande  sammanflyta. Såsom strax skall visas är också likheten mellan 
några af afgjutningarne samt Pilemas (Rhizostomas) maghåla mycket stor. 

Det första förklaringssättet, att afgjutni ngarne härröra af de medusor, som kommit 
att l igga på ryggsidan och dervid fått maghålan fylld med slam, torde emellertid för 
att undvi ka alla origtiga slutsatser för närvarande vara att föredraga 1) . LtNNARSSON 

framhåller, att »de flesta exemplar äro mer eller mindre sneda» samt anser detta ha  
berott på  »tryckning eller andra yttre inverkningar» . Denna snedhet harmonierar 
emellertid ytterligt väl med antagandet ,  att dessa föremål härröra från medusor, ty 
deras geleartade kroppsmassa är hos uppkastade exemplar oftast mer eller mindre 
osymmetrisk, p å  grund deraf att armarne och de  öfriga bihangen ofta ligga mot en sida 
och d ervid snedtrycka kroppen .  Efter dessa anmärkningar skall j ag öfvergå till de 
olika formernas beskrifning. 

g. Fyrkantiga pyramidlika afgj utningar med eller utan afgjutningar af genital
hålorna (Taf. 4, :fig. 4, taf. 5 , :fig. 2-4). O m  något tvifvel öfver dessa föremåls hän
förande ti l l  medusorna ännu  skulle kunna förefinnas ,  måste det fullständigt häfvas af så
dana exemplar som Taf. 5 :fig. 2 och 4. Dessa öfverensstämma nemligen fullkomligt med 
åtskilliga medusors maghåla. Hvad det första (:fig. 2 och 3) beträffar, visar detta den 
u ppåt rundadt tvärstympade pyramiden ,  motsvarand e  maghålan,  och ett stycke nedanför 
spetsen synas p å  hvarj e  af pyramidens s idor de  utbugtningar, som motsvara genitalhålorna. 
Dessa senare utbugtn ingar sträcka sig nästan ända till pyramidens bas, hvilken är nästan 
rund och ej fyrkantig ;  i dess midt  :finnes en rund fördjupning. Må man j emföra detta 
exemplar med afgj utningen af Cyaneas maghåla (Taf. 3 :fig. 4), och man skall :finna en till 
grunddragen fu llkomlig öfverensstämmelse .  Men in nan ytterligare j emförelser anställas, 
torde äfven vara skäl att närmare betrakta ännu ett exemplar, hörande till samma grund
form. Detta (Taf. 5 :fig. 4) är betydligt mera plattryckt än föregående  samt afviker 
genom basens skarpt fyrkantiga form,  hvilken icke igenfinnes hos någon annan af af
gjutningarne ;  det är sål unda ej omöj ligt, att h är föreligger en egen art. För öfrigt 
återfinnas pyramidens  fyra skarpt utpräglade kanter, h vilka här äro smalare, hvarjemte 
äfven hos detta exemplar synes antydan till utbugtningar för genitalhål orna, på ena 
sidan troligen äfven börj an til l  den kanal ,  som förbinder en af dessa hål igheter med 
cen tralkaviteten . Äfven här visar pyramidens bas  en rund fördjupning i midten. 

1) S edan o fvanståen d e  v ar skrifvet har j ag i en up psats af LYELL funnit red ogörelse för ännu ett sätt, h varpå 
slutna a fgjutning a r, och d e tta af aftryck, kunna u p p stå. När ett a ftryck vid ebbtiden u p p ko m m it i slammet 
o ch detta sed erm era hårdnat, hi inder det v i d  fl o d e n s  ank omst, att denna till en börj a n  fö r med s ig n § g ot 
gröfre material,  h v i l k et a fsättes i h ål ighete n och seelan v id  högre  vatten betäckes af fint s lam af sam m a  
s l a g  s o m  d et, h var i aftry c k e t  up pk o m mi t . D etta gröfre m aterial ,  fi n  sand, förh åller sig s e d a n  s o m  en sluten 
a fgjutning i nuti lerm assan .  (LYELL  i Quarterly J o n m al Geol .  Soc .  L o n d o n  v o l .  5 ,  p ag. 344). Några af de  
s l utn a formerna v id  Lug n ås kun n a  m öj ligen fö rklaras genom antag an d et  a f  ett sådant b ild ningssätt , men 
s äkerligen icke al l a . 16 Maj 1881. 

K. Vet. Akad. Haudl. Band . 19.  N :o l. 3 
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Om m an tänker sig en afgjutning af A.urelias maghåla utan den från u mbrella 
nedskj utande pyram i d e n ,  skul le  densamma visa en fullkom lig öfverensstämrn else med 
sistnämnde exempla r , hvilket torde i nses genom j emförelse med den förut lemnade 
beskrifn ingen deröfver ( jemför äfven Taf. l fig. 4 m e d  Taf. 5 fig. 4) . Men genom 
pyramidens fyrkantiga bas uppstår äfven stor l ikhet med p i lem idernas (en familj af 
rhizostom idernas ordn i ng) magh åla. » D i e  centrale Magenhöhle  h at im  Allgemeinen die 
Gestalt ein er fiachen abgestutzten Quadrat-Pyramide ,  deren quadratische Basis die 
glatte Mage n d eeke oder  d i e  Entoder m - F l ä c h e  der eentralen Gallertschei b e  d es Sch irmes 
bildet .  D ie  abgestuzte Sp itze der Pyram ide d ringt von oben in die gallertige Arm
scheibe ein und cndigt b l i nd  in deren Centrum, der zugewachsenen  Mundöffnu ng ent
sprechend.  Die abgestutzten Kanten der Magen-Pyramide werden durch die perradialen 
Mittell inien der 4 Arm pfe i ler gebildet ,  während ihre Seitenfiächen die 4 S ubgenital
Höbien einnehmeu» 1 ) .  Om Pilerna pulrno L. sp. säger BRANDT 2) nHieraus ist ersich t
l i e b ,  dass die fragli che Cavität die Form einer ni ed rigen ,  vierseitigen Pyramid e besitzt;  
ihre  Decke bildet d ie  Basis , der Boden d ie  Spitze der Pyramide ,  während die Rinnen 
i hre Ka.nten und d i e  vier Membranen i h re Seitenfiä<:hen darstellen . . . .  Dies wäre die 
Gestalt der Centralkavität in  gewöhnl iehen ,  nicht i nj ic irten Zustande .  Stellt man j edoch 
eine forcirte Inj ection a n ,  so drängen sich die vier Membranen  durch d ie  ovalen Fenster 
zwischen den Fiisschen und dem Schirm bervor u n d  die Cavität bekomrot eine l insen
förmige Gestal t .» I analogi h ärmed kunde man antaga, att den fyrkantiga formen 
vi sade magens  urs p r u ngl iga gestalt , under det att den mera rundade berodde p å  att 
slammet utpressat d ensamm a. Tänkte man sig å andra s idan,  att de membraner, som 
begränsa kav itetens sidor,  i cke vore utspända  utan i nåtbugtade och följaktligen mag
hålan ej fylld med så mycket slam , skulle man  erhålla en pyramid , hvars sidor ej voro 
raka utan konkava, såsom LINNARSSONS Taf. I I  fig. 1 1 ,  1 2  (se vår Taf. 4 fig. 8). 

h .  D e  hit  hörande formerna (Taf. 4, fig. 5-8) äro lika dem, som höra til l förra 
gruppen , men äro 5-taliga ; de visa en mycket stor l ikhet med pyramiden h os 5-arrnade 
Aureli o r  (se taf. l, fig. 5) och sål u n da äfven med  utfyllning af dessas maghåla, ifall pyra
m iden saknats. Hos in tet af dem visar sig motsvarigheten ti ll genitalh ålorna ful l t  så 
tydlig som hos d e  ofva n beskrifna, men d e  äro dock märkbara hos flere exem pl ar, såsom 
äfven ho s  orig i nalet t i l l  ToRELL S Sp atangopsis costata ,  om hvi lken d et h eter »In parte 
inferiore cuj usque areae in tercostal i s  e ro i nentia fere semiglobosa eostas non attin gens» . 
( A nm ärkas bör ,  att ToRELL S Spatangopsis endast omfattade d e  5-taliga exemplaren . )  

Ett af dessa  fem tal iga exemplar (afbildadt h os LINNARssoN å Taf. I fig. 8,  9) 
visar en egendomlig byggnad,  svår att tyda .  Det bär neml igen »i omkretsen fem 
ovala , starkt markerade u p p h öj n i n gar, af hv i lka hvar och en m otsvarar en af de 
rad ierande ribborna på den andra s idam (l...JNNAR S S ON l .  c .  pag . 1 2) .  D essa upphöjn ingar 
hafva till formen en stor l ikhet  med medusornas genitalhålor, men för att tolka dem 
såsom sådana borde de legat mellan ribborna och ej i deras fortsättning . Det är 
e m ellertid ej o möj l igt, att exemplarets afvikande  utseende  beror derpå, att medusans 

1 )  HAECKEL l .  C.· p a g .  583. 
2) A. BRANDT Uber Rhizostoma Cuvieri LMK . Mem . d e  l 'Acad. Imp . des sciences d e  S : t  P etersb . 7 : me Serie.  

T o rn e  1 6 ,  N:o 6 .  pag. 1 6 .  
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maghåla blifvit p å  något sätt snedvriden och kanske söndersl iten innan afgjutni ngen 
bildades 1) .  

Såsom redan LINNAHSSON anmärkt finnes ofta en obetydlig hålighet i rnidten af 
pyramidens bas hos  såväl fyrtaliga som femtaliga exempl ar. Anmärkas bör slutligen 
att af Riksrnusei 23 stycken slutna afgjutn ingar äro 14 femtaliga, blott 9 fyrtaliga. 
De af ToRELL beskrifna  voro alla ferntaliga , hvarför detta grundtal hos i fråga varande 
former är allmännast. 

i. Den form, som nu  skall beskrifvas, föreligger endast med ett enda exemplar. 
Det är en sluten afgj utning, bildande ett fyrarmadt kors med något bö jda armar. Den 
ena sidan (Taf. 4 fig. 10) visar i midten en hålighet, l ik som hos föregående former, och 
torde på grund  deraf böra anses som den öfre. Armarne äro på denna öfre s ida run
dadt konvexa under det att de på den undre (Taf. 4 fig. 9) framstå såsom h öga och 
skarpa åsar. Sedt från sidan visar exemplaret en tydlig gräns mellan öfre och undre 
delen ,  af hvilka den förra är plattare och ej fullt så hög som den nedre .  Armarne  
ho s  d en  förra äro äfven bredare så att då exemplaret synes från undersidan skjuta 
de  öfre armarnos sidor utom de undre.  

Någon uppgift om detta exemplars förekomstsätt föreligger i cke ,  men att döma 
af ytans beskaffenhet  tyckes det  hafva varit inbäddadt i skifferleran . 

Tolkningen af detsamma  erbj uder åtskill iga svårigheter. Ti l l  en börj an ansåg 
jag detsamma för ett utfylldt aftryck af en medusas armar samt att exemplarets så 
att säga sammansättning af tvenne hälfter berodde på ett  konkretionsfenomen ,  detta 
så mycket hellre som and ra exemplar verk ligen tyckas vittna, att sådana processer 
förekommit .  Om en  medusa tänkes uppkastad på en af lerslam eller fin sand bestående 
strand samt arrnarnos rännor blefve fyllda af det i npressade slamm et., så kunde man 
väl tänka sig,  att en del af det underliggande på grund  af de organiska ämnen , som 
vid u pplösni ngen afginge från medusan ,  kunde  gifva upphof t i l l  en konkretion .  Men 
då  exemplaret består af sand samt synes hafva legat i leran möter en sådan tol kning 
åtskill iga betänkligh eter. Under sådana förhållanden uppstår frågan ,  om det ej snarare 
bör anses för en sl uten afgjutning af en medusas rnaghåla, under förutsättn ing, att 
någon med denna organisation kunde påvisas .  Detta är verkligen fallet, och isynnerhet 
tyckes öfverensstämrnelse förefinnas med de  til l rhizostomidernas ordn ing h öran d e  famil
j erna Versuridae och Crambessidae .  Hos de  senare samt n ågra af de  förra har mag
hålan allt id formen af ett kors, den begränsas uppåt af urnbrella samt ned åt af den 
s. k .  gastrogenitalmernbranen , en tunn h inna, som skilj er magh ålan från den s .  k .  sub
genitalpartiens eller rummet' mellan umbrella , arrnpelarne och armskifvan .  Hos Cram
bessa Tagi HAECK. är den korsformiga maghålans öfre s ida mera platt under det  att 
gastrogenitalmernbranen , d .  v .  s. magens undre sida,  b i ldar en smal ,  långs hvarje  radies 
undersida fortlöpande ränna 2) . Tänker man sig en dylik crambessids maghåla fylld 

1) Å andra sidan skulle måhända fo rmen k unna förklaras på ann at s ä tt genom j e m förelse med Pilem a ,  m e n  
d å  j ag ej k änner d e n n a  annat än genom afbi ldn ingar o c h  ej är ful lt  säker, att jag uppfattat d e s s  organisation 
i detta fal l  rigtigt, har  j ag trott mig böra in s kränka mig till denna  korta antydan.  

2)  Jem för HAECKEL,  Ueber die Crambess iden etc .  i Zeitschr .  fiir wissenschaftl .  Zoo logie .  B d  19 .  1 8 6 9 .  pag. 509, 
samt isynnerhet GRENACIIER und NoLL,  Beiträge zur Anatomie  nnd  System ati k der Rhizostomeen .  Mit 8.  
Ta fel n (A bh.  der Senkenberg . N aturforsch. G e sellschaft . B d .  1 0 .  1 8 76) .  I denna uppsats, åtfö ljd af 
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med slam eller med andra ord en afgj utning af densamma, måste denna förete en eJ 
ringa likhet med i fråga varande form från Lugnås. Den plattare, bredare öfre delen 
skulle då motsvara m aghålans öfre del, gränsen mellan öfre och undre afdelningarne 
skulle motsvara gastrogenitalmembranens anhäftningslinie p å  umbrella, den undre delen 
med smalare armar skulle motsvara den af n ämnda membran begränsade  delen. Under 
en viss belysning visar exemplaret från Lugnås på  denna undre del ganska regelbundet 
ställda  intryck, h vilka väl kunde härröra från gastrogen italmembranens veck 1). 

Som man häraf ser tyckes verkligen en stor l ikhet mellan Lugnåsexernplaret och 
cram bessiderna ega ru m ,  och det vore onekligen mycket frestande att jemföra dem med 
hvarandra. Svårigheten att afgöra frågan ligger dels i spörsmålet, på  hvad sätt en 
rhizostomids maghåla och genitalkavitet kunnat så fullständigt fyllas med slam, dels 
äfven i saknaden af närmare kännedom angående försteningens förekomstsätt. Det 
förra skulle möj ligen kunna tänkas ske, om dj uren kommit in  i ett mycket upprördt 
och rned slam ful lkomligt fylldt vatten eller t. o .  m.  en baHflytande slammassa. Om 
djuren då ej genast doge, kunde det vara. möjl igt, att de  vid sina muskelkontraktioner 
sj elfva medverkade  till det första slammets inträngande i centralkaviteten .  Det för
tjenar vidare att ihågkommas,  att såvida armarnes spetsar afslitits skulle slammet j em
förelsevis lätt genom armkanalerna kunna intränga i maghålan . Det vore högligen att 
önska,  det direkta experiment med n utida  rhizostomider kunde utföras för att afgöra 
dessa och andra frågor. En annan mycket enkel förklaring, som skulle lösa alla svårig
heter, vore om m an kunde antaga, att här förelåge ej rhizostomider, men  väl dessas 
förelöpare eller stamformer, hos hvilka munöppningen icke varit s luten. Detta skulle 
stämrna väl med ontogenien. 

Ett annat fyrarmadt exemplar af sand,  fastsittande i skifferleran , är såtill
vida olikt det j ust afhandlade som d et i midten är betydligt högre än vid armarne. 
Detta kan mycket väl förklaras såsom varande utfyllning - genom af vinden ditförd 
san d - af en på ryggsiclan liggande  semostoms  maghåla och början af armränn orna 2) . 
Då man emellertid ej gerna kan anse den lilla håligheten i midten hos det förra exem
plaret för tillfällig, kan denna  förkl aring ej til lämpas på detsamma. 

Om de  former, för hvilka ofvan redogj orts , äfven vid tolkn ingen erbjud it en och 
annan svårighet, har denna li kvisst aldrig vari t af den betydelse, att d en kunnat för
anleda tvifvelsmål angående deras hänförande till medusorna ,  ty dertill har öfverens
stärnmelsen i öfrigt varit för stor. Men af de  tvenne  öfriga, som återstå att beh andla, 
är elen ena i detta hänseend e  något tvifvelaktig, ehuru d ess förekomstsätt och några 
andra omständ igheter äro egnade att förringa de invändningar, som skulle kunna göras 
mot här lemuade  tolkning. Det föremål, hvarpå hänsyftas är 

förträffl iga tecknin gar, lemn ns  en v i d a  n oggrannare och full ständ igare besh i fn in g än som för HAECKEL , 
hvi lken til l  s in  d i sp osit ion en dast  egde  ett enda  exemplar och för ö frigt arbetade under mycket ogynn
samma o m ständ igheter,  v a r  möj ligt . H.AECKEL bekräftar sj elf i sitt stora arbete ö fver medusorna rigtigheten 
af  nämnde  författares up p gifter . 

1) J emför ä fven H uXLEY, On the anatomy and  nffinit ies  o f  the family of the medusae .  Philosophical transactions 
1 84 9 .  Rhizostoma mosaica, taf. 38,  tig. 2 6 .  

2 )  Eller kanske ett utfyl ldt  aftryck på  sätt o fvan (not l pag. 17)  angifvits . 16' Maj 1881. 
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k. P1·otolyellia princeps ToRRLL (Astylospongia mdiata LINRS ex parte) (Taf. 5 ,  fig. 5 
och 6 ?) .  Arten fördes af ToHELL til l coelenteraterna, af LINNARsSON till spongiorna, men 
såsom ofvan omnämnts har p rofessor G. LINDSTRÖM på det bestämdaste protesterat mot 
den förra och F .  RöMER mot den senare af dessa båda åsigter. De hafva nemligen påvisat, 
att föremålet ej besitter någon organ isk byggnad ,  utan att det måste uppfattas såsom 
varande ett  rent  aftryck af ett  eller ann at sl ag. LINNARSSON beskref under Astylospongia 
ra(liata sannol ikt tvenne  ol ika former,  den ena (). c . T af. II fig. 15 ) , för h vilken artnamnet 
kan bibehållas , med rund omkrets, ett parti i midten utan struktur, och från detta mot 
kantern a radierande ,  perlbandsli k a  upphöjn ingar. Denna form förekommer dels fri - oeh 
är då  skiftik, med den strukturlösa s idan svagt konvex, nästan p latt - dels  såsom 
ganska tydl iga och val begränsade aftryck i skifferleran . På grund deraf, att ett 
exemplar af den na form - det fri a  - äfven visar anastomoseringar me llan några af 
de radierande intrycken , antog LrNNARSSON, att den möjl igen kunde  öfvergå till den  
andra formen,  hvilket dock på  grun d  af  de  vida  tydligare exemplaren i s kifferleran , 
hos hvilka radierna aldrig sl ingra eller anastomosera, synes mig föga sannolikt, utan 
torde de  oregelbundenheter, som hos nämn da  exemplar förefinnas ,  snarast vara att 
anse såsom stående i samband med något konkretionsfenomen eller beroende af t i llfäl l iga 
veck i kroppsmassan .  

Den andra formen , TonELLs Protol,yellia , är  äfven t i l l  s in omkrets rund , med ena 
s idan starkt konvex ,  på  den andra vi sande en struktur af oregelbundna cel ler eller 
rum , b i ldade genom med hvarandra anastomoserande skarpa upphöjningar. Dock är  denna  
struktur vanligen frånvarande i n om ett m er eller mindre skarp t begränsadt parti i midten ,  
hvi lket ofta derjemte är upphöjd t  öfver den med struktur försedda delen.  Sås o m  
LINNARssoN redan anmärkt saknar denna form det perlban dsl ika uts eendet hos upp
höjningarne 1 ) .  

För formen 1·adiata skall nedan redogöras,  under det  att  vi  först endast skola 
sysselsätta oss m ed den andra.  Den förekommer dels i skifferleran, och u tvittrar då 
stundom så att den erhålles fri ,  dels fasts i ttande  på  sand stensytorna. I detta senare 
fal l  visar d en ofta , såsom hos n ågra exemp lar på Geologiska Und ersökningens  
museum, till s itt förekomstsätt e n  s tor  öfverensstämmelse med de  pyramidformiga fast
sittande föremålen , idet att den ofta intager m idten af en hålighet. Några radierand e  
intryck kring denna har jag likvisst  hi ttills i cke i akttagit. Särdeles märkbar ä r  isynner
het denna öfverensstäm melse med hänsyn till föreko rnstsättet på ett större sandstens
stycke, der både denna form och den pyramidformiga förefinnas 2). Om förekomstsättet 
sålunda kunde synas h äntyda derpå,  att i fråga varande  föremål äfven kunde härröra 
af någon medusa , blir spörsmålet sålunda huru den i så fal l  sku l l e  tolkas. Kan den 
vara afgj utning af någon medusas maghåla, finnes någon art med lika cirkelrund mag
botten och med en dyl ik  struktur hos  densam ma ? Detta är, såsom redan omnämnts ,  
fallet med maghålan af  Cyanea capillata : d ess botten är fullkomligt cirkelrund ,  den är 
genom djupa  fåror indelad i polygonala fält, och afgjutningar visa naturligtvis  i stället 
polygonala celler omslutn a  aJ skarpa kanter. Tänkte man sig, att ett parti i maghålans 

1) E n  svag antyd an derti l l  fö refinnes dock m åhända  h o s  ett  exem plar. 
2) Såle des på  öfversidan.  Se  not.  2 å pag. 1 6 .  
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midt saknade denna struktur, skulle öfverensstämmelsen med Lugnåsforrnen blifva än 
större. Hufvudsakliga ol ikheten l igger deruti ,  att cellerna hos  den na senare äfven hos  
stora exemplar hafva samrna dimens ioner som hos mindre,  under  det a t t  de hos  Cya
nea i samnia mån som dju ret tillväxer bl i fva betyd ligt större och till antalet relativt 
färre. Men det är möjl igt, att cyancider  finnas, hvilka i detta hänseende öfverens
stämma  bättre med LugnåsexempJ aren än hvad som fallet är med Cyanea capillata . 
Analogien med denna senare är i alla fal l  beaktansvärd nog. Tyvärr saknas  i l i ttera
turen uppgifter om huru h ärmed förhåller sig ; äfven rörande nämnda art äro de så 
knapphändiga, att man utan de gipsaftryck, som jag vid Kristineberg tagit, svårligen 
kunnat göra s ig förestäl lning om deras verkliga u tseende.  HAECKEL säger visserligen, 
såsom ofvan anförts ,  att denna  karakter hos maghålan s tak är för cyaneiderna utmär
kande ,  men någon närmare beskrifn ing på dess utseende hos  o l ika arter eller slägten 
lernnas  i cke, och man har  sålunda ej tillräckliga data för att kunna j emföra Lugnås
formen med de ol ika representanterna af n ämnde familj .  Men denna  struktur tyckes ej 
vara inskränkt blott till maghålan ,  den finnes stundom äfven,  såsom hos  Desmonema, 
på  umbrel las öfre s ida ,  i hvilket fal l  denna är i midten försedd med en rund in sänk
n ing, i nom hv i lken sagde struktur är rådande .  Om den här är l ika starkt utvecklad 
som inom (}yaneas maghåla framgår ej af HAECKELS beskrifning, men att döma af 
figuren äro ce llerna mycket jemnstora. Kan man sålunda för närvarande ej påvisa 
n ågon i detalj existerand e öfveren sstämmelse mellan i fråga varande form från Lugnås 
och cyan eiderna, är emellertid den öfverensstärnrnelse, som redan finnes,  så pass stor, 
att man väl kan anses berättigad att tillsvi dare upptaga den förra såsom en .Medusites, 
och detta så mycket hellre som den af kompetenta domare utesluti ts från de enda 
grupper, t i l l  hvilka den väl annars skulle kunna  hänföras. Det finnes för öfrigt ännu 
en  möjl ighet att tolka den samma såsom h örande t i l l  medusorna ,  fastän på  n ågot ol ika 
sätt, men detta kan lämpligen uppskjutas t i l ls  redogörelse lemnats för följ ande form. 
Dessförinnan skall blott framhållas, att den halfklo tform, under hvilken den nu af
h andlade s tundom u ppträder, antagligen til l s tor del  är ett rent konkretionsfenomen . 
Tänker man s ig en på stranden l iggande  medusa upplösas, bli r n aturl igtvi s det närmast 
under densamma l iggande parti et  i största grad genomdränkt a f  salter och organiska 
ämnen ,  hvi lka väl kunna föranleda uppkomsten af konkreti oner. Detsamma är för 
öfrigt, såsom redan  omnämnts, troligen stundom fallet med några af de  pyramidformiga 
exemplaren . 

l. Den form , som nu  återstår att beskrifva , är LINNARssoNs Astylospon,qia radiata 
(till en del) , och  då af denna  endast ett fritt exemplar, men flere aftryck i skifferleran 
föreligga, har jag trott mig böra anse de sistnämnda såsom mest typiska, enär de dels 
äro mycket tydl iga, dels sinsemellan alla öfverensstämma.  De obetydliga afvikelser som 
förefinnas hos det fri a  exemplaret (Taf. 6 ,  fig .  2 )  kunna  för öfrigt mycket väl vara rent 
individu ella ; man möter nernligen dylika förändringar uJven hos nu lefvande medusor. 

Exem plaren i skifferleran (Taf. 6, fig. l) äro kretsformiga, sakna struktur inom ett 
parti i midten , men visa mellan detta och kanten en mängd smala radierande intryck eller 
u pphöjningar (beroende af h vilkendera sidan man har framför sig) . Den yttre kanten är 
hos  tydliga exemplar skarpt begränsad och ,  som det tyckes, stundom n ågot förtjockad. 
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Radierna äro, såsom LINNARsSON redan omnämnt, ofta perlbandslika ,  d. v. s . d e  upp
höjda  visa en mängd smärre kn ölar långs efter hela s in längd , aftryck af dessa visa i 
stället punktlika intryck långs radierna. Stundom saknas elen perlbandslika strukturen , 
Radierna äro än enkla, än tyckes en och annan mot kanten grena sig, och stundom 
tyckas kortare i ntryck inskj uta från kanten mellan de  andra. Antalet rad ier har  ej 
fullständigt kunnat utrönas ,  e n är exemplaren dertil l ej varit tillräckligt väl bevara de  
eller fullständiga, men det tyckes belöpa s ig  t i l l  mellan 1 30 och 1 50.  Föremålen  visa 
ingen som helst organisk substans ,  afvika ej genom ol ika färg från den omgifvan de 
stenmassan och äro sålunda rena intryck i det  forna slammet. 

Jemför man dessa föremål med medusor, :>å kunna radierna väl ej gerna antagas 
motsvara annat än radia lkanalerna (gastrovascularkanalerna) . Visserligen finnas hos 
några medusor en radierande muskelstruktur, som något erin rar om radiernas anord
ning,  men hos så små individer som de i fråga varande kunde  någon sådan aldrig 
hafva nått den utveckl ing som här är förhand en ; dessutom tillåter deras tvära upp
hörande utåt vid den skarpt begränsade kanten ,  som måste anses för medusans rand ,  
ej ett sådant antagande .  Lika litet kan d e t  i fråga komm a  att j emföra radi erna med 
den rad ierande struktur, som hos  v issa  arter finnes i sj elfva kanten, dertill upptaga de  
för stor d el af  föremålens  tvärcl iameter. Motsvara de  emellerti d radialkanalern a ,  s å  
måste förernålen härröra från en medusa,  som saknat armar och  and ra b ihang kring 
munnen - ty i annat fall sku lle uftryck af dem förekomma - och som haft en j em
förelsevis vid maghåla och stor munöppning. Dessutom måste sagda kannler hafva ut
gått direkte ur maghålan och ej i ett mindre antal stammar, hv i lka sedan förgrenat 
sig. Någon dylik organisati on syn es emellerti d ,  så vid t jag kunnat utröna,  i cke förefinnas 
hos de acraspedota medusorna,  men väl hos de  craspedota, bland hvilka en ti ll alla 
delar analog byggnad igenfinnes hos familj en Aequoridae och särskildt inom slägtena 
Aequorea och Mesonema. Hvad HA E CKEL rörande de  organ,  med hvi lka jemfö relse här 
kan i fråga komma,  angående denna familj yttrar torde b �i.st visa detta. »Der Sch irrn 
ist gewöhnlich sehr fiach ge�rö lbt ,  oft fast scheibenförmig>> . . .  >>Uberall entspringen 
die Radial-Canäle au s  der Peripherie der Breiten Magen-Basi s und u berall verein igen 
sich dieselben am Schirmrande in e in e rn R i n g e  a n a l ,  weleher Ausläufer in d i e  ho lden 
Tentakeln entsendet.>> 

»Der M a g e n  zei chnet sich bei  den  meisten Aequoriden durch d ie  ausserordent
liche Breite seiner Basis  aus ,  deren Durchmesser oft 1/3 o der d ie  Hälfte ,  bi swei len 
selbst 2/3 von demj en igen des Schirms beträgt>> . . .  >>D i e  se itl i che  Magenwand ist  sehr 
kurz und niedrig bei Aequorea u n d  Mesonema, wo der Magen stark ruckgebildet er
schei nt ; er bildet hi er e ine sehr weite und fiache Tasche ,  deren klafl'ende weite Mund
öffnung (meisten s ?) gar n icht  geschiassen werden kann . >> ))Sobal d  die Zahl der Rad ial
Canäle bei den Aequoriden 8 oder 1 2  (oder höchsten s  16) öbersteigt, wird sie gewöhn
lich unregelrnässig, unbeständ ig oder wechselnd .  Bei den mei sten Arten i st s ie ind i
viduell verschieden und  sehr vari abel. Jedoch giebt es auch einzelne Species, d i e  z .  B .  
eonstant 3 2  Canäle zu besitzen scheinen .  D i e  grässeren Species der  Polycann iden zeich
nen sich durch die ausserordentl ich grosse Zahl i hrer Rad ial-Canäle vor allen anderen 
Craspedoten aus ; s ie beträgt z .  B.  bei Aequorea discus, Ae. Forskalea und A e. ciliata 



24 A. G. NATHORST. OM AFTRYCK AF MEDUSOR I SVERIGES KAMBRISKA LAGER. 

100-200 oder noch mehr ,  ebenso bei Polycanna fungina P. crassa u .  s .  w.)) • • •  »Die 
Gonaden der Aequoriden s ind stets la.nggestreckte sch maJe  Bänder, welche s ich in der 
unteren o der ab u m bralen W and der Radial-Canäle entwickeln.» (HAECKEL l .  c .  pag. 
208 och 209) .  

Rådfrågar· man v idare Esc;HSCHOLTZ' afbildn ing nf A equorea ciliata EscHH 1) , FoR
sKÅLs af Aequo rea Forskalina (Medusa aequorea FonsK.) och isynnerhet Mesonema pen
sile MoDEEI� sp . 2) (af  FonsKÅL blott afbildad ej namngifven) ,  så kan man svårligen 
undgå att finna, att en märkvärd ig öfverensstämmelse är rådande  mellan dessa och den 
i fråga varande formen från Lugnås . Denna öfverensstämmelse är särskildt hvad be
träffar M�esonema pensile så  stor, att man nästan skulle kunna  förvexla afbildn ingen 
deraf med teckningar öfver Lugnåsexemplaren .  Af allt detta tord e man sålunda vara 
berättigad att anse dessa senare såsom aftryck af t i l l  aequoridernas familj hörande 
craspedota medusor .  Det finnes ännu en annan omständ ighet,  som talar för detta 
s lägtskapsförhållande,  nemligen den egna struktur  hos radierna på de  fossila exemplaren, 
och hvi lken af LINNARSSON benämnts ))perlbandslik». Denna torde härröra från hvarken 
mer eller mindre än gonaderna, hvilka. hos  denna fami lj bilda smala oregelbundet hop
snörda eller slingrande band längs undre s idan af h ela  ell er en del af radialkanalerna 3). 
Såsom redan ofvan nämnts ville det syn as S • Hn förefunnes denna struktur endast på 
Lugnåsexemplaren s ena s ida ,  hvilken då följ aktl igen måste anses för den undre. Frå
gan huruvida aftryck af rad ialkanalerna kunna uppkomrna å s lammet och blifva  i fossilt 
ti llstånd bevarade kan utan vidare j akande besvaras . Utom det att de å gipsaftrycken 
blifva synliga, har j ag, såsom ofvan omnämnts ,  iakttagit dylika aftryck efter en Aure
lias i ganska grof sand .  

Ett par  svårigheter förefinnas visserl igen , men  de äro ej af  den  betydelse, att 
de kunna i nverka på slutsatsen i s in helh et. Såsom redan nämnts vil le d et nem
I igen stundom synas, som skulle n ågra af kanalerna grena sig, j a  stu ndom t. o .  m .  
som skulle de anastomosera. Men m a n  får härvid komma i håg, att det  är  svårt att 
afgöra, om dessa anastomoser äro verkliga eller om de ej snarare bero af veck eller 
böj ningar i kropps-substansen mel l an kanalerna, hvi lka ,  isynnerhet om det på stranden 
uppkastade exemplaret börjat undergå förruttnel se eller h opkrympa, lätt böra kunna  
uppkomma.  An astomoseringarne äro för öfrigt ho s  d e t  end a  exemplar, d e r  de  förekomma, 
så  oregelbundna att de redan derför ej kunna tillm ätas någon större betydelse .  Hos 
de  bättre bevarade i skifferleran förefinnas de icke. Hvad åter kanalernas förgren ing  
betr�1ffar, är det  möjligt, att äfven denna är  a tt betrakta såsom undantag och att de  
i de flesta fal l  äro en  k l a .  Hos flere slägten af  aeq  uori d erna äro emellert id  kanalerna 
äfven regelbundet delade i tvenne  grenar .  Får man döma efter det sätt, hvarpå kana
lerna variera hos  Aurelia aurita , hos hvi lken de än äro fria ,  än i hög grad anastomo-· 

1) EscHSCHOLTZ ,  System der  Acal e p h en .  B e rl in  1 8 2 9 .  pag .  1 09 .  taf.  9 .  fig. l .  
2) D e s cri p tio n e s  a n i m al i u m ,  avi u m ,  a m p h i b i o r u m ,  p i sc iu m ,  i nscctur u m  e t  v e r m i u m ; quae i n  it i n e re ori e n tali 

observav it  PET!WS F o ttsKÅ . . L. H a u n i ae 1 7 7 5 .  m e d  dert i l l  h ö r a n d e  Ico n e s  1 7 7 6 .  Båda  efter FoRsKÅLs död 
utgifna  a f  C.  NrEJJUHR .  D e n  förra af d e  b å d a  a r t e r n a  afb i l d a s  å T a f. 3 2  samt  besk rifves  p a g .  1 1 0, den 
sen are ,&�fb i l d a s  å Taf. 28, fig. B, m en o m n ä m n e s  ej i texte n .  

3 )  Jcmför taf. 3 7  fig .  1 5  i 1-IuXLEYS ofvan ci t e r a d e  arbete .  
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sera 1) är  denna karakter föga konstant, och  HAECKEL säger ju  äfven , såsom anförts ,  
a t t  kanalerna hos  en och samma aequorid kunna vara ganska olika 2) . 

Sedan nu  de  olika former, under hvilka Lugnåsmedusorna uppträda, bl ifvit be
skrifna, återstår försöket att begränsa de  olika arterna. Härvid möter i n ågra fal l  sär
deles stora svårigheter, och för att redan från börj an utgallra de  lättast bestämda, 
torde det vara lämpligast att först behandla de båda sist beskrifna formerna, börj ande med 

l .  Medusites radiatus LINNARssoN sp.  
T a ft .  6, fi g .  l ,  2. 

1 870. Astylospongia radiata LINNARSSON, Eophytonsandstenen i V e stergötland (Vet.  Akad. Handl.  Bd 9 .  N:o 7), 
pag. 1 3 . Taft. 2, fig.  1 5 .  

En sannolikt t i l l  de eraspedata medusorna och aequoridernas familj hörande art 
med skiflik umbrella af 40 ·- 6 0  millimeters d iameter, vid munöppning, lik .A.equoreas 
eller Mesonernas, upptagande omkring  hälften af kroppens gen omskärning ; radialkanaler 
många, sannolikt 1 30-1 5 0, enkla (eller någon gång mot kanten grenade) ,  gonader 
perlbandslika, långs radialkanalernas hela undersida. 

Förekom mer i skifferlera mellan de  kambriska sandstenslagren vid Lugnås i Vester
götland ,  tillsammans med Obolus rnonilifer, följ ande båda medusor, C1'uziana och andra spår. 

2 .  Medusites favosus n. sp. 3) 
Tid!. 5, fig. 5 och 6 ?  

1 870. Protolyellia princeps T o RELL, Petrificata suecana forrn ationis carnbricae (Lunds  Univ . Årssk rift Torn.  VI 
1 869), pag.  1 0. 

1 870. Astylospongia radiata LINNARsSoN (ex p arte ?), l .  c. Tall. 2, fig. 1 6(?) . 

En sannolikt till d e  acraspedota medusorna och cyaneidernas fami lj hörande art 
med cirkelrund maghåla , h vars af umbrellas undersida begränsade tak (eller botten) 
genom smala fåror är indeladt i oregelbundet polygon�:tla fält .  Maghålans diameter 
vanligen omkring 35-40 millimete-r, såväl mindre som dubbelt större exemplar före
finnas dock äfven . 

Förekommer i de kambriska lagren vid Lugnås, tillsammans med föregående .  

3 .  Medusites Lindströmi LINNARSSON sp .  
Taft. 4 ,  fi g .  1 - 10, Taft. 5 ,  fig. 1-4. 

1 870. Spatangopsis costata TORELL, l .  c .  pag. 11 4) . 
1 870. Agelacrinus ? Lindströmi LINNARSSON, l. c. p ag.  1 1 .  Tall.  1 ,  fig. 6-9, Taft. 2, fig. 10-14. 

En till de acraspedota medusorna h örande art, hos  hvilken än 4-, än 5-talet är 
herskande. Maghålan pyramidformig med fyrkantig, rundadt 5- kantig eller rund bas, 

1) De exem plar jag iakttog vid Boh uslän hade alla - utom ett,  hos hvilket helt få anasto m u s e r  förefunnas 
fri a kanalgrenar. Deremot tyckas anastomuserna vara kon stanta hos de engelska for m erna, och sin h ögsta 
grad nå de hos den n ärstående ameri k a n s k a  arten A urelia flavidula. 

2) Med fästad t afseende härpå har j ag stu n d o m  tänkt mig, att »Protolyellia» formen äfven skulle k unna tolkas 
såsom en aequori d  med anasto m o s eran d e  radialkanaler.  Dock h ar j ag icke  i l itteraturen öfver d e  CJ"asp e
dota m e d u s01·na' s ett att dyl i k a  k analsyste rn hos dem före k o m m a, o ch då de acraspedota h afv a anastorno
seran de kan aler, kunna alltid vissa hufvudsta m rn ar särskiljas,  hvilk et dock hos den fo ssila formen icke är 
fallet.  Den först lernnade tolkningen är derför  mest sannolik. 

3) Artnam n et princeps kan vid nu varande u p p fattning svårligen b i b ehållas .  
4) Då afgjutn ing af e n  stor  mängd m e d u sors m aghåla skulle  göra skäl för nam net costata, kan detta  ej  bibe

hållas, äfven om det skulle  hafva prioritet, något hvilket j ag icke vet. 
K. Sv. Vet·Akad. Hand!. Band . 19.  N:o l .  4 
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skarpt utpreglade rännor på sidorn a ;  från midten af umbrellas undersida  nedskj uter i 
maghålan en liten rund tapp .  Genitalhålorna mellan armarne, kommunicerande med 
maghålan.  Munöppningen pyramidlik, 4- el ler 5 -kantig, armarne åtminstone hos unga 
exemplar med långsgående öppna rännor, ogrenade(?). Antagligen långa tentakler. 

Förekommer i de kambriska lagren vid Lugnås till sammans med föregående arter. 
Det är naturligtvis med stor tvekan , som j ag hänför alla dessa former till blott 

en enda  art, och j ag måste dervid uttryckligen framhålla, att dermed ej skall vara 
sagdt, att de ej omfatta flere. Detta senare vore kanhända t. o. m. mest sannolikt, 
men d en öfverensstämmelse i organ isationen af de  delar, som här förekomma bevarade, 
hos för öfrigt vid t skilda medu sor gör, att man icke · med säkerhet kan afgöra denna 
fråga. Möjligen skulle detta i någon mån kunna ske ,  om  man hade säkra uppgifter 
om de olika exemplarens förekomst i bergarten och på skiktens respektive öfre och 
undre s idor.  Nu måste man deremot taga mera hänsyn t i l l  svårigheten att uppdraga 
bestämda gränser mellan de olika formerna o .  s .  v. 

Huru stor svårighet det i verkligheten möter att afgöra artantalet torde bäst inses, 
om man tänker sig några tiotal olika medusor, dock inga rhizosto rn ider, uppkastade på 
en strand,  hvarvid aftryck af munöppningarne erhöllos .  Det kunde då mycket väl 
hända, att dessa i de flesta fall vore fullkomligt lika, och på samrna sätt kunde det 
förhålla  sig med en stor mängd af de öfriga organen , af  hvilka aftryck k unde upp
komma. Om man i ett  sådant fall  blefve förledd att uppskatta artantalet allt för lågt, 
kunde det deremot i ett annat fall  hända, att man förleddes att uppskatta det för 
högt, såvida man ej toge tillbörlig hänsyn till de olikheter, som måste uppkomma allt 
efter de olika utvecklingsstadierna af samma art, dess läge på undre sidan eller rygg
sidan, de förändringar, som bero af att medusans arrnar delvis afnötts och en hel hop 
andra omständigheter. Då det nu ej synes alldeles omöjligt att hänföra de  olika for
merna till en g�rnensam typ,  har jag ansett detta åtminstone för närvarande vara 
lämpligast, så mycket hellre som åtski lliga afvikelser törhända helt enkelt bero af kon
kreti onsfenomen och andra yttre orsaker. Från teoretisk synpunkt kunde man snarast 
vilja  antaga motsatsen , ty då man ser att en fullt typisk acraspedot medusa förefunnits, 
har man stora skäl att vänta sig flere. Hufvudsaken är naturl igtvis, att de  acraspedota 
medusornas tillvaro under den kambriska tiden i alla händelser med fullkomlig säker
het kunnat konstateras. 

En fråga rörande  artbegränsningen måste dock särskildt vidröras. Då Medusites 
Javasus antagligen är afgj utning af en medusas maghåla, borde väl äfven andra aftryck 
af denna medusa förekomma, ty man kan ej tänka sig, att slammet i hvarj e  fall skulle 
utfylla maghålan fullständigt .  Det är d erför ganska möjl igt, att de fyrkantiga fast
sittande pyramiderna, hvilka vanligen omgifvas af de oregelbundna radierande intrycken , 
vare sig efter armförgreningar eller tentakler, kunna höra till just sagde art i stället 
för till M. Lindströrni. För detta talar den omständigheten att under det att fem
taliga exemplar bland afgjutningarne äro talrikast, äro alla de hittils funna fastsittande 
pyramiderna 4-kantiga. Men å andra sidan kan detta vara tillfäll igt, och den senare arten 
kan törhända äfven hafva gifvit upphuf till alldeles l iknande former. Deremot kunna 
de fria pyramidformiga exemplaren i cke hafva något med M. Javasus att göra ,  ty dels 
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är denna betydligt pl attare, dels skulle de  förras undersida, hvilken eJ alltid blott 
genom konkretionsfenomen är fri ,  då  äfven hafva visat samrna cellforrniga struktur. Och 
om den fria pyramidformen tages såsom typ för arten , är  denna sålunda med säkerhet 
ski ld från favosus. De ol ika former, under hvi lka Medusites Lindströmi uppträder, 
kunna lämpligen särskiljas sålunda. 

a .  a ft r y c k  af u n d e r s i d an :  
l .  visar endast oregelbundna  intryck efter tentaklerna(?) l) ; 
2 .  l ik l, men derj emte i midten en pyramidformig utfyllning af munöppningen, 

stundom äfven med utfyllda genitalhälor ; intrycken efter tentaklerna(?) saknas ofta ; 
3 .  lik 2 ,  men pyramidens hörn fortsätta utåt i utfyllningarne af armarnes rännor ; 
4. aftryck af armarne eller utfylln ingar af deras räm10r, än 4- än 5-taliga, 

stundom med aftryck efter genitalhälorna ; 
5 .  utfyllning af armarnes rännor (hos  ett 5-taligt exemplar) j ernte aftryck af 

hela kroppsmassan. 
b.  s l u t n a  a fgj u tn i n g a r  af m a g h å l a n : 
6 .  pyramidformiga eller halfklotformiga, fria, 4- eller 5-taliga, med basen fyr

kantig eller rundadt femkantig eller rund,  sidorna begränsas af 4 eller 5 skarpa kanter, 
och ytorna dememellan äro antingen platta, konvexa eller konkava, stundom med ut
skjutande  partier, motsvarande  de utfyllda genitalhålorna. 

Här kan lämpligen framh å llas en  omständighet, som särdeles väl harmonierar 
med dessa föremäls  hänförande till m edusorna och  utgör en ytterligare bekräftelse på 
rigtigheten deraf, nemligen den stora olikheten mellan dc skilda exemplarens storlek. 
Ty under det att de minsta exemplarens  bas endast visar en diameter af ungefär 1 2  
millim . ,  är d e  störres genomskärning stundom 6 0  millirn .  Detta är ju st hvad man ser 
hos medusor, i samma svärm förefinnas de mest olika dimensioner hos  de skilda indi-
viderna. 

· 

Till hvilken af de  båda hufvadgrupperna  den under i ofvan (pag. 19) beskrifna 
formen 

7 .  ett  fri tt bikonvext kors, s å  att säga sammansatt af tvenne  på  hvarandra lagda 
hälfter, bör hänföras, är osäkert. Är den verkligen en  utfyllning af maghälan , måste 
den utan fråga h ärröra af en egen art. I annat fal l  skulle den vara armarnes utfyllda 
rännor i förening med genom konkretion hopad massa, mot hvilken tol kning likvisst 
det lilla runda intrycket i midten synes tala. Det är att hoppas att framtida fynd 
skola afgöra d enna fråga, l iksom äfven frågan , huruvida �fedusites Lindströmi omfattar 
blott en eller flere arter. 

Det torde här vara på sin plats att äfven något vidröra de  öfriga företeelser vid 
Lugnås, som på ett eller annat sätt tyckas stå i samband med medusorn as förekomst 

1) Dessa intryck nå stundom,  såsom hos formen 3 ,  ända till m unpyramiden,  och JUan kunde derför i fråga 
sätta om de ej s narare k unde anses  hä rröra af m ungardiner ell er könsgardiner. A andra sidan kunna dock 
tentaklerna tillfälligtvis vara böjda m ot centrum. 
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derstädes. Redan i ett annat arbete 1) har jag framhållit , att möj ligen Eophyton kan 
hafva m edusornas armar el ler tentakler att tacka för s in til lvaro. Experiment med 
Cyaneas armar, släpade  på gips ,  gåfvo nernligen mycket vackra exemplar af Eophyton,  
och i Riksmusei  paleontologiska afdelning förefinnes en  mycket in tressant och märklig 
stuff från Lugnås,  hvilken tyckes utvisa, att J.lfedusites favosus, åtminstone vid d etta 
tillfäl le ,  gifvit upphof till i fråga varande förernål 2) .  

Utom den vanl iga Eophyton-formen finnes äfven en annan (Taf. 6 ,  fig. 3) hvilken 
nästan kan sägas vara trådl ik ,  och skilda dylika trådar fortl öpa ofta bredvid hvarandra 
på  skiktytorna åt samrna håll .  Det är ganska möj ligt att dessa kunna härröra af en 
medusas tentakler. Åtminstone h ar jag vid Kristineberg iakttagit, att då Cyanea capil
la ta sänker sig till bottnen, låter den s ina tentakler eller en  del af dem släpa på denna .  
Döda exemplar, som framd rifvas af vinden eller strömningar i vattnet, böra isynnerhet 
medelst tentaklerna kunna gifva upphof till dylik a  trådlika spår 3) .  

Jag kan ej här underlåta att påpeka en annan omständighet, nernligen den stora 
likhet, som förefinnes mel lan Spirosealex spirafis ToRELL (Taf. 6, fig. 4), och åtskill iga me
dusors tentakler. Redan v id  Kristineberg fästes min uppmärksamhet dervi d ,  att då nyss 
nämnda Cyanea hålles i glaskärl och dervid förlorar stycken af tentaklerna, äro dessa 
oftast spiralformigt inrullade.  De försök jag der gjorde att erhålla gipsafgjutningar af 
dem misslyckades på  grund af deras ringa diameter. Emellertid  har j ag sedermera genom 
HAECKELS arbete öfver de  acraspedota medusorna erfarit, att en stor  mängd medusor 
hafva tentakler af samrna  och till och med större vidd än Spirosealex (t _  ex .  Periphylla 
hyacinthina STEENSTRUl' ) . På afbildningarne äro dessa ofta spiralformigt h opdragna, de 
äro rörformiga 4) , och visa  antydan till fin tvärledn ing, med ett ord ,  de  öfveren sstärnma 
till märkvärdig grad med  Sp1:roscolex spiralis. Såsom j ag redan i ofvan anfördt arbete 
påpekat, förekornmer d etta föremål på så sätt, att det  m åste antingen anses såsom ut
fyllningar af en i spiral gående rnaskgång, eller ock af ett spiralvridet rör. Det senare 
ansåg j ag då  såsom temligen osannolikt, emedan d etta rör väl bort l emna någon or
ganisk substans ,  men mot dess natur af maskgångar kan invändas, att föremålen huf
vudsakligen förekomrna på  ytorna och icke fortsätta ned  i den egentliga sandstenen, 
fastän väl i den finare skiffriga ; eget vore derjemte ,  om rnasken allti d skulle beskrifvit 
en spi rall in ie .  Tänkte man sig, att dessa rör vore afgju tningar af en med usas tentakler, 
vore _ frånvaron a f  organisk substan s n aturlig, struktu ren öfveren sstärnmer i al l a  h än
seenden , men svårigh eten l igger deruti att spiralen ej al ltid är plan utan ofta beskrifver 
ett par hvarf  i vertikal rigtning. Men just denna form hafva de hopdragna tentaklerna 
hos v issa medusor då d e  äro lefvande ,  och om Spirosealex vore att tolka på detta sätt, 
är det tydl igt att slammet må ste ha fva införts i tentaklerna p å den ännu lefvande 
medusan , hviket åter endast kunde  hafva skett sål unda, att denna, simmande ,  råkat in 

1) O m  några spår  af  e v crtebrerade dj ur m .  m. och deras  p a l e o ni o l o giska b etyd e l se . Vet. Akad .  H a n d ! .  B d 1 8 . 
N : o  7 p a g .  45. 

2) Flere m e d usor ha  f va ett l ångt skaftad t m u nrö r ; o m  s å d a n a  d refvos  i gru n d  t vatten mot stra n d e n  o ch för
orsak a d e  Eophyton i s lamm e t, s k u l l e  de oli k a  exe m p l aren  af d e nn a visa  s a m m a  b r e d d .  

3)  AGASSJZ o m n äm n e r e t t  exe m p l a r  a f  Uyanea arctica ,  h v a r s  u m b rella h ad e  7 fots diameter, o c h  h vars ten
takler  voro 1 2 0  fot långa ! 

4) D o ck ej hos  Cannostomae, h o s  hvil ka  de tvärt om äro s olida . 
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i ett slamuppfyldt vatten , hvarvid slammet genom centralkaviteten och radialkanalerna 
tagit vägen till tentaklerna,  hvilka såsom nedhängande lätt fyllts och kanske j ust d er
för fallit af. An märkningsvärdt  är, att åtskilliga andra omständigheter red an förut 
(ofvan pag. 14,  20) ledt till precist samma antagande, att m edusorna kommit in i ett 
dylikt vatten, en omständighet, som i någon mån talar för detta tolkningsförsök. En
ligt detsamma skulle sålunda Spirosealex redan haft sin n uvarande form då  den in
bäddades i slam met, eller rättare då den fälldes till bottn en på samma gång som detta 
höll på att aflagras . Den organiska substans, som omgaf densamma, var i detta fall 
så obetydlig, att den ej kunde  lemna märkligt spår efter s in  tillvaro. 

Med denna tolkning af Spi·roscolex blefve sålunda  dess flesta karakterer - den 
spiralvridna formen,  tvärledningen , dess förekomst såsom slutna afgj utningar - för
klarade,  men till absolut visshet kan man i detta fall icke hinna förrän experiment 
med några af de  med vida tentakler försedda medusorna blifvit u tförda. Och tills 
detta skett vill . j ag ej heller uttala något bestämdt påstående,  utan blott framhålla 
denna tolkning såsom en möjlighet. 

En sammanhörighet med medusorna gäller törhända äfven för d en af LINN A R s S O N  

(l . c .  pag. 1 3) omnämnda Dictyonema sp ?. Denna  bildar trådfina, nätli ka  figurer på 
eller rättare i ,  ty d en erhölls v id bergartens klyfn i ng, ett stycke skifferlera. Frånvaron 
af organisk substan s talar ej för dess hänförand e  till Dictyonema,  och dessutom visar 
exemplaret ingen regelbu ndenhet. Man skulle snarare vilj a  jemföra det med de långa 
hårfina tentakler, som finnas ho s  åtski l liga eraspedata medusor, såsom Berenice capillata, 
Glindias Mulleri och andra. Frånvaron af organisk substans vore i så fall helt naturlig . 
.Äfven detta tolkningsförsök är emellertid blott att anse såsom en möj lighet, ty bevisas 
kan det för närvarande icke. 

Det torde till sist ej vara ur vägen att i korthet vidröra några allm änna slut-· 
satser, som på  grund af m edusornas förekomt vid Lugnås kunna dragas. Den lär oss 
för det första, att äfven de  finaste organismer under vissa gynsarnma förhållanden 
kunna lemna aftryck af s in form,  och att dessa aftryck sedan kunna blifva bevarade.  
De gynsamma omständigheter, som härför fordras, äro en långgrund  hafsstrand med 
botten af slam,  samt att denna  strand under n ågon tid torrlägges för att sedan, då  
ytan nått en viss hårdhetsgrad, ånyo betäckas af  sediment. Derj emte måste organis
merna j ust vid detta vattnets tillbakadragande för en längre tid bl ifva qvarlemnade på 
stranden.  Och slutl igen måste j ust den del deraf, som varit bäst lämpad att mottaga 
intryck, blifva för oss tillgänglig. Det är således ej nog att hafva upptäckt en så 
beskaffad afiagring, m an måste äfven kunna undersöka en viss del deraf, hvilken ensam 
kan lemna något godt utbyte. Men äfven om denna del blir funnen fordras såsom en 
nödvändig förutsättning, att några organismer j ust här blifvit qvarlemnade.  Dessutom 
ti l lkommer den omständ igheten ,  att det är en fördel om de helt och h ållet upplösts 
innan vattnet vänder åter, ty i annat fall blir ej afgj utningen af deras form fullstän dig. 

Man ser sålunda ,  att det är en mängd gynsamma förhållanden , som vid Lugnås 
äro förhanden ,  och ett fortsatt aktgifvande på de försteningar, som derstädes förekomma,  
är  derför för vetenskapen af allra största vigt. Denna aflagring torde nemligen vara 
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helt och hållet ensam i sitt slag, inom ingen annan formation känner m an ännu någon 
motsvarighet dert i lL Och den gifver på  samma gång det glädj ande vittnesbördet, att 
om dylika afiagr ingar nJven i nom an dra formationer anträffades ,  så kunde  man hafva 
god förhoppn ing att lära känna äfven åtsk i l l iga sådan a djurs historia, om hvilka de  
vanl iga paleontologiska vittnesbörden i cke  h ufva något att förtälja. W ALLINS fynd af 
Bopityton gaf v i sserligen , emot hvad man först förm odade ,  ingen ökad kännedom om 
forntid en s  växtlighet, men den  uppmärksa mhet, som derigenom fästades  vid Lugnås , 
gaJ anledn ing  til l de  omfattande insamlingar, som utförts a f  ToRELL och LrNNAHSSON, 
och detta storartad e material har man att tacka för kän nedomen om de äldsta hittils 
kända organ i smerna på  vår j ord .  Och dock visa dessa organismer,  att djurlifvet redan 
under oerhörda tider måste hafva exi sterat innan Lugn åsbi ldningen afsattes. 

Genom de  här beskri fna  medusorn a föras ej bl ott de acraspedota tillbaka från 
juratiden till den kam briska ,  utan äfven hydraiderna från d e  yngre olenidskiffrarne till 
eophytonssandstenen . Ty det är ju  i h ögsta grad sannolikt, att Medusites radiatus är 
en craspedot m edusa .  Denna senare omständighet blir visserligen · mindre oväntad 
genom den öfverväldigande utveckling,  som hydraiderna nådde under  s i lurperioden,  och 
gör äfven de acraspedota medusornas u ppträdande m indre m ärklig, fastän den på samrna 
gång för frågan om de  paleontologiska vittnesbördens  fullständ ighet är betecknande 
n og. Ty man kan nu veta, a tt otaliga generati oner af skifrnedusor  ända från den 
kambriska tiden existerat, utan att man h i tti ls om dem haft den minsta kunskap,  mera 
än a tt de funnos  mot slutet af j uratiden .  Och att döma af de former, som bevarats 
vid Lugn å s , vi l le det  syn as som vore de  redan  vid denna förstnämnda t id i fråga om 
maghålan och gen italorganens läge byggda alldeles enligt samma plan som d e  nu visa. 
Detta, i fören ing med  graptol i ternas oerhörda r ikedom på såväl i ndivider som arter, 
l åter otvunget den  frågan framträda ,  om det ej vore sannolikt, att äfven skifmaneterna 
nått en stor, kanske s in största, utveckl ing under den kambriska och siluriska tiden. 
De skulle då ,  l iksom gymnospermerna och kärlkryptogamerna under stenkolsti den, kanske 
hafva visat den största mångfald af former, kanske äfven högre typer än de nu  lefvande ,  
under det att dessa vore de  direkta afkomlingarne af endast en del  af dem.  Dessa 
frågor kunna visserligen ännu ej besvaras ,  och skola kanske aldrig blifva det, men 

möjligheten af de  antydda förh ållandena bör för den skull icke - och allra minst af 
den arbetand e  zool ogen - lemnas helt och hållet ur s igte. O<.:h anmärkningsvärdt är 
att ej mindre än 5 (eller 4) af de 8 säkert bestämbara acraspedoterna från Solenhofen 
hö ra t i l l  rhi zostom idernas ordning,  hvi lken af fiere skäl  måste antagas såsom utvecklad 
från semostomernas. Detta talar redan på teoretisk väg för skifmaneternas  tidiga upp
trädande ,  hvilket nu genom fynden från Lugnås blifvit påvisadt redan vid det orga
niska lifvets första för oss  skönjbara tillvaro. 

Högst beaktansvärdt är derjemte ,  att Meclusites Linclst'l'Ö'mi visar femtalet rådande 
oftare el ler l ika ofta som fyrtalet, under det att det  senare hos  a l l a  a craspedota nu 
lefvande medusor är  det normala. De kambriska medusorna voro sålunda  i detta hän
seende mindre konstanta, men detta kan numera ej väcka någon förundran ,  utan det 
l igger tvärtorn i sakens n atur ,  att de  äldsta representanterna af en grupp  ej visa så 
fixa typer som de sedermera bildade. 
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Tilläg.q. 

Herr G .  v. ScHMALENSEE, som i år för Sveriges Geologiska Undersöknings räkning 
gj ort insamlingar vid Lugnås, h ar benäget meddelat mig några u pplysningar af vigt 
angående  försteningarnes förekomst i bergarten .  De fastsi ttande  pyramidformiga exem
plaren förekomma  alltid p å  skiktens öfre sidor, de  fri a  exemplaren i skifferleran vända 
äfven alltid pyramidens spets u ppåt. Detta förekomstsätt öfverensstämmer fullkomligt 
med den tolkning, som ofvan lemna.ts, enligt hvilken ju  de  förra äro aftryck af medu
sans undersida och pyramiden den sandmassa, som nedifrån inträngt i m unöppningen . 
De senare åter, eller afgj utningarne af centralkaviteten,  måste 1:\.fven ligga med pyra
midens bas nedåt, en är denna motsvarar maghålans tak och medu san antages hafva 
varit l iggande  på ryggsidan. Ett exemplar af formen i (pag. 1 9) ,  som är fastsittande, 
har den  skarpare si dan u ppåtvänd ,  hvilket äfven tyder på  ett på  ryggsidan liggande 
exemplar. Vidare har herr v. ScHMALENSEE iakttagit, att under det att på  en fläck de 
4-taliga voro de  förherrskande ,  funnos på en annan nästan endast 5-taliga, hvilket 
måhända här tyder derpå, att denna olikhet står i samband med en skilj aktighet till 
arten .  Slutligen har herr v. S .  bland cirka 200 fri a  exemplar äfven funnit ett par 
sex-taliga. 

10 Okt. 1881. 
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Tilläg_q till arbetet »Ono af'tryck : r4 medusor i Sveri,qes kambriska lager>J .  

När jag sk ref ifrågavarande arbete och dervid sökte ådagalägga , att aftryck af me
d u sor  föreko m m a  i d en kambriska sandstenen v id  Lugnås, kände j ag i cke , att bland 
nu lefvande acraspedoter några arter hafva vanan att vistas på bottnen i gru ndt vatten 
n ära stranden . D etta är dock verk l igen fallet, och denna omständ ighet blir ej blott 
ett ytterl igare och vigtigt stöd för mitt tolkningsförsök, utan förklarar äfven åtskill iga 
an dra förhållanden . 

En i nsän d noti s a f  en Mr AucHER i engelska ti dskriften ))Naturen  för den 4 Aug. 
detta år fästade först m in  u pp m ärksamhet  på sake n .  Insändaren berättar (si d .  307) ,  att 
han  vid Jamaica i akttagit medusor , hvilka hvi lade på en slam m ig botten med rygg
s id an nedåt och ten taklerna sträckta uppåt, hvarigenom de på något afstån d erhöllo 
en ganska stor l i khet med acti n i or .  Han hänvi sar på  sarrnna gång till en l iknande 
iakttagelse af MosEL EY (N otes of  a naturalist on board the C hallenger etc. sid . 404) 
från en af Fili pp in erna .  Dennes berättelse lyder som följ er : ))In the shallow \vater 
con tained in  these traps were a large nu mber of Medu sae all lying on th e t.ops of their 
u rnbrell as  with the ir  tentacles directed upward s in fu ll glare of the  s un .  The looked 
thus posed l ike  a lot of Sea-Anemones and I took them for such at fi rst. T h ey ap
peared perfectly lively and from ti me to time contracted the i r  u rn brellas ; It happened 
almost as i f  t hey assurned their posi tion voluntari ly and were wai ting for food in th e 
same manner as A cti n ias . » - I Nature för 2 H  Septe mber u pplyser A .  A GASSIZ (sid .  
509) ,  att  den på  Jamaica förekomman d e  arten otvifvelaktigt är den t i l l  rhizostomiderna 
hörande Polyclonia frondosa, om h vars egendomliga lefnad svanor han m eddelar föl
jande upplysning : >>I have royself observed it in great abundance at  the Tortugas , in 
the moat of Fort ,Jefferson an d in the mud flats to the north of K ey West. The 
occur there i n  from three to s ix feet of water, the  d isk resting upon the bottom,  the 
tentacles turn ed upwards ;  the  disk pulsates slowly wheu they are at rest. Their habits 
when disturbed are well described by Mr A RC H E R .  The  young sometimes swim near 
the surface and  are far more a ctive than larger specimen s .  When kept in confinement 
they also ereep slowly over the grou n d  by means of the ir  tentacles, or ,  raising them
selves sometimes edgeways against the sides of the dishes ,  remain stat ionary for a 

eonsid erable time .  The resemblance of Potyclonia when at rest upon  the  bottom to 
large A ctiniae with fringed tentacular lo bes ,  suc�h  a s  Phythactis, i s  wery s triking . ll ' 

Arten är beskri fven och afbi ldad af  L .  A G A SSIZ i )JContri butions  to the natural 
history of the U ni te d stateS . JJ De uppgifter han  der lemnar om dess lefnadsvanor  äro 
så till v ida afvikande från de nyss anförda som han ej sett medusan hv i lande på rygg
sidan , men de inn ehål la för öfr igt mycket af i ntresse ,  hvarför äfven de torde böra 
återgifvas . ))This med usa i s  one of th e most singular acal ephs I know,  bo th on account 
of the different aspects it presents in  different attitudes  a n d  on account of its habits . 
I t  i s  quite com mon  upon  the reef of Flori da ;  I have seen i mmense numbcrs at K ey 
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Largo an d at Key West, and occassi o nal ly at  oth er po i nts a1ong the reef and yet it 
i s  hardly ever seen n ear the surface of the water. This  is  owing to its habit of gro
ping in the  coral mud , at the bottom of the ·w·ater, where thousands  'u pon thousands 
may be seen crowded together alm ost as elosely as th ey can be packed upon the 
bottom , at  a depth of from six to ten feet. When distu rbed they d o  not  rise ,  but 
crawl about l ike creeping  ani mals now and then on ly  fiapping the ir  umbrella, l i ke  
other  Discophome. - The Polyclonia frondosa i s  a l so  found among the mangrove 
islands  of th e Florida Reef in shady places near the rootes of mangro ve treesn , ( 1 .  c .  
vol . IV, s i d .  1 40) .  Det torde vidare böra framhållas , att enl igt samme  författare de 
unga i nd iv id erna af denna art - liksom hos öfriga rhizostomider - hafva öppen mun : 
in  the smallest o f  the young the mouth was widc  open , a s  i n  the young Aurelia, the 
whole oval apparatus cons i sting of a broad funne l ,  wi t. h  an  entire margin ,  of a some
what quad rangular shape ,  but.  with out  the  sl ightest i n d i cation of prolongation at t.h e  
four  corn ers o f  the aperture.  I n  som ewhat. older speei mens the  corne i'S of t h e  mouth 
were drawn out i nto four open lobes ,  as i n  Aurelia, so  that the clos ing of the arm s 
and the foldering of thei r margin s ,  must be  the  resu l t  o f  a later p rogress i n  their 
growth)) (L c .  si d .  147 ) .  Vidare m å  ti l lfogas , att enligt HAE CKEL (System der Medusen,  
Zweiter T hei l ,  System der  Acraspedeu, sid .  56g) s ka l l  PALLAS af denna art  jemte fyr
taliga äfven h afva i akttagit femtaliga ind ivi d .  

Antager man att Jlfedusites Lindst1'ö1m: haft samrna l efnadsvan or som Polyclon ia 
fro ndosa , bli r dess ymniga förekomst vid Lugnås helt  n atu rlig, enär den j u  då  lefvat 
på den grunda l eriga bottnen derstädes .  V i d  låg ebb h afva en mängd af dem qvar
lenmats på stran den och d ervid på ofva n beskrifvet  s ä t t  gifvit  u p p h uf t i l l  aftryck,  
som sedan bevarats i det h årdn ade slam met .  Om Medusites Lindst römi äfven i det 
hänseendet l iknat Polyclonia, att den hade t i l l  van a  a t t h v i la  på  hafsbottnen med rygg
sidan nedåt, bl ir den stora m ängden af slutna afgjutn ingar, hvilka förutsätta att medu
sorna legat i jus t  detta l äge , äfvenledes h elt naturlig. Detsamma gäller om såväl af
trycken s  som afgj utni ngarnes ställvisa förekomst i den mängd, att de nästan kunna 
sägas vara packade tillsammans.  Polyclonia l igger ju på samma sätt t i l l  tusendevis ho
pad .  Men denna öfverensstämrnelse är af vida  mindre vigt än det lj us, som häri
genom sprides  öfver Eophytons bi ldn ingssätt, ty det torde med dessa förhållanden för 
ögonen ej längre vara tvi fvel underkastadt, att s a g d e  f ö r e m å l  ä r  s p å r  a f  d e  p å  
s l a m  m e t  k ry p  a n  d e m e d u s o r n a. Jag har redan på  annat stäl le  (A. G. NATHORST, 
Om spår af n ågra evertebrerade djur  m. m. K. Vet. Akad.  Handlingar Bd 18 N:o 7 , 
sid . 45)  påpekat möjl igheten och sannol ikh eten deraf, att Eophyton hade medusorna att 
tacka för si n tillvaro .  Sedan j ag fått kännedom o m  Polyclonias lefnadsvanor anser jag 
saken vara så godt som bevisad. Och förekornsten af Eophyton på motsvarande  nivå 
i Arnerika blir på  detta sätt h elt  naturlig, j a  man kan t . o .  m. på grund deraf vänta 
sig, att mera omfattande undersökningar vid S:t John  äfven der skola påvi sa före
komsten af Medusites Lindströmi eller någon närstående  art. 

Stockholm 21 November 1 8 8 1 .  
A .  G .  Natho 1'st. 



TAFLAN l. 

Fig. l .  Gipsaftryck af e n  medelstor Aurelia au1•itas undersida. I midtcn synes det korsformiga aftrycket af d e  
fyra armame, inuti detta ett mindre, uppstående kors, s o m  iir d e n  i munöppningen o c h  armames rännor 
inpressade gipsmassan . Mellan armarne synas aftrycken af genitalhålorn a, deu lilla upphöjningen inom 
hvarje  af dem m otsvarar den öppning, som för till genitalhålans yttre afdelning. 

2. Gipsaftryck af mi cHelpartiet af ett större exempl ar ,  hos hvilket arm arue och större d elen af umbrel la 
bortskurits . Den i munöppningen och armames rännor inpressade gipsmassan är h är mera framträdand e .  

3 .  Gip saftryck af  en  femarmad Aurelias undersida. Hos  detta synes äfven aftryck  af fransarue i arma r
nes kanter. 

4. Aftryck af den i maghålans tak från umbrella nedskj utande pyramiden hos ett fyrarmadt exemplar .  
5 .  Lika med föregående,  men  af ett  femarmadt individ .  

K .  Vet. Akad.  Hand! .  Bd.  19. N : o  l .  
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TAFLAN 2 .  

Fig.  l .  Aftryck i gips  af en  på  stranden uppkastad och delv is  upplöst  Aurelia aU1•ita, visand e  a ft.ryck af 
radialkanalerna.  Detta exemplar hade förut gifvit upphof ti l l  ett liknande aftryck i sanden ,  hos hvilket 
äfven  m ärken af radialkana lerna voro synliga. 

2. Gi psaftryck af  den hålighet som uppstått efter en Au1·elia, som l agts på mjukt lersl am och der qvnr
legat tills den upplösts .  

3 .  Gipsaftryck af  en  a f  böljorna af nött Aurelia, sådana de  o fta förekomma .  A ftrycket visar hela den 
af umbrella återstående delens omk rets och i midten  det korsformiga aftrycket af hvad som återstod 
af armarne. 

4. Gipsaftryck af umbrellas undre sida hos (}yanea capillata, sedan centra lkaviteten, armar, gonader och 
tentakler aflägsnats. I midten  synes  den  i celler indelade maghålans tak, deromkring lemningar af den 
gips som inträngt i gastrovascularl akunerna, vidare subumbrellas koncentriska  och radierande struktur, 
ärren af tentakler m .  m .  Ytterst umbrellas 8 flikar. 

5 .  Gipsafgjutning af Cyaneas maghåla, sedd ofvani från .  Afgjutningen är så t i l l vida ofullständig som cell
strukturen å ena häl ften af maghålans  tak blifvit utplånad . 

K. Vet. Akad. Handl . B d .  19 .  N : o  l .  
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TAFL AN 3 .  

Fig.  l .  Gipsaft ryck af tvenne unga Aurelior tagna i Öresund våren 1 8 8 0 .  Hos d et öfre syne s  den pyramid ,  
som m otsvarar munöppn ingen, deromkring d e  fyra aftrycken af  genitB l säckarn e .  På det  nedre synas 
derj emte märken efter radialkanalerna .  

2 .  Aftryck af munöppningen och (delvis) a rrname af ett  exemplar, något större än de föregående .  
3 .  Aftryck 11 f  en  femarma d Cyaneas undersida ; de oregelbundnå radierande intrycken härröra dels  af arm

förgren in garue dels af tentaklerna .  I midten synes en  5-kantig otydlig tapp af den gipsmassa, som 
inträn gt i munöp p n i n gen . 

J. Afgjutning af Cyaneas m aghåla sedd nedifrån ; det fyrkantiga mi d telpartiet motsvarar magh å lans undre 
de l ,  den  h alfklot f"ormiga utbugtnin gen på hvm:j e s i da  är den gipsmassa, som inträngt i genitalhålorna .  

�- ---��---- ���-

K. V et. :\kad .  Hand ! .  Bd .  19. N:o 1 .  
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TAFL A N  4. 

Fig. l. Meclusites Linclst1·ömi L I N ltS sp .  Aftryck af undersidan af trenne exemplar .  Man ser dels radie
rand e  intryck af armfö rgreningar eller tentakler, dels korset i midten m otsvarande  den pyramid
formiga munöppningen och armames rännor .  Strukturen v id  A härrör måhända af en  gonad. 

2 .  Medusites Lindst1·örni. På ena armen synes en uppsvällning, h v i lken antagligen är helt tillfäl lig. 
3. » » Aftryck af ett femarmadt exemplars undersida .  
4. » » I skiffern ännu fastsittande afgj utning af magh ålan af ett fyrtaligt exemplar. 

5 - 8 .  » » Olika form er af femtaliga afgjutningar. 
9. 10. » " Fyrarmad afgjutning a f  maghålan, fig. 9 från undre, fig.  10  från öfre sidan . 

K. Vet. Akad. Hand! .  Bd.  19. N:o l .  
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TAFLAN 5.  

Fig .  1 .  Stenpl atta med  utfyl lda aftryek af flere Medusites Lindst1·ömi LINRS sp .  Korsen motsvara armarnes bas ,  
d e  runda parti erna  ge n italh å l o rn a .  S o m  flere e x e m plar  a f  med u san a ntagligen legat ö fver  hvaran dra ,  kan 
man ej  h iir p å v is a n ågon regel bun denhet i d e  båda  organens rel a t i va l äge .  

2 .  3 .  Merlusites Lindströmi.  Afgj u t n in g af  ett fyrtal igt indivi d s  m aghåla  m e d  utbugtn ingar m otsvara n d e  gen i 
t a l håloma. Fig .  2 s e d d  ofvanifrån ,  3 från s ida n .  Und re s idan ,  motsvara n d e  m agens tak ( h ä r  ej synlig), 
ä r  rund med en liten fö rdj u pning· i midte n .  

4.  Medusites Lindst1·ömi. A fgj utn i ng af m aghå lan . Magens t a k  är h o s  d ett.a exe mpl ar fyrk anti g.  
f\.  Jliedusites Javasus NATH.  T v e n n e  exem plar (på s amma  sten p l a tta hvaraf a fb i l d n i ngen är en d el l i gga fl e re) . 
G .  JV!edusites Ja v asus ell e r  Medusites ra diatus.  Detta exe m p l ars stäl l n ing  iir osäker .  

K. Vet .  Akau.  Hand! .  Bd .  19 .  N : o  l .  
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TAFLAN 6 .  

Medusites radiatus LINRS s p .  Aftryck a f  flere i n divider skifferleran .  På det öfversta visa aftrycken 
af radialkan a l erna en perlbandsl ik struktu r .  
Medusites mdi(/ tus LtNRS sp .  Fritt exemplar. 
Sten platta fråu Lugnås med  ett der ej säl lsynt slag af spår, hv i lkct  möj ligen hii rrör af medusornas 
tentakler .  
stenplatta från Lugnås med Spiroscole.x spimlis TORELL. 

K.  Vet. Akad. Hand! .  Bd.  19.  N:o l. 
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