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Nogle lidet leFjendte cg tildeels nye Flad-Or/ne 
(Planariæ.)

Blandt Bloddyrene (Mollusca) er Flad-Orme-Slægten en af 

de rigeste paa Arter. Jeg har tilforn havt Lejlighed at tillöie 
nogle nye Arter*),  og jeg tillader mig nu at beskrive nogle 
flere, som siden ere opdagede. Ere de end ikke alle ganske 
nye, og maaskee nogle endog beskrevne i udenlandske Skrifter, 
de vides dog ikke i vort Fædreneland at være bekicndte, og 
kunne med Föie regnes blandt de sieldnere.

•) Hvis Beskrivelse findes, saavel i min Faun, Grant. Spec. 303-305. 
307. 308. 310- 311, som i Naturhist. Selsk. Skr. 4de Bind 2det 
H. p. 52. Tab. XI.

**) I hans Hist. Ferm. Terr, et Fluviat- Spec. 182. og Prodr. Zool. Dan, 
Spec. 2675) hvorefter den under samme Navn findes anfö’rt i Gme- 
lins Syst. nat. p. 3087« n. 5*

iste slrt kaldet F lañarla Gulo (Slug-Fladormen) af 
Müller **),  er vel ikke nye, men for at faae den noget 
nöjere beskreven, da der mangler noget væsentligt i den 



jOtlullerake Beskrivelse, og lor tillige at give en Figur 
deraf, som endnu ikke haves, vil jeg her begynde med den.

Dens Störreise og Udseende. er*  for det blotte Öje kun 
som en liden bevægelig hvidagtig Streg, men det bevæbnede 
seer et langstrakt, nedtrykt eller meget fladbuglet, gjennemsig- 
tigt Legeme, fortil afstumpet, og mod Bag-Enden tilspidset ; 
forresten næsten jevnbredt. Indvendig viser sig Ormen selv 
igjennem en Mængde smaa Korn, der ligesom udgiöre dens 
Substants. Randen heel omkring er klar og tærnet med meget 
fine Tverstriber. I Forenden vise sig Mund-Redskaberne ved 
ac|e jevnsides lobende gjennemskinnende Streger, som et Mund- 
Rör, og derfra lober igjen en crystalklar Mad-Pibe hen til 
Maven.

Denne Mave er aflang, rummelig og niork, især naar den 
er fuld af Fode. Muller vil have seet den indsluge Infusions- 
Dyr,'som han melder baade i sin Hist. Venn. 1. c. og i Nye 
Saml, af Vidensk. Selsk. Skr. a D. p. s48, hvilket har givet 
Anledning til dens Navu.

Den væsentlige Fejl ved hans Beskrivelse, er at den er 
bleven regnet blandt deÖjelöse; thi den har dog virkelig Gine, 
skjönt disse' vanskelig opdages, som 4 sortagtige Prikker ved 
bages te Ende af Mundroret, nemlig: a paa hver Side; hvert 
Par tæt ved hinanden, men ligesaa langt fra det 2det Par, som 
fra Side-Randen; den maae altsaa regnes til de 4ojede. 
Den Plet, hvorpaa disse Oino sidde heftede, er bevægelig. 
Derfor synes Öinene selv af bevæges med den.

Naar Ormen fremskrider, bojes Bag-Enden ind og ud.
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Man finder den med Fryndse-Fladormen {Planaria ci- 
Hat a) *)  i færske Vande under Andemaden.

•) Müll. Prodr. 2674.
Tid. Sel. yhyt. Skr. II Deel 1323,

Tab. i. Lit. A. Fig. i. viser den meget forstörret, med 
íuld Mave og indtrykket Forende.

Fig. 2. ligesaa neden fra,, med böiet Bag
ende og tom Mave.

^den Art kunde man kalde Planaria ap p endiculata 
{Bihæng-Fladorm) og give den denne Diagnose: Pla- 
naria el on gat a, subpellucida, postice in appendiculam 
ciliatam dilatabilis.

Denne er en nye Art. Jeg vil her give dens Beskrivelse 
næst efter foregaaende, fordi den har saameget ligt med den, 
at man kunde fristes til at ansee den for en Artforandring af 
samme; jeg ansecr dèn for en egen Art, da den mangler Oine, 
som paa ingen Maadc kunde opdages, med mindre man skulde 
regne en mörk Plet dertil, som findes paa hiins Öiested. Des
uden skiælnes den: a) Ved Forenden, som er mindre stumpe 
b) 'Ved en mindre tilspidset Bagende, der tillige kan udbrede 
sig til et Bihæng, forsynet med korte butte Fryndser i Randen, 
bag og til Siderne; c) ei heller er den truffen at sluge infuso- 
risk,c Dyr.

Den er funden i Strandvand; men efter 2 Dages Beva
ring i en Kopfuld af samme, forsvandt den.

Tab. í.Lit. B. Fig. 1. viser den meget forstorret i sin sæd
vanlige Stilling.

C
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Fig. 2. ligesaa med sit udbredte og fryndse- 
de Hale-Bihæng.

5 die Art vil jeg kalde Planaria vulga r i s (den alminde
lige gemene Fiador  ¡n) baade med Hensyn til dens Opholds
sted og dens slette og rette Udseende. Også til denne lin
der jeg intet Synonym , uden det maaskee kunde være Ili- 
rudo invisibilis Aldrovandi Insect, 7. p. 722, men der 
angives for lidet til Skiælnemærke til at kunne domme 
noget sikkert herom ; altsaa rimeligt at ansee den for en 
ubekjendt Art, hvis Charact. kunde være: Planaria elon- 
gata, sinuata, pallide lutea, antice liyalina obtusa, 
postice acuminata.

Forenden er klar og but og Öine findes ikke paa den. 
Madpiben opdages vanskeligen med det væbnede Öie, dog sy
nes den neden under ved Nedslugningen at danne en liden 
Grube. Indvoldene ere bleggule og ligesom deellc i 2de Maver 
ved en Indknibning; i disse blive ved Dyrets Bevægelse smaa 
Korn bevægede op og ned uden Orden. Halen er ogsaa klar, 
men tilspidset. Ingen Fryndser kunde opdages paa nogen Deel 
af Ormen, end ikke da Vanddraaben udtorredes. Bevægelsen 
yar som sædvanlig hos andre.I

Den forekommer i stillestaaende Groftevand, under Ande
mad og andre Vandplanter.

Den forplanter sig ved Deling, thi nogle Gange saaes 2de 
at hænge ved hinanden efter Længden, og Begyndelsen til Dc- 
ligen var öiensynlig ved Indsnittet paa begge Sider. Eet Ex
emplar saaes, paa hvilket Halen var stump, ventelig formedelst 
nylig fuldendt Deling.

■
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Tab. i. Lit. C. Fig. i. viser den meget forstörret.
Fig. 2. 1 igesaa under dens Deling.

4cZö Art kalder jeg efter dens Farve Planaria virens 
{den gronligé Fladorm). Jeg finder den ei tilforn beskre
ven; thi den er meget forskiællig fra PI. viridis *),  og 
kunde gives den specifiqve Cliaracteer: Planaria oblonga, 
virens margine hyalino.

•) Milli, pi’odr, 2684.

Den er for det blotte Öie usynlig, og kan kun med For
størrelsesglas bemærkes. Da forekommer den Öiet som flad og 
aflang, med aiknebne Ender, kun bag til lidt mere spids end 
for til. Overalt er den lysegrön formedelst de indvendige gjen- 
neniskinnede grönlige Korn, der paa nogle Steder vise sig mere 
tæt pakkede og derfor der mörkere end paa andre Steder. Ran
den er lys og foran sees 2 meget korte klare Striber, der maa- 
skee ere Madpibens Siderande. Omtrent i Midten ligger en 
mörkere grön Kugle paa skraa, der ventelig er Maven. Öine 
har den ikke.

Den blev funden, som adskillige andre, imellem Ande
mad.

Tab. i. Lit. D. viser den meget forstörret.
bie Art. Planaria grise s c en s (den graalige Fladorm), 

af dens graa Farve saaledes med Foie at kalde. Denne er 
ligesaa lidet bekjendt, som næstforegaaende, og bliver at 
specificere: Planaria oblonga, oculis binis lineœ dor sali 
adnatis.

C 9
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Den er næsten af samme Slörrelse og Dannelse, som næst- 
foregaaende, og, da den findes paa samme Sted, skulde man 
snart fristes til at ansee den for en Afart deraf, dersom den ci 
havde Öine, hvilke hiin mangler; dog er den noget smalere i 
Forenden, hvor en hvid Strækning secs; fra den mörkere En
de fortsættes en smal Streg langs Midten, som deler det hvide 
i 2de lige Dele. Tæt ved denne Streg ligger paa hver Side en 
meget liden sort Öieprik, temmelig langt fra Spidsen. Det öv- 
rige af den langagtige Krop er opfyldt med graalige Prikker og 
mærket foran med en hvidagtig Blæreplet.

Tab. i. Lit. E. viser den meget forstorret.
Gie Art kalder jeg Plan ar i a »ipune l at a {den ipunktede 

Fladorni). Den er ogsaanye, og kunde specificeres: Plu
naria elongaia subgrisea, antice puncto nigro.
Den kan got sees ined blotte Öine, er oven til buglet, 

neden til næsten flad, og 6 Gange længere end bred, jevn- 
bred til mod Enderne, hvor den er lidt smalere tilrundet. 
Farven heel igjennem graalig, undtagen den forreste Ende, 
der er hvid og gjennemsigtig. I dette hvide secs med blotle 
Öine en sort Punkt, men for det bevæbnede viser sig en sort 
Tverstreg, sammenlöben af 5de Prikker og bag samme den 
omtalte sorte Punkt. For vist kan det ikke bestemmes, at disse 
Punkter ere Dyrets Öine, men andensteds findes de ikke, og 
dog kan det neppe paatvivles, at det jo maae have dem, saa- 
som det idelig med Forenden sees at eft erjage andre smaa Dyr. 
Neden til sees en dunkel Mundaabning.

Den findes ikke saa sielden i Strandvandet paa Viva 
Linza. - ¡ .



Tab. i. Lit. F. viser den temmelig forstørret.
7 d e Art. Planaria un ip u notat a {den eenpunktede 
/ Fladorm). Denne finder jog heller ingensteds ommeldt, 

jnaac altsaa ansee den for ny, og vil give den folgende 
Diagnose: Planaria elongata, teres, antice acuminata, 
postice alternatini dilatabilis.

Den er 2 Liniér lang og J Linie bred. Kroppen trind, 
graalig, tilspidset i begge Ender, dog bliver tagenden under 
Bevægelsen vexelviis fladtrykt og udbredt og strax igjen tilbage
trukken til sin forrige spidse Figur. Forenden forkorter den 
ogsaa jevnlig. Midterdelen er indvendig opfyldt med mörke 
Gryn, og i Midten af den forreste lysere Deel secs en giindsende 
Punkt eller cn liden Ring med en lys Kjerne; i andre fandtes 
en sort Punkt eller 2 meget smaa Punkter hinanden saa nær, 
at de syntes kun at være een eneste. Eet Exemplar fandtes 
mærket med en Vorte paa den ene Side, som dog forsvandt 
under Forstörrelsesglasset. Mod Halen såaes 2de hvidagtige 
töndeformige rynkede smaa Legemer, hvilke Dyret sögde at 
udtrykke, og da såaes Bagenden at aabne sig vidt; det Le
geme, som var Aabningen nærmest, og midt efter Længden, 
blev fremstödt, viisdc en viid Aabning som en Tarm, men 
strax blev samme tilbagetrukken inden for Dyrets Legeme. 
Mon derfor disse smaa töndeformige Dele vare dets Fostere? 
Foran disse vare 3 lyse Punkter i en skiev Linie.

Den skyder hastig frem, saa at den hvert Oicblik kom
mer al syne.

Er jevnlig truffen i Strandvand ved Ulva Linza og inte
stinalis, især i August, ‘September og Januarii Maanedcr.



Tab. 1. Lit. G. Fig. i. viser den i naturlig Slörrelse.
Fig. 2. meget forstörret udstrakt j begge med 
Fig. 5. mere sammentrykt ) Hinge.
Fig. 4. ligesaa udstrakt med de 2de Punkter. 
Fig. 5. Samme med udbredt Hale.
Fig. 6. Samme med de 2de töndeformige 

¿maa Legemer i Bagdelen og de 5de 
lyse Punkter.

Fig. 7. Bagenden med det ene Legeme frein- 
stödt.

8 d e Art. Planaria c r enata (den kier vede Fladorm).
Denne er vel beskreven af Muller *),  men ingensteds af

bildet, saavidt jeg har kunnet bringe til Kundskab, hvilket den 
dog fortjente, som en af vore smukkeste Fladorme; jeg vil 
derfor med vedföiet Afbildning söge at fuldslændiggjore dens 
Beskrivelse.

Dens aflangrunde, noget ægformige Krop er meget flad, 
og hele Omranden kiervet. Af Farve er den bleghvid mod Ud
kanterne, men morkladen langs Ryggen, og igjennem den 
mörkladne Strækning gjennemskim . r, baade fra Ryg og Bug, 
Indlemmer som graaeformige Straaler til begge Sider af en 
Længde-Stribe i Midten. Denne Længde-Stribe sees dog kun 
tydelig fra Bugen, og er mörkere end det övrige Brune, og 
mærkes at dele sig i Midten og at indringe en iillang hvid Plet,

I hans Perm. terr. et fine. I, 188 og anföres saavel hos ham i Prodr.
* Zool. Sp, 2690, som hos Gmelin i syst. nat. p. 309 L n, 23.
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som bag ud bliver spidsere, og tillige viser sig fpa Rygsiden. 
Noget fremmelig i den hvide Plet er en liden Ring, som van
skelig opdages. Bagenden er tilrundet, men i Forenden viser 
sig en smalere firkantet liovedlignende Freinragning med a 
sorte Öienprikke oven til.

Den fndes i store færske Soer.
Tab. i. Lit. H. Fig. i. viser den i naturlig Storrelse fra

Ryggen.
Fig. 2. forstörret fra Ryggen.
Fig. 5. ligesaa fra Bugen.

ÿde Art. P l an aria lima ein a {Snegle Fladormen}, saa- 
ledes kaldet, fordi den har megen Lighed med de nögne Snegle.
Den horer blandt de 20iede og er en nye Art, som synes 

at forene Snegle- Slægten med Fladorme- Slægten, thi den 
har, som Sneglene, et poröst Legeme, og en fad fremdrage
lig Fod under Bugen; men Öinene oven paa Kroppen og Hor
nenes Mangel, samt alt det övrige, er som paa Fladormene. 
Allermeest ligner den Dyret i Alera búllala *)  baade i Skik
kelse og Lader, og kan regnes til de Limaces acornes, som 
Muller **)  omtaler, at Naturen har frembragt ved Siden af 
écornes og écornes. Man kunde adskille den med den speci- 
fiqve Characteer: Planaria oblonga, dorso gibbo, antice ob
tuse- qoadraia, postice acuminata, ventre piano productili.

•) ZooZ. Dan. 2. p. 40. T. 71. Fig. 4. 5.
I. a

Den er neppe 2 Linier lang og ¿ Linie bred. Har et 
blödt og poröst Legeme, som fortil er nedtrykt og but, 
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noget indtrykt, og liar paa hver Side lige ud for Öinene en 
liden Bugt, dannende ligesom et Hoved. Bag Öincric hæver 
og udbreder Kroppen sig, som omsider igjen afknibes til en 
spids Hale. Byggen er buglct og rynket. Bugen er derimod 
glat og flad, dannet som en Sneglefod at skride frem paa, og
1 Forranden, som kan strækkes uden for Kroppens Overdeel 
og igjen trækkes tilbage, er den flint fryndset. Omtrent paa 
den 4de Deel af Ormens Længde, for fra regnet, secs fortil
2 sorte Uienpunkter, lige vidt fra hinanden og fra Sideranden. 
Af Farve er den forskjællig, thi nogle ere mörke overalt paa 
Ryggen og især tæt bag Öinene og kort fór Halen, bruunladne; 
andre ere grönagtige, graae, og have foran paa den hoved
lignende Deel 2de store aflange hvide Plcdter, i hvis Bagdeel 
Öinene have deres Sted ; Andre have desuden en hvid Tver- 
slribc midt over Ryggen og en ligedan Længdestribe derfra hen 
til Halespidsen, hvorved dannes ligesom et Kors; alle disse 
have hvide Prikker i det mörke,, som synes at danne Rynker
ne. Sjclden forekomme de sorte eller inörkcblaa med 2 hvide 
Hovcdpletter og gjennemsigtig Hale; men paa alle A far ter er 
Bugen hvid.

Den findes i Strandvandet især paa Conferva poly- 
mor ph a.

Tub. 2. Lit. 2. Fig. i. viser den i naturlig Slörrelse.
Fig. 2. forstörret fra Ryggen med Foden frcin- 

stödt.
Fig. 3. ligesaa den hvidplettode.
Fig. 4. ligesaa den hvidkorsedc.
Fig. 5. ligesaa fra Bugen.
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Fig. 6. den sorteblaa Afart.
a. naturlig Störreise.
b. forstörrct.

lode Art. Planaria gibba (denpuklede Fladorm).
Denne er ogsaa nye og maae regnes til de 2Öiede; den er 

meget mærkelig i sin Skikkelse fra alle andre, og kunde be
stemmes saaledes: Planaria antice depressa crystallina^ postice 
gibba, cauda papillari. '

Den er en af de almindeligste, og neppe synlig for det 
blotte Öie. Kroppen er aflang, og den forreste Halvdcel flad
trykt, jevnbred, og smallere end den bageste, lys og meget 
gjennemsigtig; den bageste Halvdcel derimod meget puklet, 
fyldt med dunkle smaa Gryn, og endes bagtil med en liden 
spids Vorte. Noget fra den butrunde Forende sees to smaa 
sorte Punkter; disse ere Öinene, som ere lidt langstrakte, og 
hvert synes igjen sammensat af 2de Prikker. Hos Oinene sees 
en tverlöbende Canal, som er Mundaabningen, den skinner 
igjennem neden fra; derfra sees og Madpiben lobe hen til den. 
Naar den holder sig stille, sees inden for den forreste Rand 
Tegn til Fryndser, som bevæge sig hid og did.

Den findes i Strandvandet og dens Bevægelse skeer hur- 
tig ved at udstrække og svinge Forenden snart til höire, snart 
til venstre Side.

begge meget 
fortörrede.

1 líe Art. P lan aria cru ciat a (Kors - Fladormen).
Ogsaa trenne er nye og meget mærkværdig i sin Skikkelse. 

Den horer blant de 4öiede og kunde specificeres saaledes: 
Vid. Sti. Sftr, II Detl 1823. I)

Tab. 2. Lit. K. Fig. 1. viser den udstrakt
2. sammentrukken
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Planaria oblonga, dilata, antice supra cruce obscura sig- 
nata, postice in eau dulam angustata.

Den sees med blotte Öine kun som en liden Punkt, har 
et aflangt Legeme, oven til puklet,, fortil stumpt afrundet, el
lers jevnbredt indtil den afknebne Hale, der viser sig soin en 
stump Vorte. Ormens Midte er hvidladen, men for og bag er 
den tegnet med et mörkebruunt Gitterværk. Fra Forenden 
strækkes 2 mörke Skraalinier over Kors lienimod Oincne. Disse 
Öine sidde if af Længden bag Forenden, som 4 sorte Punk
ter, nemlig 2 og 2 efter Længden, lige vidt fra hinanden og 
fra Sideranden. Den har fine Fryndser, i det mindste paa 
hele Omkredsen.

Den findes ogsaa i Strandvandet paa Tang.
Tab. 2. Lit. L. viser den meget forstörret fra Ryggen. 

12 t e Art. Planaria excavata {Den udhulede Fiador  ni).
Ogsaa nye, og maae regnes blant de öienlöse. Den er 

hverken af de störste eller mindste, dog opdager man den ikke let 
formedelst dens store Gjennemsigtighed. Dens Char act. specific. 
kunde være. Planaria oblonga f excavato -triqvetra, ciliis 
minutissiniis cincta.

Legemet er aflangt, gjennemsigtigt, fuldt af s ni a a gjennem- 
skinnende Gryn, i begge Ender stumpt tilrundet, dog meest i 
Bagenden, oventil udhulet, neden til kjöldannet; derfor lige
som Skantet. I forreste Deel er den mærket med en lys Kugle, 
°S bag Midten med en anden ligedan men mindre kjendelig. 
Meget korte klare Fryndser findes i det mindste paa hele Om
randen, og give hos den levende Billedet af strömmende Vand, z
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men hos den döde en Glands, som vanskelig formedelst Haa
renes Klarhed og Korthed lader sig afbilde.

Den findes i Strandvand, og bevæger sig ved sagte Frem- 
gliden og Vanken af og til.

Tab. 2. Lit. M. viser den forstorret ovenfra a) Foren
den. b) Bagenden.

i5de Art. Planaria flexu osa {Bugt-Fladormen).
At denne har været Midler bekjendt, sees af hans Ad

denda Prodr. Zool. p. 282, hvor han under No. 2682. spe
cificerer den saaledes: Planaria elongata ¡ depressed œqvalis, 
postice trúncala, men da han ei videre har beskrevet den, 
jeg ei heller har fundet andre Skribentere omtale den (med min
dre man hertil skulde regne Gleichens Infusions - Thierchen p. 
152. t. 29 f. 4. 5.) saa vil jeg her gjöre den mere bekjendt.

Den horer til de öienlöse, og er usynlig for det 
blotte Öie, men for det bevæbnede Sees den 20 Gange saa 
lang, som bred, næsten jevnbred overalt, fortil lidt smallere 
afrundet. Den har et fladt og slattet Legeme, der paa mange 
Maader lader sig böie. Farven er guulagtig; allevegne er den 
giennenisiglig, og vises indvendig fyldt med smaa Gryn 5 den 
allerbageste Strækning er dog klarskinende hvid, og synes stri
bet, men ved mere Forstørrelse gittret. Foran sees neden til 
meget smaa klare Fryndser, som ogsaa i Dödens Kamp stræk
ke sig til 1 hen paa Kroppen.

Dens Gang skeer ved langsom Fremskriden, ligesom hos 
Sneglen, og ved Kroppens forskjællige Böininger; undertiden 
forkorter den Forenden, maaskee ved at trække Vand til sig; 
undertiden ogsaa, især naar Vandet begynder at mangle, frem- 

D 2 



vælter den sig med hele Kroppen, og kan ellers give sig i Van
det foranderlige Skikkelser ved Bugter og Slyngninger.

Denne Orm kom, for endeel Aar siden, talrig tilsync i 
Vand af Gröf terne, efterat Vandet var gjemt i 3 à 4 Uger, og 
udholdt at leve i Maanederne November, December og Januar.

De Unge ere crystalklare og hvide, og sees som meget 
smaa imellem de længere guulagtige ældre.

Naar en Draabe Strandvand bliver tilöst, faaer den strax 
Krampetrækninger, især i Bagenden, doer da om föie Tid, og 
oplöses i smaa Kugler.

Tab. 2. Lit. N. Fig. i og 2. viser den meget forstörret 
meer og mindre udstrakt.

Fig. 5. 4 og 5. ligesaa i forskjællige Bug
ter og Slyngninger.

14de Art, Planaria nigricans {den sortagtige Fiad
or in}.

Den horer til de 2Öiede, og er af mig ikke fundet omtalt 
hos nogen anden Skribent, jeg vil derfor bekjendtliggjöre 
den under den folgende Specißqve Character'. Plaiiaria ovato- 
oblonga, nigro-fusca, postice acuminata.

1 I

Den har et ægformigaflangt Legeme, som er bugtet, og 
bag til spidst, af Farve dunkelt sortebrunt. Öinene ere van- 
skeligen at faae i sigte, dog opdages de efter lang Jagttagelse, 
som to sorte Puncter foran i det mörke. Til Indvolde sees in
tet Spor formedelst dens Mörkhed.

Dens Bevægelse skeer som andres ved Fremskrideu,
Tab. 2. Lit. O. viser den noget forstörret.



0.9

15 de Art. PI an a r i a h e t e r o c I i t a {Den aj vigende Fiad
or ni).
Denne horer blandt de öienlösc, og kunde gives folgende 

Char act. specific.'. Planaria elongata teres, antice et postice 
obtusa.

Navnet Fladorrn (Planaria) passer ikke ret synderlig paa 
denne Orin da den or cylindrisk og ligner mere en Larve^

I

men i Natur og Bevægelse kommer den Fladormen, især PI. 
vulgari (odie Art) og flexuosœ (iode Art) nærmest, dog bug
tes den aldrig som denne; ei heller fortyndes den bag til, 
som hiin, men udbredes ei heller i Bagenden,, som jPZ. uni- 
punetata {j Art.).

Legemet er for det blotte Oie usynlig; for det bevæbnede 
viser det sig fyldt med graa Gryn, trindt, linieret og lige 
udstrakt og allevegne af lige Tykkelse; undertiden sammenrynkes 
det dog noget, i begge Ender er det but og lige bredt. Tæt 
bag Forenden sees, dog medMöie, en lidenBugt paa begge Si
der; derefter midt i forreste Strækning en liden ægformig klar 
Plet, der maaskee er Tegn til den underliggende Mundaabning. 
En klar smal Stribe löber og som en Indvold gjennnem det 
hele Legeme, og paa begge Sider sees efter hele Længden, i 
ulige Frastand, enkelte mörke Kugler, maaskee Dyrets Æg.

Den findes meget siclden i fersk Vand mellem Andemaden.

i

Tab. 2. Lit. P. Fig i. viser den meget 
iorstörret udstrakt

Fig. 2. ligesaa samnien- 
trukken.

a.Forenden.b.Bag-
enden, c. Den lyse 

i, Plet. d. Længde- 
I striben, e. Demör- 
J ke Kugler.



30

i6de Art. Planaria Leu c o plir œ a {Den randliaarede 
Fladorm).

Denne vides ei heller bekjendt, og maa regnes til de aöie- 
de, og blandt de mindste, da den vanskelig sees med blotte 
(Jjne og som en meget liden Prik. Den kunde gives den spéci
fique Character : Planaria ovata¡ ciliata antice attenuata, 
postise dilatato-rotundata.

Ormen er ægformig, foran noget smallere end bag til, i 
begge Ender dog butrund, men mcest i Bagenden. Allevegne 
er den fryndset med korte Randhaar; disse sees först at spille 
i forreste Kant, dernæst i hele Omranden og endelig paa hele 
Legemet. Farven er blegbrungraa, men i Bagdelen gjennem- 
skinner nogle mörkere rynkede Streger, der synes at være 
dens Indvolde. Den har 2 sorte langagtige Öine, som staae i 
lige Afstand fra hinanden og fra Sideranden; i en vis Stilling 
synes hvert deelt i 2de, saa at den desaarsag maatte tillægges 
4 Öjne, men dette kan dog ei med Vished antages. Ved sine 
Öine faaer den Plads blant Fladormene, men formedelst sine 
Randhaar kommer den Brynespillerne {Leucophras Mülleri) 
nær, altsaa bliver den en Mellemart paa Grændsenimellem disse 
2de Slægter.

Forekommer i Strandvandet blant Tang-Arterne {Ulvas).
Tab. 2. Lit. Q. Fig. 1. viser den udstrakt ) begge meget 

Fig. 2. mere sammentruken j forstørrede.
17 de Art. P lunaria emarginate, {Den Pandebugtede »

Fladorm).
Er ogsaa nye og horer blant de 2oiede; man kunde spe

cificere den : Planaria globato-oblonga, antice truncalo-emar- 
ginata, postice caudula appendiculata.



Den har et gelecartet Legeme, der i Midten er bredest med 
en buglctrund Bug, men forud og bagud bliver den smallere og 
nærmer sig altsa a det aflange. Forenden er afstumpet med en 
Bugt i Panden. Bagtil ender den med en liden afkneben Hale. 
Denne Hale er klar hvid, saavelsom Forenden og har en smal 
Rand paa begge Sider, men Midterdelen af Kroppen er iöv- 
rigt blegguul. I forreste Deel, noget bagved, sees Öinene som 
2 sortaglige, jevnsideslöbende, maaneformige smaa Streger 
paa langs, omtrent lige vidt fra hinanden og fra Sideranden. 
Nogle andre blege Længdestriber, som skinne gjennem Bag- 
öinene, ere Randene af et dobbelt Ror, hvoraf det ene tjener til 
at modtage Foden, det andet til at skille sig ved Excrementer
ne; thi Ormen saaes af og til at aabne sin vide Mundaabning 
og udspye sin Ureenlighed, men aldrig mærkedes den at ind
sluge smaa Dyr, skjönt en heel Time blev anvendt til at agte 
paa den; den tog blot Vand til sig.

Dens Bevægelse er dobbelt, snart som andre Fladormes 
ved jevn Fremgliden, snart som Iglernes ved at trække Bagen
den hen til Forenden.

Den findes i Strandvandet, undertiden endog inden for 
Skallerne af levende Muslinger.

Tab. 2. Litr R. vifer den forstorret.
19 d e Art. Pl an a r i a ass i m i I i s. {Ligedannet Fladorm}.

Er ogsaa nye, og horer blandt de 2Öiede. Man kunne 
specificere den saaledes ; Planaria oblonga, antice trúncala, 
postice acula.

Er graaeagtig og flad, fortil stump tilrundet, bagtil forlæn
get til en spids Hale. I forreste Deel, noget bag ved Enden,
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sees Öinene som tvende sortagtige, krumme, tvertlöbcnde 
sinaae Streger, lidt længere fra Sideranden end fra hinanden;

♦
hvert Oie sees ved yderligere Forstørrelse ligesom sammensat af 
2de. Bag d.em secs et efter Længden lobende klart Rör, med 
mörkere Rande, der ventelig er Madpiben, som forer hen til 
den mörkere aflange Mave. J Rorets Strækning er Ormen me
re indböiet til en Slags Hals.

Den ligner saameget Næstforegaaende, at man kunde fri
stes til at holde den for en Unge deraf, dersom ikke dens 
Fladhed og forlængede spidse Hale ,var derimod. I Dödens 
Kamp bliver ogsaa Kroppens Fryndser synlige. Den fandtes 
ogsaa i Strandvandet.

■K
Tab. 5 Lit. S. viser den meget större.

i g d e Art. P lanar i a t ubul o s a (Den pibehalede Fladorm).
Denne horer til de döiedc og har en besynderlig Skik

kelse. Vel ligner den i noget Planaria gibba (io Art), men ud
mærker sig dog i andet baade fra den og andre mig bekjendte; 
kunde derfor gives den specifiqve Charact.: Planaria ovalis, 
tubulo anali exsertili.

Den er saa liden, at den neppe falder i Öiet. Structurcn 
er heel mærkelig, ret ægformig, fortil smallest, men hele Om
randen afrundet. Ryggen er mörkfarvet, sortebruun, men Ud
siderne og især Forenden lysere med igjennemskinnende guulag- 
tige Prikker. Fra Bagenden kan den udskyde en pikedannet Hale; 
den er smallest ved Basis med en skjult Stilk, men Gabet er ud
videt, saa at det hele seer ud som en Skaal eller et Drikkeglas. 
I Forenden sees tæt foran den mörke Deel 4 smaa Oicnprikker,
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2 og 2 i Rad efter hinanden, og hvert Par Ugelangt fra Side*  
Randen og hinanden indbyrdes.

*) Verm. urr. 193 og Zool. Dan. 3. p. 48 Tab. 105 Fig. 8 hvor Mül
lers egen Figur er leveret af Udgiveren.

Vid. Sel. phys. Skr. II Deel. 1823»

Stedet hvor den blev funden, er forglemt at anföres, 
dog erindres ei rettere, end det var i Strandvandet.

Tab 5. Lit. T. Fig. i. viser den forstoret med Halepiben 
halv udskudt.

og Fig. 2. Halepiben meget forstorret i sin 
fulde Skikkelse.

2ocZe Art. Planaria bistrigala (Den ^stribede Flad
orm).
Denne horer blandt de 2oiede, og man skal ci lettelig 

afgjöre, om den er en Afart af Mullers Plañiría si rigat a *),  
thi den ligner samme meget i Skikkelsen, saa at næsten For- 
skjællen aliene bestaaer i Stribernes Antal og Tykkelse, da 
lians tillægges 5de, men denne har kun 2de, dog desto tyk
kere. Den er aflang, foran lidt bredere med tilrundet Forrand, 
men bag ud noget smallere, som afkneben til en smal, stump 
Halej Midterdelen bredest og jevnbred. Störreisen er neppe 
mere end if Linie, som paa Mullers Stribede. Farven er 
hvid paa Ryggen med 2 temmelig tykke, brungrynede Læng
destriber, der begynde adskilte fra hver Side af Öinene (altsaa 
naac ei til Panden) og lobe jevnsides ved hinanden indtil Ha
leenden, hvor de nærmere samles. Til Siderne mod Under
delen er den guulagtig, der og formodentlig er Bugens Farve.

/ 1

E
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Noget fra Forenden sees 2 sorte Öiepunkter i Midten paa det 
Sted, hvor Kroppen begynder at blive bredere; disse Oine 
sidde hinanden nærmere end Sideranden. Den kan sammentrække 
sig til den halve Længde , og bliver da temmelig tyk og bug
tet; de brune Striber blive da og bredere.

Den er funden i Kjærvand.
Tab. 5. Lit. U. Fig. 1. viser den i naturlig Störreise.

Fig. 2. iorstörret udstrakt.
Fig. 3. ligesaa sammentrukken.

21 de Art. Planaria ma cul at a (Den plettede Fiador  ni),
Den horer blandt de Uöiede, har megen Lighed med Pluna

ria grisea ★), og kunde snart ansees for en Afart deraf, dog 
udmærker den sig ved adskilligt: den er ikke saa langspidset i 
den ene Ende, men næsten lige tilspidset i begge Ender, dog 
virkelig mere but tilrundet i don ene, som kan holdes for Bag- 
endefl. Desuden udmærker den sig. ved en stor brunn Plet i 
Midten, omgiven med en hvid Ring; det övrige af Ormen jer 
opfyldt med guule Gryn.

Tab. 3. Lit. V. Fig. 1. viser den forstørret med en rundere- 
og Fig. 2. ligesaa med en mere sammenlruk- 

ken Krop og aflang skraa Plet.
22 de /lr t. PI anar i a crocea (Den sajrangule Fladorm).

Denne smukke Fladorm, der ogsaa er nye og ingensteds 
vides ommeldt, kunde specificeres saaledes : Planaria oblon
ga^ teretiuscula, crocea, antice attenuata pallidior.

•) Z00Z. Dan. 3. p. 38. T, 105. Hg. I»
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Den hörer til de 2Öiede, og er langstrakt, men trind, 
forud smallere, hvor den ender temmelig tilspidset ; men bagud 
jevnt bredere og ender med en tilrundet Bagdeel. Farven er 
safranguul, som noget over Midten bliver blegere, og ender 
med en lysguul Forende. Just hvor dette lysgule tager sin Be
gyndelse sees 2 store Öjne, altsaa temmelig langt fra For
enden.

Den findes, om ret erindres, i brakt Vand.
Tab. i. Lit. X. Fig. i. viser den i naturlig Störreise, 

og Fig. 2. meget forstörret.
X

VII.
/ > • /

7 vende lidet bekjendte Iglearter.

Igleslcegten er endnu ikke saa udtomt ved Opdagelser, at 
man jo overkommer en og anden Art, ved hvilken Öiet maae 
standse som noget nyt eller sjeldentj saa har det sig med de 
2de Arter, jeg her vil beskrive.
Den iste Art er Ilir ud o Linea ta [Linieiglen). Denne 

har vel Müller kjendt og ganske vel beskrevet * *)  men den 
vides ingensteds afbildet, som den dog fortjener.

i (

*) Verm. terr. et fluv. I Spec. 169, og derfra anfört i Prod. Zool. 2660, 
og hos Gmelin p. 3096 > 10.

E 2

Den er, som Muller skriver, langstrakt, dog ci ganske 
linieformig, men fra en bredere Bagende '(hvor den kan siges 
at holde den af Muller angivne alinies Brede, hvilken den 
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beholder omirent til Midten) bliver den meget jevnt smallere til 
en meget smallere Forende, som neppe holder f Linie. Bag
endens Sueplade er dog smallere end Bagenden selv. Af Öi- 
nenc sidde de 2 forreste tæt bag Forranden paa tvers; men de 
4 'bageste temmelig langt bag samme i en krum Tverrad, og 
derfra 2 og 2 paa hver Side meget nærmere Ilanden end Mid
ten, det yders te af hvert Par lidt mere bag end det inderste, 
alle sorte; altsaa er den Göiet, de 2 forreste Öine störst. Si
deranden er lysere graa ond det övrige paa Ormen, og 
viser sig ligesom kærVet formedelst Kroppens tæt eiter hinan
den siddende Tværringe. Forenden er ogsaa lys fra de bageste 
Oinc at regne, men Kroppen ellers graa, saa at de 4 Læng
destriber bliver det mörkeste paa Ormen og egentlig sorte. Disse 
sorte Striber ere smalle, og de 2 midterste tættere langs 
hinanden, men Sidestriberne mere vidt adskilte fra hine. 
Langs Bugens Midte löber og en cenlig Stribe heel ud til 
Enden.

Den forekommer i Kjær-Vand, men ei hyppig.
Tab. 5. Lit. Y. Fig. 1. viser den i naturlig Störreise, og 

Fig. 2. Forenden forstorret.
D en 2 den Art. vil jeg kalde: II ir u do arena ta {Den 

buetegnede Igle}.
Denne ligner vel i sin langstrakte og forud tilspidsede 

Skikkelse baade Ilirudo bioculata * •*)) og Ilirudo liyalina 

*) Müll. Verm. I. ty. 171.
•*) Loc. eet. 176»
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ocsaa denne sidste desuden ved sine krumbuede Indvolde, 
men den har kun 2de Öine, da hiin har 4, desuden har den 
6 krumme Buer, særskilt siddende paa hver Side uden nogen 
Sainlcstilk; og disse indad krummede, da hiin har kun 4 Buer 
og udad krummede samlede ved en efter Længden lobende 
Stilk. Ved sine 2de Öine skulde den mere nærme sig den for
ste, og man kunde snart fristes til at antage den for den .Af
art Müller *)  melder om at have seet kun eengang med 
Interanea som en Mr cus eruribus caudam spectantibus ex- 
t ror sum recurvatis, men her lader sig intet bestemme, og jeg 
troei’ at man med mere Grund tor holde den for en nye sær- 
skildt Art. og give den Charact. spesifieuni: Ilirudo elongata, 
flavicans, inter aneis arcuatis 6 utrinqye brunneis.

*) L. c. p. 42.

Den er kun | Tomme lang, og Tomme bred paa det 
bredeste, som er ved Bagenden, da den tilspidses mere og mere 
til cn spids Forende, som er trindladen, tverstribet med tætte 
Striber, der gjorc den kærvet i Randen, og formedelst en Længde- 
löbende Stribe inden for Randen ligesom tær net. Farven er hvid- 
guul, men alle Striber og Tærninger erc mörke, graaeagtige. En 
saadan hin Stribe löber og fra Forenden og deler sig snart i 2de 
efter Længden lobende, som til at indslutte en lys Midterca- 
nal. Paa hver Side af denne seer man 6 maaneformige brune 
Buer krummende sig med Spidsen indad og bagud, og gaben
de fra hinanden i Midlen hvor den er tykkest- dette Materie be
gynder noget over Midlen forfra regnet og varer siden f af
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Bagdelen, men midt for sammes Melleincanal sees endnu 
længere bag, tæt ved Suepladen, en kort bruun slangelobende 
Tarm. Den har kun egentlig 2 sorte Oienprikker paa tvers tæt 
ude i Forenden, dog varierer den og med 5de som da sidde 
i en Længderad.

Er funden i Voldgraven.
Tab. 3. Lit. 6. Fig. 1. viser den i naturlig Störreise.

Fig. 2. Forenden meget forstorret. 
og Fig. 5. Den 3öiede Afart ligesaa.

r

X 1 ♦

VIII.

Nogle lidet bekj endte Sostjerner noiere bestemte.
iste Art. Asterias s an gvinol ent a {Den blodige 
Soéstje'rne).

Muller angiver i sin Prodrom. Zool. Dan. *)  en nye 
Söestjerneart under dette Navn, hvilken ingen Skribent siden 
(saavidt vides) har vedkjendt sig, undtagen Gmelin som paa 
Mullers Ord har indlemmet den i sit System **)»  Dersom intet 

* andet .skulde udfordres til Kjendemærke paa den Muller ske 
A sanguinolenta, end at den skal være: ’'supra sangvinea, ra- 
diis ápice albis”, saa troer jeg at besidde nogle Stykker af 
denne for andre ubekjendte Sostjerne, og her kan fremlægge; 
Samme som er af Finderens Samlinger bleven mig foræret, dog

*) Spec. 2836.
' **) p 3164. «. 25.

i
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uden Bestemmelse eller Navngivelse. Den kan og saa meget 
mere blive at ansce for den af ham meente, som ei blot Far-- /
ven, men og Dannelsen passer derefter j thi han regner den 
blaut sine Slellatas og den maatte altsaa være uden særskilt 
Midterskive, som just ogsaa denne er. Den har imidlertid i sin 
Dannelse saameget ligt med den Stjerne, Muller *)  anförer som 
en Afart af Msterias rubens, under denne Bestemmelse: Sub- 
lutea og aculéis seta sublilioribus, — hvilken jeg og besid
der til Sammenligning — saa at man snart skulde fristes til at 
ansee den for sammes Varietæt; men dens Skive er mindre, 
Straalerne ere smallere og lobe sammen ved Skiven; begge Dele 
mindre buglcde, og mindre nögne for Braadde, saa at Overfla
den falder mere glat at fole paa, især da og dens Braadde ere 
korte og fme, og paa de torre Exemplarer ligge meest fordy- 
bedé i Huden.

Man seer langs ad Straalernes Midte paa Ryggen en kjen- 
dclig Rad saadanne smaa Torne at danne en Rygkant, ligesaa 
en Rad paa hvor Side langs Randen, saa at Straalerne falde 
Skantede, og temmelig tilspidsede, men bredest ved Skiven. El
lers findes hist og her paa Straalesiderne, og paa Skiven, an
dre mindre Braadde tyndt siroede, saa at den nögne Húd des
mere falder i Öinene. Disse Braadde ere ved Roden omgivne 
med smaac Gryn ligesom paa den nysomtalle M. sublu lea. Men 
imellem Braaddene ligge talrige korte fine togrenede Gafler uden 
Stilk angroende i Huden, der maaskee i Dyrets levende Tilstand

*) i sin ZooZ: Dan. F- 2 p. 7-
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have kunnet reise sig. Af saadanne findes vel og nogle paa 
yZ. sublutea, men meget færre. Luder Straalerne langs med 
Aabningcn sees paa begge Sider talrige smaa Pinde, omtrent i 
4 Rader paa liver Side, længere end Braadden, og i Straale- 
riften sees endnu paa de törre Excmplarer Tegn til de sæd
vanlige Suerör {Tentáculo). Den sædvanlige Ker ruca findes 
og paa dennes Skiverand i Straalehukken ; den er liden, rund, 
buglet, guul og bölgefuret fra Midten. Farven er paa Skiven og 
Straalcrncs Ryg mörkröd, men Straaleenderne hvidgule, lige— 
saa alle Braadde, Gafler og Pinde; Straaleaabningen er rödguul, 
saa at hele Underfladen falder mere lys end Overfladen. Nogle 
Excmplarer har jeg imidlertid, som ligne de andre undtagen i 
Farven, som er enten eenfarvet hvidguul overalt eller bruun- 
laden med noppe mærkelige gule Straalespidser. Naar disse og 
skulle höre hid, kan Character specificus Mülleri ikke blive 
ret gjcldende.

Denne Sostjerne maa regnes blant de smaa, thi mit storste 
Exemplar er fra den ene Straalespids over Skiven til den modsatte 
kun Tomme, deraf Skiven kun udgjör 1 Tomme. Straa
lerne ere vel ordentlig 5 i Tallet, dog besidder jeg eet Exem
plar, som er kup 3straalet; men det sees kjendelig, at de 
övrige cre afbrudte, da Stedet, hvorfra de skulde have ud- 
gaaet er lidet tilrundet; maaskee de derfor kun have havt 
4 Straaler i alt. Et andet Exemplar ¡har kun een lang 

. Straale og 4 meget smaae, disse have været afbrudte og ere 
mere eller mindre i Ldvæxt. Hvilket stadfæster den Sætning, 
at Söcstjerncii, som flere Bloddyr, kunne afstumpes og igjen ud-
voxe.
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Tab. 4. Fig. i. viser denne Söestjerne i naturlig Störreise 
og Liir. a) cl Stykke af Slraaleryggen for
storret.

siden Art. Asterias per tu s a (JPynde-Soestjerneri)i
Denne vides ingen at have meldet noget om undtagen 

Muller i hans Prodr. Zool. Dan. *)  med den korte spécifique 
’Character : A. radiata scabra, radiis teretibus basi augu
st atis gibbis. Den er eiter ham anfört hos Gmelin **),  men 
fortjener en nöiagtig Beskrivelse, hvilken jeg önskede at kunne 
give efter et levende Exemplar, men maae nöies med at gjorc 
det efter dödc. Den störste, jeg har sect, var Si Tomme i 
Tvermaal fra sin Straaleende til den anden modsatte, men den 
mindste kun i| Tomme i samme Strækning. Mullers spéci
fique Navn passer got, dog det sidste Mærke: ” radii basi 
gibbbiP som han ,et andét Sted ***),  ved at melde om den i 
Sammenligning med A. rosea, synes at forvexle med Pul
villi, finder jeg egentlig kun paa eet af mine Exempla
ren, skulde dette derfor være et afgjörende Mærke, da 
maatte man tvivle om de andre at være af denne Art ; mon, 
da det övrige stemmer saa noie overeens paa dem alle, saa 
er det troeligt, at disse Pulvilli eller denne Gibbósitas baseos 
radiorum, har tabt sig mere og mindre under forskjællig Tor
rings Maadej glad er jeg dog at besidde eet Exemplar svaren-

*) Spec. 2839-
•*) i hans Syst. nat. p. 3165. »♦ 30»

•••) ZooZ. Dan. 2. p. 35.
Vid. Sti. p/iys, Skr. II Dnh 1823. F

/
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de saa nöie til Müllers Bestemmelse i alie Dele, da han havde
det levende Dyr for sig, hvilket kan gotgjöre mig sammes
Rigtighed, 
som paa

Midterski ven er meget liden, og langtfra ikke 
A. rosea *),  da Straaleskaarene lobe paa begge

•) L, c. Tab. LXVIL

Sider dybt ind, og disse med deres Basis komme hinan
den derfor nærmere i Midlen fra begge Sider. Straalerne 
ere bugledc og trinde, mere og mere tilspidsede mod En
den til en but Endespids, men ogsaa ved Basis igjen ind- 
knebne (angustati) ligesom ved en dyb Mellemfure mellem 
2 og 2 Radii) som ellers stöde tet sammen; ved Basin 
ere de og more buglede, og, som det fremviste Exemp., faae 
Udseende af ophöiede Hynder (jmlvilli gibbi), som og Muller 
skriver om dem i levende Tilstand, og derved bliver Centrum 
desmere fordybet, som en nedtrykt liden Midterskive. Alle
vegne er Overfladen hvas (stfaóra) at fole paa, formedelst tæt 
ved hinanden siddende dybe Huller, hvis bkantede Omrande 
ere nuppede ved smaae opstaaende Nupper i 2a 5 Rader 
[granulosij. Disse Huller, som give Stjernen sit Navn : pertusa, 
ere saaledes in ([vincuncem disposita, da en Mellemrand tjener 
tillige for liere, og eet Hul har altid 5 paastödende i Om
kredsen, som indringe det i Midten. Det har sig paa denne 
anderledes, end paa A. rocea} deri, at paa Rosea ere Areo- 
læ granulosæ ophöiede, og Omranden fordybet, men paa 
denne kunne Areolx. eller den störste Deel fordybede,
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og deres smalle Omrande, som den mindste Deel, nuppede; 
Disse Nupper kunne uden Tvivl böies og strækkes længere me
dens Dyret lever. Paa Underfladen vise disse Kuller med 
deres Omrande sig rudrede (quadrat a), og Straaleriften, der 
danner en ordentlig Stjerne i Midten, men er meget smal, om
gives med flere Rader Pinde-Klynger, som igjen indslutte de 
blöde Silkerör (tentáculo), hvis Antal og sande Beskaffenhed paa 
den döde og indtørrede ei lader sig bestemme, men vel ikke kunne 
være meget forskiellige fra andre Söesfjcrners. Ogsaa den sædvanli
ge Ferruca calcarea sulcata, eller Mæandrites, er tilstæde paa 
denne Söcstjerne tæt ved en af Straaleklöfterne paa don lille 
Skives Udkant, men vanskelig at opdage paa de fleste, da den•
er af Farve med de övrige, og skjules let af Nupperne. 
Denne Stjernes Farve er forskjællig, men stedse Unicolor, dog 
Straaleriften og det paagrændsende stærkere farvet end det 
övrige; Jeg besidder saaledes safrangule, lysgule, orangefar
vede, hvide og röde. Naar de törre Exp. vaadgjörcs, lugte 
de ei ubehagelig. Jeg har af denne Söestjerne faaet flere 
Exp. fra Krageröe i Norge, hvor den er fundet i Havbugter
ne, altsaa Norsk men Jeg har og siden faaet mit-störste Exem
plar sendt fra Grönland som gjör det desmere sandsynligt, at 
min A. spongiosa kan være dennes Varietæt.

Tab. 4. Fig. 2 viser denne Söstjerne i naturlig Störreise 
og Lit. b) et Stykke af Overfladen forstørret.

5 d i e Art. Asterias perforata (Hul- Soestjernen).

F 2



Denne, som ogsaa Muller ene har kunnet melde om *),  
med den specifqve Character \ A. stellata mutica dorso 
punetis pertusa, men ci videre beskreven, er nær beslægtet 
med næstanforte 2den Art., men dog i visse Ting forskjellig fra 
samme, da den hellere efter Mullers Sind kan kaldes mutica 
formedelst dens schabrltiein minoremy skjönt Hvasheden dog 
ikke ganske mangler den, ¿nen foles lidet til naar man stry
ger med Fingeren fra Skiven mod Straaleenden, og især 
naar man stryger fra Spidsen indad. Mullers givne Charac
ter passer og i det ¿ivrige saa godt paa mine Exempla- 
rer, og paa ingen af de Arter, jeg har sect, bedre end paa 
denne, saa at jeg ei tör drage i Tvivl, at jo have den rigtige 
A. perforata for mig. Vel kunde de mindre Exp. af hiiii 
hellere kaldes perforates da smati og aabne Huller gjennembore 
Overfladen, men det maae agtes, at Muller blot tillægger sin 
perforates Huller paa Ryggen, men ei paa C'ndcrlladen, og saa 
har det sig just paa nærværende, der har de omtalte puncta 
eller tæt ved hinanden siddende pori blot paa överstc Side el
ler Ryggen, da derimod A. pertuza har sine fordybede Ind
tryk baade oven og neden Dette synes mig derfor at maatte 
antages for et afgjörende Mærke paa, at nærværende bliver 
hans A. perforata. Jeg besidder 2de Exp. heraf, af hvilke det 
störste holder 6£ Tomme fra den ene Straalespidse til den an
den i Tvermaal, saa at hver Straale udgjör af, men Skiven 
kun I Tom. 5 det mindste holder der kun a> Tom. i Tvermaal.

*) i sin Prod, Zool, Dant Spec, 2834» og efter ham Gmelin Syst. nat.



Den har 5 temmelig lange, trinde, kun mod Enden saare lidt 
tilspidsede og i Spidsen næsten butte Straaler, der ved Skiven 
gaae læt til hinanden, saa at de der gjöre et Iluk, hvilket vel er 
Aarsagen, hvorfor Muller regner denne Söestjerne Liant Stel- 
latas, skjönt pertusam blant radíalas formedelst sine Indskaar 
ved Skiven, der gjöre denne kjendeligen adskilt fra Straalerne. 
Skiven er meget liden, men har en lige ophöiet Runding mod 
Straalerne, da den derimod paa y/. per tusa er fordybet; hele 
Overfladen, saavel paa Skiven som paa Straalerne, har temme
lig store dkantede Huller, hvis ophævede Mellemrum cre me
get smalle, og i hvert Hjörne opstaaer en kort Tup, som (i 
dut mindste paa de döde Exp.) gjerne viser sig nedboict, og 
da mindre modstaaer Fingerslroget Foruden denne sees kun 
Spoer hist og her til enkelte mindre Tuppe paa Hullernes Mel
lemrum. Disse Huller gaae vel ned paa Straalesiderne, men 
ere der mindre og især paa Underfladen ukjendelige, hvor deri
mod Tuppcne falde længere. Straaleriften neden til, der löber 
tæt sammen i Midten, og fra hver Straale danner en Stjerne un
der Skiven, er meget smal og lukkes fra begge Sider med en 
enkelt Rad Pindo, som vel ere længere end Overfladens Tup
pe, men dog ei saa' lange, som paa adskillige andre Arter. 
Underfladen er ej saa bugtet som Overfladen, men mere flad. 
Ogsaa don sædvanlige Ferruca sees paa dennes Skive noget ind 
fra Straalevinklen, er rund og noget vinklet med en ophöiet 
Omrand; den er besat med smaa Pigge, og Dybden selv med 
mindre Pigge; har ellers samme Farve som Skiven, og kan 
derfor let oversees. Farven er rödlig (paa mit störste Exp. me
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re mark, pan det mindste lysere) men Piggene og Tuppene 
livide.

Jeg har faaet mine af en Kjöbenhavnsk Samling blandt 
andre Naturalier, uden Tvivl komne fra Norge.

Tab. 4. Fig. 5. viser det stÖrste Exemplar i naturlig Stör
reise og Lit. c et Stykke af Overfladen 
forstörret.

X %
IX.

Nærmere Oplysning om nogle Linneiske Conchyliearter ¡ som 
de senere Skribenter ei ret have tordet vedkjende sig.

< -
i s te Art. Turbo annul alus {Ring Skruven).

Denne liden Skruvsnekke har Tinne anfört i sit Sy s tema 
Naturæ * *)  efter al Anseende blot efter Gvaltieri **),  hvis Fi
gur han citerer j og kalder den: Turbo testa turrita, anfracluum 
sutura marginaba prominente, men med det tilföiede Mærke f 
tilkjendegiver Linnéat han selv ei har sect denne Snekke, 
men blot indrykker den i sit System paa andres Ord, hvorfor 

<
*) p- 1240. n. 648.

**) Index Test. Conch. Tab- 58 Tig. L.

og Gvallieris’ Figur, som det eneste SynoTiymoiz, bliver den man 
har at holde sig til, for at lære denne Snekke nærmere at

Forfatteren selv geleidcr Figuren med denne korte
Beskrivelse: Turbo integer aeuminatus parvus, spira acuta 
circumdatus, candidus ; dette passer nöie til nogle Stykker
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, /

•) Syst. p- 1237 «• 629.
•*) i sin Einleit. 2 p. 55»

i sit Syst, p. 3609. ». 86.

af en liden Skruvsnekke-Art, jeg for mange Aar siden var saa 
lykkelig at faae iliænde, og som blev mig skjænket af cn Kjö- 
benliavnsk Samling; paa en hoslagt Seddel var skrevet: in a- 
qvis termalibus ylpponensibus prope Palaviam; dog kan den 
ei være Turbo thermalis Linnæi*})  der beskrives ganske an
derledes. Vel tillægger Linné sin Turbo*  annulatus den spe- 
cifiqve Bestemmelse : Sutura marginada prominens, da der 
dog hellere skulde været sagt: medium anjracius cujusq. cari
natum, men denne Feil er indlöben ved at anskue Gvaltieris'

i -

Figur, der lader os ganske i Uvished om; paa hvad Sted 
enten Sömmen, eller Midten, den udstaaende Kant findes. I 
den korte tilföiede Beskrivelse siger dog ei heller Gvaltieri, at 
sutura.) men at blot spira er acuta. Baade Schroter **)  og 
Gmelin ***)  have ordret fulgt Linné) og ei bedre forstaaet 
Gvaltieri) fordi de ligesaa lidet som Linné have havt Origi
nalen i Hænde. Mig er det da lykket at kunne redde denne 
Snekke fra Forglemmelse, som er af Linné angiven, men var 
hidtil, saavidt mig bevidst, ukjendt af andre.

Den er, som Gvaltieri siger, kun liden, svarende til 
hans mindre Figur (der skal angive dens naturlige Slör- 
relse, da den, större Figur efter Mærket skal vise den for
storret) kun ¿ Tom. lang og Tom. bred tvers over forste 
og störste Omvrid, fra hvilket de övrige mere og mere aftage



1 Tykkelse og Længde indtil den ganske spidse Top. Omvrid- 
denes omlöbende Kant er egentlig dobbelt, skjönt Gvaltieris*  
Figurer synes kun at angive den enkelt; man finder nemlig i 
Midten af hvert Omvrid en större, mere iremgaaende, men il
den for samme en anden mindre fremstaaende, som paa det 
störste Omvrid er kjendelig nok, men paa de paafölgende min
dre Omvrid ikke saa kjendelig, da den der mere og mere 
skjules under Somringen af det underföjede Omvrid. I det öv- 
rige ere dens 8 Omvrid glatte, trinde og lyshvide; det neder- 
ste og störste er afiangt, hvorfor og Mundingen bliver aflang
rund, lidt tilspidset oven og neder.; Underlæben er temmelig 
stærk for saa liden en Snekke, og ligger som et tyndt Blad paa 
Omvriddcts Inderside; mærkeligt er det, at dette Blad har end
og bag sig et lidet spids indgaaende Navlehul, saa at Snekken 
maae kaldes perforatus^ og uden omkring dette Hul sees en 
liden ophöet Kant, som siden gaacr ned til Aabningens Ende 
at mode med en Spids i Bcigenden ; derfor sees og Yderlæbens 
Rand at have 5de Kanter, nemlig : 2de paa Siden for de for- 
■ommeldte Carinæ, og 1 allerunderst efter Navlekantpn.

R.ettest gaves den den spécifique Character: T. testa 
turrit a parva, alba, perforata, anfractibus dupliciter cari- 
jiatis, medio carina magis, inferius minus, prominente.

Det er ilde at G val tier i ei har angivet, hvorfra han 
havde sin, at/man kunde havt. noget til Bekræftelse, for det,- I 1
der læses paa den mine vedlagte Seddel, som dog vel kan ha
ve sin Rigtighed:
2 den Art. Terebra minuta {Den lille Tojnmelskruve}.
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Skribenterne antage flere Troinmelskruve - Arter for blotte 
Varieteter ai den flore og egentlige Trommelskruve v. Boer
snekken, Turko Terebra Linnæi *)  (hvilken jeg i min Samling 
har kaldet Terebra legitima}', deriblant ogsaa den lille Euro
pæiske Trommelskruve, som Martini har ladet afbilde i sit 
Concyliecabinet 4ter B. Tab. i5i Fig. 1418, der upaatvivlelig er 
den T. Terebra, Linné har meent i sin Faun. Svec. **)  hvor 
Linné selv gjör den til een og samme Art med den store uden
landske Boersnekke, skjönt han, i den underföiede Beskrivelse., 
tillægger sin lille Svenske kun 5 store Tverstriber paa hvert Om- 
vrid ’’singula spira 5 sulcis spiraliter ex ar at a” ordviis overfort 
fra den iste Udgave***)  men derimod i åen spécifique Charac
ter melder om 6, som virkelig tilhore Terebra legitima, un
der hvilken han end ydermere har anfört denne lille Svenske, 
som et Synonymon, i Syst. nat. I. c. Chemnitz fulgte siden 
Linnæi Vink da han bestemte og beskrev Figurerne idet ovenan
førte Bind af Martinis Conchyliecabinet, og var sær forlegen 
med mange Figurer, liyor han skulde före dem hen, derfor 
anförer han alle Figurerne fra 1417 til i4ig inclusive, som 
blotte Varieteter af Fig» 1415 og i4i6. Ham har og Schroter, 
samt Ginelin i deres systematiske Fortegnelser ****)  ligefrem 
fulgt.

*) Syn# nat, p. 1239. «• 645»
*•) p. 525. n. 2171.

***) p. 378. n. 1322.
♦•••) Schröters Einl. 2. p. SO. Gmel. Syst, p. 3008»

Vid. Sel. phys. Skr. JI Deel. 1823» G
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Men jeg mener, at T. minuta > den lille nordiske Boer
snekke, med god Föie skilles fra den. store udenlandske T. legi
tima , som en egen Art, ikke just for sin Lidcnhed og for- 
skjellige Opholds ted, men for dens særegne Dannelse i nogle 
Stykker, især ved mere buglede og med færre store Striber 
forsynede Omvrid, og dens talrige fine Striber i Mellemrum
mene af de store ophöiede Tverribber, hvilke ei forekomme 
paa den store Art 5 jeg vil derfor noget nöiere beskrive den.

Den maae regnes blandt de mindre Snekker, da den neppe 
falder længere end 7 Iyinier, eller bredere paa störste Omvrid 
end 2 Linier, hvorfra den jevnt aftager til en spids Top. Den 
har 12 buglede Omvrid, som ere stærkt tværstribede men og 
paa langs mindre kjendelige buestribede. Af Tverstriberne ud
mærke sig paa de fleste Omvrid 5, men paa det forste og stör- 
ste 8, hvoraf nogle endog findes paa Undersiden ved Mundingen^ 
paa de överste og mindste Omvrid findes derimoefe neppe flere 
end 5, og disse större Tverstribers Ribber vise sig fladtrinde 5 
foruden disse gives andre talrige meget smaa overlöbende saa- 
vel Furerne, som Ribberne, bölgeviis; Ogsaa mindre mærkelige 
Buestriber som paa langs overskjære de for ommeldte. Mundin
gen er noget ægrund, oven til ængere, neden til rundere og 
rummeligere, dog ogsaa der endende med en liden Spids. Y- 
derlæben er skarp, Inderlæben kun ubetydelig, som et meget 
flint Blad beklædende Skalvæggen; Mundingens Inderste glat. 
Farven allevegne hvidladen. Mine Fxp. ere kjöbte paa en Kjö- 
benhavnsk Auction efter en afdöd Samler, saa det ei noie kan 
bestemmes, hvorfra de ere komne. Martinis eiterte Figur i4i8 
passer godt paa mine Exemplarer.
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¿die Art. Tu rbo ungulinus (Negleskruven o : den tyn
de Trommel- Skruvsnekke).
Ogsaa om denne Snekke ere Skribenterne meget uvisse 

og virkelig har Linné *)  angivet alt for faa Mærker til at 
gjöre don ret kjendelig; thi 10 Striber over Omvriddene, og 
disse onda kun utydelige (striæ decem exoletæ} er et meget 
uvist Mærke, som kunde passe sig pa«. endeel Exemplarer af 
T. Terebra legitima, endog paa næstanforte 2den Art, alt 
som man tager Striberne til, store eller smaae; imidlertid troer 
jeg, at man rigtigst antager den for Listers Buccinum tenue 
dense striatum, 12 minimum spiris donatum **),  hvilket 
stemmer med Martinis Conch. Cab. IV. B. p. 254 F. 1417 
og 1419, hvilke begge dog Chemnitz, Schröter og Gmelin 
(som meldt er under 2den Art) regne til Terebra major legi
tima, som mindre Varieteter, men hvoraf jeg besidder flere 
Exemplarer, som vise mig, at den rigtigere antages, som en 
egen Art, — ligesom jeg under næstanforte 2den Art har erin
dret, at de nordlige smaa Terebræ ei s aa rettelig regnes til 
den store udenlandske Art. — Denne er just den Snekke Schro
ter til Slutning saa tvivlsomt henförer til Turbo ungulinus ***); z 
skjöndt han bedre burde blevenvedden, end ved den forste brogede. 
Jeg YÜ derfor nöiere beskrive denne for at gjöre den kjendeligere.

Samme synes at udgjöre 2de Afarter. 1) Nogle med me
re tilrundet Underflade og talrige Striber. 2) Andre med fladere

♦) Syst» nat» p. 1240 n» 647»
*•) Hist. anim. angl. p. 161. T. 3» F» 8.

***) i sin Einl. 2 p- 54. jevnf« hans Innere Bau der Seeschnechen 51» 8.
G 2
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og mere skarprandet Underflade, og færre Striber. Den iste 
ligner saaledes mere Martinis Fig. 1417. og den sidste mere 
Fig i4ig. Men Forskjællen er s aa liden, og Overeenstem- 
melsen i det övrige saa stor, at jeg godt kan tage dem sammen 
i Beskrivelsen, og kun melde om de mödende Forskelligheder, 
da saaledes Hovedbeskrivelsen tages efter den -iste.

Mitstörsle Exp. er kun i| T. 1. og T. br. ■— Af den 
2den Afart har jeg den kun til i/r T. 1. og | T. br. — den 
störste Brede er som sædvanlig, over iste og nederstc Omvrid, 
derfra den jevnt aftager til en meget spids og liden Top. Jeg 
tæller kun idet höieste 13 Omvrid, der have en kjendelig for
dybet Söm, og ere vel tilrundede. Skallen er meget tynd og 
skröbeligcre end paa næstanforte (Terebra minuta), fortjener 
derfor at kaldes den tynde Trommelskruve, da ingen mig be- 
kjendt er saa tynd. Overfladen er overalt tverstribet med flere 
kjendelige Furer og næsten lige saa brede opstaaende skarpe 
Ribber, som gjöre den hvas at fole paa. Disse Striber ere ikke 
paa alle Stykker ligemange, dog paa iste Afart flest, da man paa 
de nederstc Omvrid seer kjendelige Ribber fra 8 til 10 i Tal
let, hvis Antal dog meget aftager mod Toppen, hvor i det 
höieste findes4 à 5 ; best var dot derfor, at ei binde sig saa nöie til 
Tallet, som Zf/z/ze har gjort i sin Caract. spesificus. Paa den an
den Afart ere Striberne altid færrest, og overgaa neppe paa de 
nederste Omvrid G, hvorfra de snart falde af til 5 og 4, ja ved 
Toppen til 5. Men paa begge Slags gives andre mindre Tver- 
striber i Mellemfurerne, dog ikke saa fine og tætlôbende som 
paa Terebra minuta. Derimod findçs paa denne kjendeligerc 

i
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Buestriber paa langs end paa liiin, skjönt af mindre Betydenhcd, 
end Tverstriberne og aldeles uden ophöiede Ribber. Farven er 
overalt hvid, paa de friskeste graahvid, men paa de forældede 
mere kalkhvid; nogle af de friskeste, især af sidste Afart, 
vise sig dog dunklere overalt, eller med Mærke af dunklere 
Flammer, til Tegn paa, at de for have været brune. Underfla
den er paa den iste mere rundladen, saa at dens Rand, der 
stedse slutter med en Tverstribe, er lidt mindre skarp, men 
paa den 2den synes Undcrlladen mere plat, og derfor bliver 
mere skarprandet; paa begge Slags findes denne Underflade 
kun lidet stribet, ja paa nogle Exp. ganske glat. Mundingen 
nærmer sig en aflang Fiirkant med rctstaaende kun saare lidt tyk
kere Columella, og tyndere, mere tilrundet skarp Yderlæbe, der 
neden til, hen mod Columella, bliver endog mere retlö- 
bende, saa at den maa kaldes apertura subqyadrata. Til 
Inderlæben sees kun lidet Spor.

Denne saakaldtc Negle- eller Klov-Snekke (Terrebra un- 
gulina) skjælnes da især fra næstforegaaende Art {Terebra 
minuta) ved mindre tilrundede Omvrid, stærkere glattere Fu
rer, og en 4kantet Mundaabning.

Jeg har flere af disse Snekker, som fandtes i en til—; 
kjöbt Concylicsamling', men jeg har ogsaa faaet nogle fra Kra
geroe, og nogle fra Fände i Vestliavct under Jylland, som vi
se at denne Snekke er indenlandsk5 dog haves og et Exp. 
fra Vestindien.
h de Art. Voluta miliaria Hirsenkorn-Valsen), 
og 5 te Art. Voluta monil i s {Corneel- Valsen).
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Disse tvende smaa Valise - Snekker, hos Linné *),  hvoraf den 
iste er kun af ham tillagt et Synonymem, den 2den slet in
gen, have Skribenterne meget misligen bedömt. Martini har *

*) Syst. nat. p. 1189- «. 402 og 403.
*’) 2 B. p. 108 og 109. Fig. 426. 427 og 428.

***) i sin Einl. 2 Tb. p. 209»
*•**) p. 270 under No. 100.

•****) Fig. 428. ,
••••*•) Fig. 426.

t) i sit System p. 3444.
tt) Gmel. Syst. p. 3244. n. 28»

dem begge i sit Concylieværk **),  dog uden at nævne Linné, 
saa at han ci har vidst at henfore dem til nogen Art i hans 
óystezn; af hans Figurer har dog Schroter *** *•**)), antaget den 
iste for at være Linnes Voluta monilis, men, skjöndt Mar
tini ansaae sin næslfolgende Figur for en Varietet deraf, har 
Schroter ei turdet ansee den derfor, men for en særskilt Art 
****) hvori han dömte rigtig, da man snarere skulde fristes til * 
at ansee den sidste Figur *****)  fór en Varietet af den iste
****•**);  dette har og Gmelin f) gjort, og saaledes regnet 
begge disse Figurer til Voluta monilis Linæi, men fulgt 
Schroter i at gjöre den mellemste Figur til en egen Art, un
der det Navn Voluta exilis ff), skjönt denne Bestemmelse 
af Martini Figurer ei heller er saa ganske rigtig. Denne 
Mislighed synes at have reist sig deraf, at man ei har agtet 
paa Linæi Synonymon under Voluta miliaria, hvilket dog Mar
tini har anfort blandt Synonyma under sine 2de forste Figu



rer, saa at man deraf kunde faaet Anledning at tage Voluta mili
aria , i nöiere Betragtning. Den rette Bestemmelse bliver fol
gende, som jeg har udfundet ved at besidde baade Exemplarer 
af Linnæi V. monilis, og hans V. miliaria, som svarer til 
alle 5de Martini Figurer, nemlig:
n) V. monilis, som Linné giver den Caract. specificus'. 

Testa integra obovata alba, spira oblitérala alba, co
lumella opliqve striata, maae jeg efter disse Mærker 
med Schröter antage for den rette, svarende til Martini 
ommeldte Fig. 426, skjönt det ikke er bleven bemærket 
af Martini selv. Jeg fik i Aaret 1794 flere Exemplarer 
af denne Snekke fra Ostindien, som jeg her kan fremvise, 
og ved Sammenligning ville findes at stemme saavel medI
Martinis Figur, som med Linnæi Bestemmelse; han kalder 
den integra, efter sin sædvanlige Talebrug modsat eniar- 
ginata, fordi Yderlæben gaaer heel omkring uden nogen 
Udskiæling i Næsen eller Indhak, ogsaa obovata, fordi 
den er aflangrund og lidt bredere ved Toppen; giver den 
spiram obliteratam, fordi Omvriddene ere saa lidet kjen- 
dclige og rage. saalidet frem, især naar man lægger Skallen 
paa Ryggen med Mundingen omvent, som det og sees i 
Martini Figur, og tillægger den colluniellam oblicjye stria- 
lam, formedelst Axelens indvendige Foldetænder, der lo
be paa Skraa, men dog hellere burde været kaldet plica- 
tam, da Folderne ere kjendelige nok, hvilket Martinis Fi
gur viser; dertil er den og, som han melder, overalt 
alba, baade paa Hovedskallen og i Toppen. Nöiere me
ner jeg ellers den maatte beskrives saaledes: Mine storste 
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Exemplarer ere i Tomme lange og ¿ Tom. brede ved iste 
Omvrids Överste, derfra aftager den jevnt i Brede til Næ
sen, hvor denne er kuu T*ä Tom. saa at den kan med 
Föie kaldes obovata. Adanson tillægger den, efter Martinis 
Vidnesbyrd, 6 Omvrid, men jeg har ikke kunnet med al Möie 
opdage mere end 5, af hvilke det iste udgjör det meste af Skal
lens Længde, hvorpaa de andre sidde som en meget liden 
tilspidset, kort fremragende Top, og meget vanskelig skil
les fra hinanden, da sutura neppe er fordybet, og vilde 
endnu vanskeligere skee, dersom Skallens Hvidhed ei paa 
dette Sted var stærkere. Ligesaa viser sig Yderlæben og 
Tænderne hvidere end det övrige af Skallen, som paa de 
af Luft og Gnidning uangrebne er kun lividgraa eller guul- 
agtig hvid; thi de kridvide ere mere angrebne, som sees 
af den stærkere over Skallen sig hævende Bræmme heel 
omkring Læbe og Næse, saavelsom Inderlæbens Tykkelse. 
Mundingen er af iste Omvrids Længde, ved Toppen smal
lest, ved Næsen bredest med but Udlob. Yderlæben tem
melig tyk og utydelig bræmmet, i Midten saare lidet ud- 
skaaret i Randen. Inderlæben paa de ubeskadigede neppe 
kjendelig, kun som et tyndt Blad paa Skalvæggen, men 
Columella har 4 kjendelige, skraa oplobende Foldtænder, 
hvorat den nederste gaaer omkring til at danne Næseran
den. Skallen er temmelig tyk efter Storreisen og overalt 
glat.

Adanson og Martini (vel efter ham) mælde om en 
Varietet med 2 gule Baand ; af denne nydelige Afart besid
der jeg 2de Exemplarer fra det gode Haabs Forbjerg.
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Der torde vel være noget mere end en blot Varietet, som 
jeg dog her vil ommelde : Den ligner vel V. monilis 
ganske i Dannelse, men er meget mindre, kun sV T. lang 
og * T. br., og har kun 4 Omvrid. Det, som kjende- 
ligst skjælner den, fra hiin, er, at den har 2 smukke, 
•malle, brandgule Baand, som Guld - Traade tvers over 
iste Qmvrid, det ene oven til tæt neden for Sutura (som 
gaaer mere ret omkring Skallen), det 2det neden til tæt 
over Næsen, som gaaer mere skraa op, begyndende fra 
Næsens ydre Huk ved Ydrelæben og stilende op omkring 
Skallen og over överste Tand ind ad Svælget, hvor og 
det överste Baand dreier sig ind. Den fortjener derfor at 
kaldes biannullata eller den dobbelte Guld- Ring.

Z>) V. Miliaria^ som Linné giver det Artmærke: Testa 
subejjiarginataobovata alba^ spira obliterata, flaveola, 
columella oblique striata, svarer til Martini’s ommeldte 
Figur 328, skjöndt Martini selv, og Schroter eiter ham, 
har overseet det og ventelig ladet sig bedrage af Linnœi 
Udtryk: Spira flave ola, som han dog selv i den under- 
föiede korte Beskrivelse bestemmer ved Spiræ lineóla flaca', 
eller de maaskee have feilseet, at hans omtalte Line
óla flava skulde findes paa Hoved - Skallen, da han dog 
tillægger Spira den, hvorpaa den ellers let kunde være 
funden. I övrigt sees af mine her fremviiste Ex., som jeg 
har fra Middelhavet (de fleste fra Sardinien og de andre 
fra Tunis), at Linnœi Mærke: obovata, nok saa vel 
svarer til denne, som til den næstforegaaende, og subemar- 
ginata eller dens noget udskaarne Næse, skjælner den

Vid. Sel. $hys. Skr. IL Deel. 1823»
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kjendelig fra hiin, saa og Toppens Lineóla flava paa 
den ellers ganske hvide Snekke, hvilken dog ei pra Mar
tini Figur findes udtrykt. Martini har ventelig kun seet 
den ganske hvide Varietet, der gives af denne Snekkej 
thi jeg besidder flere Varieteter heraf, hvoriblandt den 
hvide med en guul fiin Tverstroeg paa Toppen, som er 
den egentlige, Linné har meent, og som angives af Mar
tini selv (1. c.).

Denne Snekke har ellers meget tilfælleds med den, Gme- 
lin har kaldet Voluta exilis *)  (hvorunder han har optaget 
Martini figura 427}, da blot Farven, som paa hin er hvid, 
men paa denne m örk, og Störrelsen, som paa hiin er vel tre 
Gange mindre end paa denne, synes at gjöre Forskjæl. Jeg 
vil derfor noget nöiere beskrive hver især til Sammenligning:

*) i sit Syst. p. 3444 N. 28.

Voluta miliaria.
1) Mit störstc Exemplar er JT. 

langt og i T. bredt ved Top-
. pen, men kun 15 T. ved

Næsen, saa at Skikkelsen 
bliver omtrent den samme 
som paa V. exilis.

i

2) Over alt Skallen glat og
giindsende.

Voluta exilis.
1) Mit störste Exemplar er I T. 

langt og 4 T. bredt ved Top- ‘ 
pen, hvor det er bredest, 
da Læben der giver sig no
get ud, men siden jevnt (dog 
kjendeligere end paa V. mo- 
nilis) afknibes ned til en i 
T. bred Næse.

2) Ligesom V. mil.
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5) Formedelst dens Lidenhed
opdager man kun 5 à 4
Topvrid.

4) Farven er enten ganske hvid 
med et hvidere Sömbaand, 
eller hvid med et hint guult 
Baand over Top Vridenes 
nederste Deel, eller guulag- 
tig med et morkere Topbaand 
(disse alle fra Sardinien), el
ler hvid med 2 à 5 gule 
Tverbaand over det iste 
Omvrid, foruden Topbaan- 
det, eller blaagraa overalt 
med et sortagtigt Top-Baand 
(de ade sidste fra Tunis- 
Stranden).

5) Ligesom exilis.

5) Af det aniorte Maal sees 
den at være bredest oven 
til og det iste Omvrid ud- 
gjör den störste Deel af 
Skallen, saa at de övrige 4 
à 5 smaa Omvrid ligge kun 
deroven paa, som en flad- 
buglet Top.

4) Farven er enten blegguul 
overalt med et hvidt Söm
baand, eller desuden med 
to dunkelskinnende hvide 
Baand paa iste Omvrid, el
ler i deres Sted med 2 sinale 
orange-farvede Baand. Næ
sen er paa alle Varieteter 
hvid, saavelsom Yderlæ
bens Rand, Jnderlæben og 
Tænderne. Det hvide Söm
baand snoer sig op over 
Topvriddene, og gjör samme 
som dobbeltbaandede af hvidt 
og guult, dog synes det gule 
paa dem mere stærkt.

5) Mundingen aflang, næsten 
linieret, dog oven til æn— 
gest, og udvider sig lidet 
ved Næsen.

H 2
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6) Yderlæben er noget fortyk
ket og rundrandet, og ind
vendig meget flint kærvet.

7) Ligesom V. exil, men min
dre.

r,f. . . 7 \ * ,5

y

8) Ligesom V.exil. men mindre 
saa at den Linné med Föie 
kunde kaldes subemargina- 
ta* 9 Hakket er og mindre 
skraalöbende, og Ryg-Svul
sten neppe kjendelig.

9) Ligesom A7 exil.

G) Ligesom Ä7 mil.
t 'i /

. . • i .--L

7) Paa Columella sees 4 store 
butrandede Folde-Tænder

I 

svingende sig skraas op og 
ind ad Mundingen, hvoraf 
den iste begynder med Næ
se-Randen, men foruden 
samme opdages oven til flere 
mindre og ukjendeligere, hvis 
Antal ei kan bestemmes.

8) Næsen har et kjendeligt 
skraa Hak, og maae kal
des oblique emarginatus. 
Paa Ryggen af samme sees 
en glat Svulst.

9) Yderlæbens Rand har i Alid— 
ten et neppe mærkeligt langt 
Indtryk, eller lav Udkæling.

Jeg har faaet denne blandt 
andre Snekker i en tilkjöbt 
Samling, uden at vide dens 
Fode - Sted.

Og hermed vil jeg denne Gang slutte, uden at torde love eller 
vente oftere at opvarte det Hoistærede Selskab med mine ringe Bidrag.
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