
7

folgende Skiæl. I den mellemste Rad derimod, som löber i Ryggens Midt
linie, afvexle et enkelt staaende med tvende tæt ved Siden af hinanden lig
gende igjennem Radens hele Længde. Mellemrummet imellem en Siderad 
og den i Ryggens Midtlinie löhende Rad er bedækket med uregelmæssige 
lire- og femkantede ved Siden af hinanden (ikke imbricatim) liggende ulige 
store Skiæl, hvis Rand er noget ophoiet over den fordybede Midte. Regionen 
imellem den ydre Rad og Rugens Skiold er bedækket med smaae, ovale kiöl- 
kantede Skiæl, som ligge tagsteeniormigt. Rugen er belagt med brede men 
korte Skiold {Scuta)’. ogsaa under Halen ere Skioldene hele, hvilket vil blive 
nöierc angivet i den fuldstændigere Beskrivelse.

Efter Hovedet at domme skulde man ansee Slangen for at være giftig. 
Det er temmelig kort, fortil stumpt afrundet, fladtrykt og bagtil meget bredt. 
Det er aldeles bedækket med meget smaa grynformige Skiæl, og kun fortil 
lindes et meget udhulet Snudeskiold, tvende Næscborskiolde og meget smaa for
reste Pandeskiold; selv Oienbrynene og Kiæverandcn er besat med smaae Skiæl. 
Öjnene, der ligge höit, ere smaae, noget fremstaaendc, med en rund Pupille. 
Tænderne i Kjæverne og paa Ganebenene ere eensdannede. I Overkiæven ere 
de forreste noget kortere end de folgende, hverken iblandt de forste eller 
sidste findes enten giennemborede eller paa Ryggen furede Tænder, lolgelig 
er der ingen Grund til at antage Slangen for at være giftig. Halen er tynd 
og spids, den udgiör omtrent en tredie Deel af Legemets hele Længde. Total
længde 24 Tom 4 Lin. ; Hovedets Længde 8i Lin. ; Halens Længde 8 Tom. 8 Lin.

Samme Medlem foreviste i Selskabet den venstre Tak (Horu) af et 
Reensdyr, som i Sommeren 1836 blev udgravet paa Hr. Skovrider Ulrichs 
Mark paa (»revskabet Bregendved, og af ham indsendt til Opbevaring i det 
kongelige naturhistoriske Museum. Dette Stykke, som er den forste Levning 
af denne Dyreart, som saa vidt vides er fondet i Siælland, vilde ikke allene 
godtgiöre, at Reensdyret har i Oldtiden ogsaa indfundet sig paa Siælland, men 
tillige at det har opholdt sig her i den Periode, da Takkerne hos Hannen 
blive afkastede; hvis i (Ivrigt der gives tilstrækkelig Grund, som det dog 
synes, til at antage, at den foreviste Tak ikke ved Menncskehaand er engang 
i Tiden bleven bragt til Findestedet, og at den ikke vilkaarligt har fundet sit 
Leje i Jorden der.

Den Localitet, i hvilken den er fundet, har efter Beretning folgende



8

Beskaffenhed: den hele Omegn er lavtliggende, og meget fugtig; den er paa 
Afstand omgivet med Skov til alle Sider. Den selv har for 70 Aar tilbage 
og'saa været bevoxet med temmelig tæl Skov, bestaaende af Elle- og Piletræer 
og af enkelte Ege. Paa del Stykke af Marken, hvor Takken blev udgravet, 
stod endnu for 20 Aar siden Levninger af hiin Skov, og i den nærmeste Om
kreds har Jorden aldrig været dyrket, fordi dette Sled ligger saa lavt, at det 
ofte oversvömmes af en Aae, som i nogen Afstand derfra lober igiennem 
Egnen.

Del var ved Gravning af Grofler til Vandets Aflöb, at Takken blev 
funden. Den laae Fod under Jordens Overflade, og ubetydeligt ned
sænket i et Lag Leermergel; dette Lag bedækkede» af det fem og en halv B od 
mægtige Lag af smuldrende Torvejord blandet med Sand.

Takken selv er temmeligt fuldstændig, og forsynet med sin af Bosen 
oventil begrændsede meget korte Basis, hvis Grundflade har samme Udseende, 
som affaldne Takkers plejer al have, kun er den mere porös. De fleste Ender 
ere nicer eller mindre, tillige ined det överste Stykke al' Skuffelen, ved Ud
gravningen bievne afstödtc i Spidsen. Den bar som sædvanligt tvende Oje- 
ender, der staae noget længere fra hinanden end sædvanligt, og af hvilke den 
överste liar været den bredeste. I Henseende til Störreise kan den maale sig 
med de störste grønlandske, med hvilke den har været sammenlignet. Beskaf
fenheden af Takkens Materie har aldeles Lighed med de fleste af de i Museet 
opbevarede Elsdyrtakkers, som ere optagne af Torvemoser. Den udvendige 
tætte, lidt giindsende Overflade, af en guulgraae Farve klæber stærkt ved 
Tungen. Massen indenfor er meget porös, hist og her cellet, og lader sig 
med Fingrene let afløse i Krummer; den lugter noget af Leer, naar man 
aander derpaa. Et lille Stykke; som blev giennemglödet, blev i Brudet 
ganske sort.

Samme Medlem meddeelte Selskabet nogle iagttagelser over Sammen
trækningen og Udvidelsen af Iris hos den spidssnudede Aal (Anguilla acutiro- 
stris), hvilke han havde anstillet forste Gang for flere Aar siden, og gien
taget i Foraaret 1837, dog ikke fundet Leilighed til at udvide ved Anven
delsen af andre Pirremidler end Lyset. Resultaterne af de hidindtil anstillede 
Forsög ere i Korthed folgende:

1) Iris udvider sig hos den levende Aal, naar denne bringes fra


