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I vort Sehkabs Skrifters Vite Deels ide Hæfte fra pag. 5?, 
findes indrykket BegyndeRen af mine Zoologiske Bidrag, fom 
duttede med 7de Bidrag, hvilke jeg lovede ved Lejlighed at 
fortfætte; jeg giver mig dersor nu den Ære med Sellkabets 
Tilladelfe at fremkomme med flere faadanne*).

*) Da SeHkabet liden dette Bidrags Oplæsning' har beflnttet at udgive 
fine Skrifter i en ny Samling, faa kaldes ditfe folgende Bidrag-, 
med den hoiærværdige Forfatters Tilladelse: Nye zoologiske Bidrag» 

See.
Vid. Sei fhys. Skr, I Deel, I Hafte I82K» D

I.
Rettelse?' af nogle indlobne Fejl ved det Grønlandske Pl an

te dyr s Bestemmelse i min Fauna Grönlandica.

Da jeg udgav min Fauna, var jeg Præft til Fjelds oppe 
i Norge, hvor jeg i Henfeende til Plantedyrene (Zoophyta] 
fandt mig meeft forlegen med Arternes Beftemmelfer, faafom 
jeg havde intet til Vejledning uden Linnoei Systema Natures, 
manglede derimod Pallas’s og Ellis’s Skrifter, fom floved- 
{krifter i denne Deel as Naturhistorien, og var faalangt fra 
Bibliothekérne, hvor de maatte lindes, at ej kunde tænkes 
paa deres Laan til Sammenligning. Jeg vovede da at gjöre Be- 
stemmelfen efter Linné, men fandt for filde, at hans fpecifiqve 
Benævnelfer, og derunder nu og da föjede korte Befkrivel- 
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fer, ej vare tilstrækkelige at kjende et Naturflykke efter for 
den, fom ej tilforn kunde havt Lejlighed at gjöre fig bekjendt 
med andres nøjagtigere Belkrivelfer og medfølgende Figurer. 
Da jeg, ved min Ankomft til Kjöbenhavn, fik diffe at see, 
maatte jeg snart opdage Fejl hift og her, som jeg hos mig 
selv har rettet, men i dette Bidrag vil füge at offentliggjöre 
efter den Orden, i hvilken de forekomme i bemeldte min Bog, 
faafom fammes Forlægger hidtil ikke har været at overtale til 
at lade trykke faadanne Rettelser.

i) Isis Hippuris har jeg pag. 427 under n. 427. ansört 
at findes i Grönland, saasom Linnæi Benaevnehe: „stirps 
corallina, articulis striatis, geniculis attenuatis” heel 
vel paffede paa det Söeproduct, jeg havde for Öjne, og 
jeg den Tid endnu ej havde seet den rette Isis Hip
puris- men, da jeg liden har faaet denne til Sam- 
menligning, er jeg bleven overtydet om Forfkjællen og 
bragt til nöjere Underf ögelfe, fandt da, at det der meente 
Plantedyr er Linnæi Tubularia fi st ul o s a culmis 
dichotomis articulatis , impressionibus rhombeis, fom 
er Cellul ar ia salic or ni a hos Pallas, hvis Figur 
paffer nöje dertil. Min specifiqve Benævnelse burde da 
været anderledes, og de underföjede Synonyma maae 
bortfalde, paa det Islandfke nær, faa at den rette Sy
nonymie bliver folgende:

Tubularia fistulosa, Linn. Syst. nat. i3o2, 5. Gme- 
lin Syst. nat. 5851, 3.

Plustra fistulosa, Faun. Svec, 3252.



2,7

Cellularia Salicornia (Saltzkraut-Korallinen) Pal
las Thierpflantzen i p. 98. Tab. 2. fig. 10. A. B.

C or allin a articulata, Ellis Naturgeschichte der 
Corall-Arten p. 51 Tab. XXIII. fig. a. A — D.

Cellaria farcimino ides, Solanders Zoophytes p. 
26*  n. 13.

*) Dertil har ogfaa Cuvier gjort det, fom det fees af hans Begyndel
sesgrunde til Dyrhistorien, 2den Deel p. 354. men har ej anfört 
denne Ait blant fine.

M ar menil s Smide, Olafsons Islandlke Rejse p. 447.
Det sees da, at man har været meget uenig i at be- 

stemme dens Slægtnavn. Linné havde endog i fit Syftems 10de 
Udgave p. 8o4. regnet den til Escharas, fkjönt han i den 
12te Udgave förer den til Tub u I arias', men ogfaa dilTe 
har den mindre Lighed med, end med Pallas’s C ellu l a- 
rias, der i mine Tanker burde bleven et eget Slægt-Navn*)  
og jeg vilde helft kalde den:

Cellularia articulata (den ledede Celle-Coral) cul
mis dichotomis articulatis, impressionibus rhorn- 
beis.

Ved min Befkrivelfe finder jeg ellers intet at rette, uden 
dette: at ifteclen for den er tillagt at leve i Selfkab med og 
have lig vedvoxen Fistulana ramosa og Sertularia, 
repens, burde der ftaaet Sertularia l or i culat a og 
Sertularia reptans. Dens grönlandlke Navn Sar p an- 
g aur s æt, fom den har tilfælles med flere C or al-Arter , bety- 
der Perle - Ligninger , af Sar p angak, en Perle.

D 2
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2) Millepora Lichenoide s. For denne anfaae jeg en 
liden grönlandfk Kör-Coral, som jeg har belkrevet i 
min Fauna p. 432. m 456, men har siden, ved nær
mere Underf ögelfe, fundet, at det er en ganlke anden 
Coral-Art, og egentlig bliver Pallas’s Millepora 
pinnata, hvilken jeg den Tid ej kjendte , vilde ellers 
ftrax feet mig bevæget til at foretrække hans nöje fva- 
rende Belkrivelfe paa denne for Linnæi kun nogenlunde 
paffende paa Millepora Lichenoides, dog er Pal
las’s Figur kun maadelig, og tjener til faare liden Op- 
lysning. Skjönt og han, og Gmelin i fit Syflem, regne 
dem til Punkt —Cor allerne (Milleporas), vilde jeg hel- 
Ier formedelft dens faare langt fra Overfladen udftaaende 
Rör, regne den til Ror-Corallerne (Tubiporas), og 
kalde den: T ubip or a pinnata (den fjærdannede 
Rör - Coral), under hvilket Navn den og 2den Gang 
findes anfört i Gmelins Syftem p.. 5? 5 5. faa at han fejl
agtig har regnet den til 2de forlkjællige Genera.

Den i min Fauna givne fpecifiqve Benævnelfe, faavel- 
fom de derunder föjede Synonyma beder jeg derfor forandret til:

Tub ip or a pinnata, dichotoma, suberecta, tubulis 
curvatis, pipnulatim digestis.

Tub ip or a pinnata, Gmel. Syst. nat. p. 3y55, n. 6- 
Millep or a pinnata, ibid. p. oygo. n. 32.

Die Flossen-Millepora, Pallas Thierpflantz. 1 p.
Tab. XII. lig.
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Ved min Belkrivelse selv finder jeg intet at rette, kun 
at de sidfte Ord, som henvife nærmere til Linnæi Syftem, 
maae udflettes.

5) Millepora reticulata, der i min Fauna nævnes p. 455. - 
n. 437. er ogfaa fejlagtig anfört ifteden for en anden,, 
fom jeg ej nærmere vidfte at finde Synonymen til, og 
hvoraf jeg dog ej gjerne vilde danne en ny Art; men 
jeg er Uden, ved. at faae den rette Mille por a reticulata 
i Eje, bleven overbeviift om, at den der meente bliver 
en ganske anden og virkelig ny Art, hvilken jeg endog 
mere maae agte mig befojet til at regne til Coral-Ba r- 
lene {Escharas}, og vil kalde: Eschara scabra (den 
hvalTe Coral-Bark); derfor det der tilfo je de Synonym maae 
udftryges, og Nomen Specificum, faavelfom Belkrivelfen 
rigtigere gives faaledes :
Eschara scabra, Crustacea, compressa, hinc su

perficie scabra.
Descriptio: Corallium horizontale, convolutum, com

pressum. Pagina inferior nitida, striis radiata, superior 
porosa poris satis magnis, quorum interstitia alterna con
vexa, alterna acuminata, hinc superficies scabra: Color 
albus.

Nöjere betragtet med et Øjeglas, findes Hullerne fykran- 
dede, dybe, fom Mundinger af Grundfladens afftraalede, og 
med Enderne til Overfladen opböiede, Rör, og da dilTe Huller 
fidde krydsviis tæt om hinanden, vifer hvert Hul i den ene 
Ende mod dets tilftödende Hul en kort, men temmelig flærk 
Braad, og i den anden Ende mod det der tilftödende Hul en 
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glat Bugling, eller, hvor maalkee dille Buglinger kunne være 
afllidte eller endnu ej udvoxne, en glat Flade. Korallkorpen 
er temmelig tyk og indvendig pibet. Den er sundet faftgroet 
til de ftore Tarre - Rödder.

Tab. i. Fig. i. viser den i naturlig Störreife fra överlle 
Side.

Fig. 2. ligesaa fra underlie Side.
Fig. 3. fra overite Side forftörret.

a. den pibede Rand, hvor Koral-Barken 
er brudt.

b. den hullede og piggede Overflade.

4) Fistulana ramosa, fom lindes anfört i min Fauna p. 
441. n. 451, bliver ikke den, andre have kaldet faa, 
men derimod Linnæi Sertularia loriculata, hvil
ken jeg dog hellere med Pallas og Cuvier vilde regne*)  
til Cel lul ar i a s, da den i saare meget afviger fra Ser- 
tulariis. De i min Fauna anförte Synonyma maae 
da, Krantzes undtagen , udftryges, og i deres Sted sættes : 

Sertularia loriculata, Linn. Syst. nat. i3ik, 5i. 
Faun. Spec. 2253. Gmel. Syst. nat. 5858, 3i.

•) Ligefom ovenanförte No. I.

Pa ntzer-Coralline, Pallas Thierpfl. i p. 100 tab. 
3 lig. ii A. B.

C or all in a cell if era, Ellis Naturgesch. der Corall- 
arten p. 46. n. 7. t. 21. fig. b. B. .

Cellaria loriculata, Solander Zooph. p. 24. n. 8.
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Den pantserede Cellekoral, Cuvier Begyndelsesgrunde 
til Dyrhiftorien 2 p. 555. 2.

Da og Udtrykkene i min Beskrivclfe findes for meget 
lempede efter Linnæi Sprogbrug ved fme Tubularier, maae 
den rettes faaledes:

Cellularia loriculata, ramosissima, articulata, 
albida, cellulis oblique truncatis.

Descriptio : Longitudine 5 Unciarum occurrit, sed cras- 
sities stipitis ad basin vix 1 lineam, et ramuli vix filum 
sericeum, aequat. Stirps radicata, subfruticosa, dichotoma, 
e ramulis tenerrimis connatis numerosis formata, in Cu
pressi formam crescens, albida, glabra, subcrustacea. Ra
mulos efformant cellulae subcylindricae s. ellipticae, t Zfn. 
longae, longitudinaliter striatae, latere altero impressionem 
oblongam habentes, serie simplici concatenatae getiiculis 
mollioribus contortis, demum dichotomos.

Saaledes feet med et limpelt Öjeglas. Jeg har ogfaa saaet 
denne Celle-Koral fra Krageroe i Norge, opfilket i Bugten 
deruden for.

5) Imidlertid gives dog og den rette Fistulana ramosa 
i det grönlandlke Hav, men den er af mig fejlagtig an- 
fört i min Fauna p. 444. n. 457. under det Navn Ser- 
tul ar i a v olubilis, hvilket, faavelfom Nomen speci
ficum og underföjede Synonyma, jeg maae bede udflet
tede, og i fammes Sted hætte:
Fistulana ramosa, culmis ramosis, geniculis con

tortis.
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Fistularia 'ramosa, Müll. Prodr. 5o6fi 
Tubular ia ramosa, Linn. Syst. nat. i5o2, 2. Faun. 

Svec. 229. Gmel Syst. nat. 5851, 2. Soland. Zooph. 
p. 52. n. 5.

C or allin a tubularia, Ellis naturgefch. der Coral- 
art. p. n. 5. tab. XVI. fig. a. og tab. XVII. fig. A.

Feinhaarige Pjeifen —Coralline , Pallas Thierpfl. 1. p. 
120. n. 5. tab. 4. fig. 17.

Min Befkrivelse paa anförte Sted er ellers god. Af Fi
gurerne er Ellis’s den bedfte; thi Pallas har i fin Figur ikke 
tydelig nok udtrykt Grenenes Ringe.

Jeg har en Pibemos, udentvivl fra Norge, fom er mere,' 
og næflen overalt, ringet, endlkjönt den er ligefaa grenet 
fom denne, men lidt tykkere, og, da den ej lkjælner i mere, 
kan den vel ikke blive at anfee for andet, end en Art - Forandring 
heraf Til denne Art-Forandring fynes Basters C or allina 
Tubul aria laryngi similis, i hans Opusc. subsec. 1 p. 2g. 
tab. 2. fig. 5. 4. fnarere at henhore, end til Tubul ar i a Mu
se oide s Linnæi, hvorunder den dog fom Synonym anföres.
6) Sertularia abiet ina har jeg i min Fauna p. 442.. n. 

453. angivet at findes paa den Grönlandlke Havbund, og 
derom tör jeg vel ikke tvivle, da jeg har den fra ligefaa 
nordlige Egne, baade fra Færde og fra Kamchatka. 
Imidlertid feer jeg dog, ved at fammenligne mine Ori
ginaler med min der givne Belkrivelfe, at det der be- 
fkrevne Plantedyr er en ganfke anden Art, hvorfor No
men specificum og Synonyma bortfalde; og, da de Faa 
Exemplarer, jeg har af den der befkrevne Art, vife mig, 
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at den er Ser tul ar ia eburnea Linnæi, faa blive 
begge Dele at sorandre saaledes :

Ser tul ar i a eburnea, ramis tubuloso-striatis, denti
culis suboppositis, orariis sessilibus obovatis gra- 
nulatis.

Sertularia eburnea, Lin. Syst. nat. p. ioi6 n. 5g. 
Gmel. Syst. p. 5861, n. 3g. Solander Zooph. p. 
24. n. 7.

Elphenbein -Car alline, Pallas Thierpfl. 1 p, 110. El
iis Naturg. der Coralarten p. 45. n. 6. Tab. 21. 
fig. a. A.

Ved min Belkrivelfe har jeg intet at erindre.

7) Ser tularia halecina, Faun. GrönL p. 445. n. 455. 
er ogsaa fejltagen iftedenfor Se r tularia scruposa, 
fom jeg, ved at fammenligne min Orginal med Ellis’s 
Figurer, tilstrækkelig er bleven overbeviilt om, hvor
for og faavel Nomen specificum, fom Synonyma, rnaae 
udftryges og forandres. Til Befkrivelfen felv veed jeg 
intet at föje; men erindre maa jeg, at dette Plante- 
dyr, fom har faameget tilfælles med Flustra folia
cea Linnæi, rettere regnes til Flustra-, end til Ser- 
iu l ar la- Slægten, faa at det burde kaldes:

Flustra scruposa, caulescens, compressiuscula, sub- 
dichotoma , ramulis hinc convexis longitudinaliter 
divisis et trans ver sim striatis, illinc concavis al-*  
ternatiin cellulis praeditis.

Og Synoma dertil blive da:
Vid. Sei. phys, Skr, I Deel. I Hafte 1821» E



34

Sertularia scruposa, Lin. Syst. nat. p> i5i5. n. 
55. Faun. Svec. 2255. Gmel. Syst. p. 385g. n. 55.

Die fteinigte Zellen -Cor aline, Pallas Thierpfl. i p. 
108. n. ii. Ellis Naturg. der Corall. p. 44, n, 4. Tab. 
20. fig. c. C.

Cell ar ia scruposa, Soland. Z&oph. p. 2n. n. 5.
8) Sertularia Thuja har jeg ogsaa troet at höre hjemme 

paa det grönlandfke Havs Bund, og faaledes nævnet den, 
jeg i min Fauna p. 444. n. 456. har befkreven; maa- 
fkee den og virkelig gives der, da jeg fiden har faaet 
den fendt fra de Færoifke Strande, som saa nær til— 
grændfende; men juli dette Færoilke Exemplar har gi
vet mig Lejlighed, ved Sammenhold med anförte Be- 
fkrivelfe, at opdage, at min grönlandlke er fejltagen 
derfor, og bliver derimod Sertularia pumila, faa 
at Nomen specificum og Synonyma der maae forandres 
faaledes i

Sertularia pumila, denticulis oppositis mucrona
tis excurvatis, ovariis eboratis, ramis ragis.

Sertularia pumila, Lin. Syst. i5ob, 2. Faun. 
Svec. 225g. Gmel. Syst. 3844, a. Soland. Zooph. 
4o, 8.

Z w erg-Cor alline , Pall. Thierpfl. i p. i6g. 
Meereichen-Coralline, Ellis Naturgefch. Corall. p. 12. 

n. 6. Tab. V. fig. 8. a. A.
Til min Befkrivelfe veed jeg kun dette at föje : Ovaria 

in meis omnia videntur alba et pellucida ,• in denticulis au
tem occurrunt rudimenta rubicunda animalculi.
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Dens grönlandfke Navn Ny aur s æt betyder Haarlig- 
ninger, af Ayah, JLovedhaar.

Jeg har fiden funden denne Art paa Knob - Tangen ved 
de Sjællandske Strande, hvor en paa Bladene krybende en- 
kelt Tubulus, fom Rod, oplkjöd flere fmaa Stammer fra fig 
hifl og her, fom vare mere enkelte, end paa den grönlandfke

8) Ser ZuZarz«/as/zgia finder jeg ogfaa i min Fauna p< 
445. n. 458. fejlagtig anfört, ifteden for Sertularia 
Argentea, hvilken Pallas gjör til een og famme Art 
med Sertularia cupressina. Alit anforte Nomen 
specificwn, saavel fom de underföjede Synonyma, maae 
derfor udftryges, og i deres Sted fættes:

Sertularia argentea, denticulis suboppositis mu
cronatis, ovariis ovalibus, ramis alternis panicu- 
latis.

Sertularia argentea, Linn. Syst. nat. i5o8, 6, 
/3. Gmel. Syst. nat. 3847 > Soland. Zooph. p. 
38. n. 4.

Die Zypreffien-Coralline, Pall. Thierpfl. i p. 180. 
Eichornleinsfchwanz, Ellis Naturg. der Corail. p. g. n. 
4. Tab. 2. fig. c. C.

Paa mine Exemplarer palfe anforte Belkrivelfer og Figu- 
rer godt; dog finder jeg mit ftörfte Exemplar mere tætgrenet 
mod Toppen, end paa Ellis's Figur. Ovaria har jeg vanfke- 
lig kunnet opdage, dog gives de fmaae og glandshvide.

Ved min i Fauna leverte Belkrivelfe behover kun det 
Udtryk Sertularioe Thujæ affinis at forandres til Sertulariæ 

E 2
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pumilae affinis, da den i det övrige er paffende til Ori- 
ginalerne. /

Hr. Eepechins Set ul ar ia cupressoidés, i Act. 
Petrop. 1780. p. 224. Tab. g. fig. 5. 4, hvilken Gmelin har an- 
fört som en egen Art i fit Syftern p. 5846. n. 46, bliver neppe 
andet, end Art-Forandring af denne, thi ogfaa paa eet af mine 
Exemplarer forekomme hilt og her Articulationes biannu- 
iatoe, og Farven er guulagtig, ja endog neden til nærmer fig 
det purpurfarvede, hvilket han juft tillægger fm, fom no
get eget.

10) Den Sertularia, fom jeg i min Fauna p. 446. n. 
46o. har kaldet ciliata, og tvivlfomt anfeet for at kunne 
være Linnæi Sertu lar i a ciliata, kan dog ikke 
virkelig være den, thi af Ellis’s Figurer i hans Natur- 
gefch. der Corall. Tab. 20. fig. d. D., og et Exemplar, 
fom jeg befidder af den rette Sertularia ciliata, 
fees, at den fkulde have lange cilia, og anden Skik- 
kelfe, end min Befkrivelfe der angiver, hvor kun mel
des om denticulos margine breviter dentatos’, derimod 
ved at fammenholde mine Exemplarer med de Ellififke 
Figurer, finder jeg, at „det bliver den 'Art, han har 
afbildet Tab. 2. fig. 3. B. B. altfaa Einnæi Sertula— 
ria p oly zonia s. Til Befkrivelfen felv veed jeg ellers 
intet at föje, men maa bede udllettet Nomen specifi
cum og det tvivlfomt anförte Synonym, og derifteden- 
for sat:



Ser hilar ia polyzonias, dichotoma ramis erectis 
dislantibue, tubulis alternis infundibuliformibus, 
margine breviter, dentatis.

Ser tul aria polyzonias, Linn. Syst. nat. iöi2, 
25. Faun. Svec. 22Öo. Gmel. Sy st. 3856, 25. Soland. 
Zooph. p. 57. n. 3.

Coralline mit grossen Zacken, Ellis Naturg. dei' Corall. p. 
8. n. 5. Tab. 2. fig. 5. b. B.

Heidekraut-Coralline, Pall. Thierpfl. 1 p. i65. 
Jeg har den ellers ogfaa fra Færoe.
Ej heller maa jeg fortie, at jeg fielen min Ankomft til 

Kjöbenhavn har faaet den virkelige Ser hilaria ciliata 
fendt fra Grönland, faa at den ogsaa er et grönlandfk Produél.

11) Serlularia parasitica i min Fauna p, 44y. n. 461. holdt 
jeg den Gang for at kunne være Linnæi af dette Navn, 
da den har meget tilfælles med famme, men efter nöjere 
Betragtning troer jeg dog nu, at den fra famme er forfkjæl- 
lig, og med mere Grund bör henföres til Coral - Barkene 
[Escharas), da den, fkjönt mere hvidagtig, end andre 
Eschar æ, dog beklæder andre P lånt e d y r , (thi den 
blev truffen paa Sertu l ar i a rugosa, hvis Grene den 
ganfke havde overgroet og lkjult), jeg vilde derfor kalde 
den Eschara ciliata, udflette det anforte tvivlfomme 
Synonym, og forandre det övrige faaledes:
Eschara ciliata, hinc cellulis turbinatis longe ci

liatis.
Descriptio : Color ßavescens. Superficies cellulas osten

dit turbinatas approximatas, ciliatas. Cilia sunt selæ erectæ, 
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longæ, bifurcatæ vel trifurcatæ. Pagina inferior plana ad
haerescens.

Tab. i. vifer den
Fig. 4. i naturlig Storrelfe.
Fig. 5. forstørret.

aa. Ender af den overgroede Sertularia'.
bb. Cellerne, cc. Brynerne.

12) Den hvide Soehorh, jeg pag. 44y. n. 462. har anfat at 
være Alcyonium digitatum Linncei, bliver ikke 
den, hvilket jeg, ved at faae den rette Alcy onium 
digitatum i Hænder, er bleven overbeviifl om; men 
rigtigere henföres den til Solanders A lcy onium mam- 
millo sum, fom den Gang ej var mig bekjendt, og 
maae faaledes Nomen specificum og Synonyma omvexles 
med folgende:

Alcyonium mammilla sum, albidum, coriaceum, mam
millis convexis, centro cavo substellato , coadunatis.

Alcy onium mammillo sum, Gmelin Syst. nat. 5815, 
16. Solander Zooph. p. 179. n. 5. tab. 1. fig. 4. 5.

Lapidis a str o it id, is sive stellaris primordia, 
Sloane Hist. Jam. 1. tab. 21. fig. 120.

Korl'vorten, Cuvier Begyndelsesgrunde til Dyrhiitor. 2. 
p. 578.

Ved Befkrivelfen veed jeg intet at forandre, uden at 
e77iinentiæ rettere kaldes mammillæformes, end digitatæ, og 
at clilTe paa de törre Exemplarer faa stærk fammentrække fig, 
at de neppe sees hævede.
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CF*

*) Nemlig: Spongia ciliata og compressa p. 44S- n, 466 og 467, hvilke 
3de, i Selikab med flere nye Svampearter, jeg maaikee i et fol
gende Bidrag nærmere belkriver, og lader afbilde.

Z

II.
Om een ny, og side lidet belcjendte , Flynder - Ar ter, nemlig.: 

i}St een- Suer en(Pleur one ct es quadridens). 2) Den 

2 5) Den liden Soe-Svamp, som flutter min Fauna p. 44 g. 
n. 468. under det Navn Spongia Pocillum, fordi 
jeg troede den at være Mullers af dette Navn, fom jeg 
og har citéret fom Synonym, har jeg ved nöjere Over- 
vejning fundet at være en anden, thi Udtrykket: pedi- 
cellatea hos Muller 1. c. paffer flet ikke paa min, og 
hans yderligere Belkrivelfe, fom jeg har fundet efter 
ham i Manufcript blandt hans Papirer, da difl'e af Enken 
vare mig betroede til at fkulle have fortfat Zoologia da- 
nica, beflyrker mig i denne Tanke, da den lyder faa- 
ledes:

’’Corpus cylindricum , obscure album, subpellucidum, basi 
”in pedicellum attenuatum, apice obtusum, verticeque 
’’foramine circulari ultra medium penetrante. Sub
stantia texturæ rarioris valde bibula. Quotquot 
'reperi vix unciae magnitudine erant. In Sinu Dro- 

’’bachiensi.”
Derfor bliver min grönlandfke uden Tvivl en ny Art, 

faavelfom de 5de foregaaende i min Dauna*),  hvilken jeg vilde 
nu kalde:

Sjrongta c o nu lu s, subconica vertice pertuso.
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lille Hellefisk (Pleurone cte s pingvis) og 5) Den 
grønlandske Flynder (P leur one ctes plates- 
s oides).

Den ilte af diffe Flynder - Arter blev mig i Aaret 1797 
tilbragt sra Fisketorvet i Kjöbenhavn, af daværende Naturhi- 
ftorie-Selfkabs Bud Nepper Schmidt, fom havde udstoppet den 
efter fin Halvte, faaledes fom jeg herved har den Ære at kunne 
fremvife den for Selfkabet. Han fagde den at være kommen fra 
Fiskerlejet Skovshoved , hvor man kaldte den Steensuer ? ven
telig af en Egenfkab, den maa have, fremfor andre, at holde 
fig nær ved Steengrund, og ligefom klæbe lig til famme, eller 
maalkee bide fig faft dertil, hvorom dog, da dens Manerer ej 
ere blevne mig bekjendte, intet vift kan faftfæltcs. Af dens fra 
andre Flynder - Arter udmærkede Egenlkab, at have 4 Been- 
tæn'der i Munden, har jeg kaldet den Pieuronectes qua- 
driden s.\ Og, da ingen Ichtyolog, faavit mig bekjendt, har 
omtalt den, maa den billig anfees for en ny Art, og forud- 
fættes fjelden at forekomme, derfor fortjener nöjere at bekjendt— 
gjöres for Elfkere af Naturhistorien.

Den har vel nogen Lighed med Sietvaren {Pleurone c- 
tes Rhombus), men er mere aflang, har Ojnene paa höjre 
Side, og et mindre Gab, foruden andre væfentlige Forfkjæl- 
ligheder.

Mit Exemplar, som det cnefte fee te, er 14I Tomme 
langt fra Neb-Enden til Spor-Finnens yderlte, og 8 Tom
mer bredt eller höjt5 tvers midt over Siden fra Ryg- til Bug- 
Finne, diffe medberegnede; altfaa temmelig aflangt, fkjönt ej 
S0111 Tunge-Flyndren {Pieuronectes solea).
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Dens Slikbelse er oven og neden jevnt afrundet fra Mid
ten til begge Ender, dog mod Hovedet lidt mere tilfpidset, end 
mod Sporen. Dens sammentrykte Sider ere temmelig kj od fulde.

Hovedet er lidet, sortil meget afkneben; Munden meget 
æng med en tilrundet Mundvig; Overkjæbeti meget kort og 
utandet; Underkjæben lidt længere, i hvilken ej heller fmaa 
Brulktænder ere at opdage, men i Enden af den fees 4 brede 
Beendender, 2 og 2 tæt fejede til hinanden, fom lade et 
Skillerum i Midten af Kjæben; de ere korte, fammentiykte, 
runde og skarpe i Enden; dille Tænder flöde op i en Brufk- 
grube i Overkjæben; Kjæbe-Klingerne ere,kun fmaa og krumme.

Öjnene fidde paa hojre Side tæt bag Mundvigen, næften 
lige over hinanden, dog det överlte lidt mere bag ud og tæt 
ved Iden; dette er florit og ruiidefi, men det nederfte mindre 
og langagtigere.

Næseborene 2de, bulkpibede, hvoraf det ene fidder lige 
paa Eneten af Overkjæben, fom en pibet Bulk og er enkelt, 
det andet fidder paa Iffen tæt foran Öjet, fom en 2pibet Bulk, 
da der fees i Enden 2 Huller med et tyndt Skillerum.

Gjælledælcket er enkelt og glat, bag til rundrandet.
Gjællefinnerne have 5 korte, krumme, ej meget ftærke 

Straaler.
Kroppens Overflade er glat med fmaa aflangrunde, dybt 

i Huden liggende Skjæl; cg ingenfleds fees Pigge, enten ved 
Finnerne eller paa Gjælledækket.

Brystfinnerne fidde tæt bag överfte Huk af Gjælle - Aabnin- 
gen, omtrent midt paa Siderne, dog nærmere Bugen end Ryg- 
gen, ere korte, ved Roden sammenknebne, men i Enden ud- 

Vid. Sei, phyr» Skr, I Dsd. I Hafte Ä82I« F 
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bredte, il Tomme lange og i Tomme brede i Enden, have 
11 Straaler med nogenledes bred tynd Mellemhud, hvoraf de 
2 överfte og de 2 nederlte ere enkelte og tiltage i Længde 
mod Midten, men alle de övrige længere og klöftede i Enden; 
de ere ej meget flærke, men fmaat fkjællagte.

Bugfinnerne fidde lige under Brystfinnerne, ere kun fmaa 
og ej meget udbredte i Enden, I Tomme lange og tilfpidfede 
i Midten, have kun 5 fmaa Straaler, de midterste længst; den 
bagette allerkortelt, den næstbagefte klöftet i Enden; de andre 
kynes enkelte, £maat fkjællagte; Mellemhuden fmal.

Rygfinnen begynder tæt over Öjet og flipper lidt fra 
Sporfinnen, tilrundet, med Straalernes Længde efter Ryggens 
Runding, faa at de midterste blive de længtte, omtrent i| 
Tomme, men de bagefte kortere, og de forrette endnu kor
tere; den har 90 Straaler, fom alle ere stærke, krumme bag 
ud, enkelte, med temmelig viid Mellemhud og fmaat fkjællagte.

Gatboret fidder omtrent midt under Brystfinnerne.
Gatbor finnen begynder tæt bag samme, naaer ligefaa 

langt tilbage fom Rygfinnen, og har famme Daimelfe, men 
kun 7 5 Straaler.

Sporfinnen er temmelig ftor og udbredt med jevnt tilrun- 
det Rand, omtrent 2| Tomme lang, Tomme bred i Yder
randen, men kun i| Tomme ved Roden. Den har 20 flærke, 
fmaat fkjællagte Straaler, hvoraf de fleette klöftede i Enden, 
kun de Överfte og nederlte korte og enkelte.

Sidelinien er kun lidet hævet, kærvet, og ligefom fam~ 
menfat af korte liggende Kallekjeppe; den begynder tæt bag 
Hovedet ligefor overile Öje, gaaer fielen i 2de langlige Bölge- 
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Træk hen over Bryflfinnerne, og folger derpäa Sidens Midte 
i en ret Linie indtil Sporfinnen; ja endog ud over Sporfinnens 
midterfte Mellemhud findes Spor til den.

Farven er paa op vendte Side bleggraa, men Finnerne 
noget lysere og Straalerne guulagtige.

Tab. i. Fig. 10. viser Steensueren i formindsket Störrelfe. 
Fig. li. Dens Gab i naturlig StorreUe, at dens 

4 Becntænder kunne fees.
a. Næseborene.*
b. Tænderne.
c. Gatboret.

Den 2 den Flynder-Art, jeg har at melde om, er den 
lille Hellefisk. Saa har jeg kaldet den til Forfkjæl sra den al
mindelige Hellefisk (Pleuronectes Hippoglossus), fom. 
i sm udvoxne Tilftand er ulige ftörre. Begge Slags, som fra 
hinanden virkelig forfkjællige Arter, falde i Grönland, baade 
den store, som jeg har befkreven i min Fauna gronl. p. i6i. 
n. 117*),  og den mindre, der af mig kortelig er befkreven i 
famme Bog p. 163. n. 118. under det Navn Pieur one et es 
Cyn oglossus, fordi jeg formodede, at den kunde være Lin- 
næi Cynoglossus, der blot citerer Gronov? hvis Belkrivelfe 
var mig ubekjendt, men, fkjönt dette tvivlfomt var angivet ved 
et Spörge-Tegn (?), har dog Gmelin indfort den uden mind

*) Denne bliver nok ogfaa den florfte af alle Flynder-Arter, fkjönt 
LiwMé i fit System har tillagt den ulige mindre Art, Pigverew, det 
Navn Pleuronectes maximus.

F 2
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ste Tvivl, fom Synonym under PI. Cyno g l o s sus', i lit 
System pag. 1228. n. 5. og efter Sædvane blandet noget af min 
Befkrivelfe ind derunder, tillige halv anfeet begges vores meente 
Fife, som en Art-Forandring af PL H ip p o g l o s s u s. Det 
fidfte kan jeg om den grönlancHke af mig meente bcflemt fige 
nej til, og, hvad det forfte angaaer, tvivler jeg nu mere, end 
för, at den grönlandfke lille Hellefisk kan være Gronovs af 
Liinné eiterte, da den tillægges dentes obtusi og cauda subro
tunda ,. fom den grönlandfke ikke har *);  det bliver altfaa rig

*) Hvilket jeg og i min Fauna 1. c. not * har erindret. Jeg begriber 
ellers ikke,, hvad der har bevæget Linné til at tillægge P/. Cyno- 
glos sus dentes obtusos, da han ej felv fynes at have kjendt denne 
FiH«., og blot citerer Gronovs Museum ichtyologicum , hvor ikke derom 
tales et Ord, men kun meldes om cauda subrotunda m. m. Havde 
han endda kjendt og citeret Gronovs Zoophylacium, faa kunde der- 
til været Grund, thi her p. 74« n. 252. (Gmelin citerer fejlagtigen 
p. 13. og No. 247. da dog dette No. forft forekommer p. 73. men 
om en ganlke anden Fifk) meldes om en Pleiironectes med dentibus 
obtusis og cauda subrotunda, fom upaatvivlelig- er Pl. Cyuoglos- 
sus, da Gronov felv citerer fit Mus. ichtyol. n, 39. Men mærke
ligt er det derhos, at Grosov, faavel i fit Mus. icht. I. c. anförer 
de farnme Synonyma af ’og flere, der egentlig hore til Pl. 
H ip p 0 gl o s s u s, og af ham felv under denne tillige ere anførte 
-Totn. 2. p. 10. n. 158., fom og i fit Zoophyl. 1. c. endnu citerer 
Artedi Gen. 14. 3. og Synonym. 31. 3. der höre til Pl. Flippogl o s- 
sus, og dog vil han. her give fig Anfeende af at rette den fortie 
Fejl, figende; ”Descriptionem hujus exhibui in Mus. n. 39. ubi in- 

”fort unio Synonyma perversa inserta suntqua delenda.” Her heifker
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tigere at anfee den for en fra Cynogl os s o færlkilt Art,, hvil
ken jeg vil kalde Pleuronectes pingvis, da |den er den 
fedefte Flynder-Art, jeg har seet, og næften lutter Fit.

Naar jeg undtager Skribenterne over Grönland, nemlig: 
Crantz og lians Anmærker Glahn, faavelfom Leems Befkri- 
velfe over Finmarkens Lapper, der dog blot have nævnet den, 
og derfor ere citerte i min Fauna 1. c. veed jeg ellers intet 
Synonym med Vished at anföre. Men denne Filk fortjener og 
desaarfag en vidtløftigere Befkrivelfe, end den i min Fauna 
givne, og den vil jeg her levere, for at gjöre den nöjere be- 
kjendt.

Gronlænderne kalde den Kaller a gi ek af Kali e r ak, 
et Vandfkind eller Yderfkind til en Telt, fordi den ligner 
næften famme i Farve, eller ligefom fyncs overfrakken med fligt. 
Andre kalde den Netar ndrak, det er: en Hellefisk - Unge, 
af Nel ar nak, den ftore Hellefifk , ikke fordi de virkelig 
anfee den at være den rette Hellefilkes Unge, thi de ere alt- 
for vante at fee dennes Unger, til at kunne tage sejl heri; men 
de nævne den kun faa for cleas Lidenheds Skyld, da den er 
kun som en Unge mod hiin.

Den maa vel regnes til de ftorre Flynderarter, dog 
Lliyer den aldrig faa ftor fom deji almindelige Hellefisk (PI. 
Hi p p o g l o s su s), og overftiger neppe 26 Tommer i Læng
den og 8 Tommer i Breden. Dens flörfte Brede ej midt over

da temmelig' Confnfion hos Skribenterne om denne fjfk, fom ingen 
lettelig lkal finde ud
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Kroppen fra Ryggen til Bugen. Af Skikkelse er den mere af
lang end hiin. Den har höjre Side opvendt.

Farven er overalt lysegraa, dog nærmer den lig paa un- 
derlte Side mere til det hvide, fom sædvanlig hos Flynder- 
Slægten.

Overfladen har vel paa begge Sider mange fmaa Skjælt 
men de sidde saa fafl i Huden, at de neppe lade sig fkjælne 
derfra, saa den er glat at fole paa, fuld af Sliim.

Øjnene fidde begge paa höjre Side, det ene af dem, 
nællen paa Hovedets Isfe. .

Begge Kjæberne ere tandede med krumme fkarpe Brusk- 
Tænder, dog ej saa talrige som paa den almindelige Hellefisk. 
I Overkjæben ere egentlig 4 ftore Tænder, 2 og 2 under hin— 
anden, foruden mange fmaa ved Siderne; Vnderkjæben er 
længere, end Overkjæben, og har 14 ftore Tænder, foruden 
flere fmaa.

Gjællerne ere 4 med ftore og stærke hvide Klinger og 
mörkeröde Fryndker; bag til har hver Klinge 8 Kamtakker, 
hvilke atter for Enden have hver 2 smaa lkarpe Tænder.

Hver Deel af det dobbelte Gjælledække er fkilt fra den 
anden i en krum Huk ved et tyndt Mellem - Skind.

Gjællefinnerne have 7 Straaler.
Brystfinnerne fidde midt fra Ryggen, ere maadelig brede, 

og kun korte, have 14 å 15 Straaler, den overile Iængft, de 
andre ned ad kortere og kortere, faa at de danne en Trekant.

Bugfinnerne fidde lige under disfe, ere fmaa og fmæ- 
kre, men lalkede, have 6 Straaler; midt imellem disfe Fin- 
ner er Gatboret fom altfaa fidder Hovedet overmaade nær.
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Rygfinnen begynder fra det överfte Öje og flipper noget 
fra Sporen, har 96 å 98 kjendelige Straaler, som ere mindlt 
for til; men bag Bryftfinnerne tage de til i Störrelfe og Tyk
kelse og blive lalkecle, saa at de ftörfte sindes i Midten, men 
bagud tage de atter af i Længden.

Gatborfinnen har 72 å 74 Straaler af Beskaffenhed fom 
Rygfmnens, anen bliver för lalket end den.

Sporfinnen er bred, fmaleft ved Roden og bredefl i 
yderfte Rand, hvor den ligesom rundes ind ad; dens Straaler 
kunne ansættes til 17 å 19, ellers ere de ej gode at tælle, 
faafoin Finnen er faa lafket.

Næsebor ene ere tvende, runde, sidde i Rad efter hin- 
anden midt paa Hovedets höjre Side forved Öjnene.

Tungen er fpids, brufkig, maadelig lang, og glat lige- 
fom Svælget.

Sidelinien er af Farve med Kroppen, lidt forhöjet, dog 
glat fom det övrige, gaaer i en lkraa Linie lige fra Nakken 
indtil Sporens Midte , og er deri forlkjællig fra cZen store Hel
lefiskes , der gjör 2 Slangebugter op omkring Bryftet.

Kjodet paa denne lille Hellefisk er meget finere, end paa 
den store, og altid er den meget feed baade under Skindet 
og i Kjöd-Fibrene felv. - f

Den opholder fig i Grönland i de dy hefte Fjorde, i Al- 
mindelighed paa ftörre Dyb, end den almindelige Hellefisk} 
og det er fjelden man finder den i Sellkab med. denne paa de 
Filke-Banker, fom ere ud til Söes, fkjönt Grunden paa begge 
Steder er leeret. Hvor den falder, er den i temmelig Mæng- 
de, og langt overflødigere, end den store paa fine Fifke-Ban- 
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ker. Ved Friderichshaab, hvor jeg var,’ fangedes den om 
Vinteren og noget ud jpaa Foraaret, men paa andre Steder 
ogfaa om Sommeren.

Dens fornemmefte Fode er Fjord-Torsk {Ga du s bar
li a t u s); Ulker (Cot tus scorpius); Tobisen {Ammo dy
tes Tobi anus} Lodden {Salmo villosus} og adskillige 
Slags Krabber og krebsartede Söe-Infecter, hvoraf den bliver 
faa feed.

Det er mærkeligt, hvad Grønlænderne fortælle,' at dcn 
fkulde om Sommeren tabe fine Finne-Straaler og Mundlæber, 
ligefom Fuglene deres Fjær i Fældetiden; men neppe lkeer 
dette naturligt, og er uden Tvivl en Virkning af Fiskebjornen 
{Oniscus Psora Linnæi}, fom ogfaa forekommer i det 
grönlandlke Hav*),  og holder fig gjernc til Filkenes Finner 
at bortæde dem

*) See min Faun, gronl, p. 249» n. 225.
&*') Aftrykt i Selfkåbcts Skrifters 6te B. 2det H. p. 257. fig-. 8.

Man fanger den enten i aabent Vand fra Kajakkerne,' 
eller paa lifen gjennem hugne Vog, med Dybvands-Snoren, 
som jeg befkrev i min fidFL forelæfte Afhandling om Grønlæn
dernes Fifke-Redskaber **)  og maa til denne Filk have fm 
fulde Længde, faafom den opholder fig paa faa dybe Steder. 
Den er ej faa feen i Svömmen, fom den store Hellefisk, bi
der ej faa stærkt paa Krogen, og er ej faa vanskelig at op- 
hale, faafom den er mindre, og giver efter for Halingen.

Den er en meget lækker Spife, som baade feed og fiin 
i Kjödet; men, da den gjerne er umaadelig feed, vil den 
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uden Peberrod-Sauce falde væmmelig for Udlændinge; ‘Gron- 
lænderne derimod finde megen Smag i den, og have megen 
Nytte af den. De fpife den enten kogt i Vand., og föbe Sup- 
pen dertil, eller og forret raa, eller og fyltet, det er halv- 
raaden. Leveren koges ogfaa imellem Kjödet, og fpifes faaledes, 
eller og man blander Kr æh eb ær {Empetrum nigrum} med 
famme til en egen Ret. Skindet fpifes raat, fkaaret i Strim
ler som Mundbid, faafnart Filken er bragt i Land, eller det 
törres förft. Naar den koges, flyder dens meget Fit op, som 
man affkummer, og bruger at brænde i Lampen af Trang for 
Tran.

Dens Eiender ere: Sælhundene Hvidfisken {Delphinus 
albicans}, Eenhjorningen fil on o don Monoceros}- Mar
svinet {Delphinus Pliocæna og Havkatten {Sqvalus 
Car c har ia s). Den figes og at have fme Luus, lignende 
den dore Hellefhkes *),  men mindre, hvilke jeg dog ikke har 
feet; ligesaa lidet har jeg truflet den Orm, som siges at op
holde sig i dens Lever, og maa rimeligen være Qvejsen {Gor
di us marinus Einnoei **).

*) Bi no culus pi s cinu s, Faun, gronl. p. 204. n. 239. og' Hirudo 
Hi p p o gi o s si, ibid. p. 322. n. 302.

**) Gordius marinus, ibid. p. 266. n. 241»
Vid, Sei. phy s. Skr. I Osel. 1 Hæfte 1821» G

Tab. 2. Fig. i. viser den lille Helleflynder i meget for— 
mindlket Storrelfe,

a. Næfeborene.
b. Gatboret.
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Den 3die Flynder-Art, jeg har at melde om, er den 
gronlandske Flynder, Jom jeg har kortelig befkreven i min 
Fauna p. 164. n. ug. under det Navn Pleuronectes Plates- 
soides, sordi den med line Pletter paa Over-Siden ligner Råd- 
spetten {Pl. P la te s s af Jeg har der i Anmærkningen (pag. 
165*)  erindret, at den dog i andre Dele nærmer sig mere i 
Lighed Pallas’s PI. glacialis, i hans Ruffifche Rejfe 5ter 
Th. App. p. 18., og, dersom han havde meldet om Pletter 
paa fin, fkuldc jeg været tilbøjelig at antage begge for' een Art; 
men, da han ganske tier herom, og kalder fin eenfarvet fus
cus, lkjönt man dog maa troe, at han har forfattet lin Be- 
fkrivelfe efter et frilkt,, utörret, Exemplar, hvorpaa Pletterne ej 
kunde været forfvundne; da og Finneftraalerne afvige formeget 
i Antallet, faa lades, man desmere i Uvished; Gmelin har og 
i fit System p. 1254. n. 21. anfört min som en egen Art Naar 
jeg undtager Crantzes i Flist. von Grönh p. 129. omtalte Büt
ten, veed jeg ellers intet Synonym med Vished at kunne an- 
fore. Til nöjere Kundlkab og Sammenligning med PI. gla
cialis af dem, denne maatte forekomme r har jeg derfor 
agtet det værd at levere dens Befkrivelfe noget fuldstændigere.

Dens gronlandfke Navn Ok6 tak har den tilfælles med 
et Iluusgang - Skind, fom bruges ved de grönlandlke Hufe paa 
Gangens Vind-Side for at lune af mod Vinden i flærk Blæfl, 
hvilket den ligner formedelft fin brune Farve; men Navnet 
Ro Ile v sak , fom Sydlandets Beboere give den, maa deri- 
veres af Rolle , en Over deel, fordi den ftedfe kun vifer Over- 
delen frem, naar den fees i Vandet.
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Den er meget fladtrykt, 'aflang næften som Tungens 
Hoerunge {Pieur one c te s Linguatula}, afrundet efter 
Bug- og Ryg - Kanterne, men afkneben til begge Ender.

Overfladen overalt, endog paa Finne - Straalerne, men 
ifær paa opvendte höjre Side, er belagt med maadelige afrun- 
dede Skjæl, fom let lade sig affkjælle, og falde hvafle mod 
Haanden, naar man ftryger fra Bagen mod Forenden.

Jeg har kun feet een as Si'drrelse med den lille Helle
fisk (fee p. 5g n. 2), ellers overfliger den ej lettelig f Al. i Længde 
og £ Al. i Brede.

Höjre Side, fom er opvendt, er af Farve rödagtig-graa, 
og spættet hist og her med endeel mörkere brune Spætter af 
ulige Störrelfe; foruden dem findes endnu andre næften halv- 
maaneformige ved Finnernes Rödder, fom ere hvidagtige og 
mere ordnede, hvoraf de betydeligste ere 12, nemlig 6 langs 
under Rygfinnen, 5 langs ved Gatborfinnen, og 1 flor under 
höjre Bryftfinne; Difle Spætter ere dog ej noget paalideligt 
Mærke; thi vel findes paa alle Exemplarer gjerne flere eller 
færre af dem, men paa de törre blive de mere eller mindre 
kjendelige, og paa nogle forfvinde de ganfke, nogles hvidag
tige Spætter blive da ogfaa lyfeblaa. Underfte eller venftre 
Side er glindfende hvid uden Spætter, desuden glat at fole paa, 
da den ej har faa kjendelige Skjæl, som Over-Siden.

Sidelinien lober retliniet langs ad Midten, faa at den 
stiler hen mod Öjnenes Mellemrum, dog gjör den en Bue op 
omkring Maven , og ender faa foi’ til ved Gjælle - Aabningens 
overile Huk lige for venftre Öje. Denne Linie er fordybet og 
feer ud som den var gjennemlöbet med et Tærtejern, faa at 

G 2 
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paa begge Sider deraf Kroppen vifer sig ophøjet , især paa 
Over-Siden, thi. Under - Siden er i det hele mere flad.

Hovedet er meget tilspidfet. Gjælledælcket er dobbelt af 
Befkaffenhed med den lille Ilellefisices (see p. 43), men det 
hagelte Stykke kan böjes paa 3de Steder, og er lige derud for 
indlkaaret i Kanten, ved 5de krumme Bugter.

Gj ælterne ere 4 i Tallet med blegröde Fryndfer og hvide 
Kamtakker fortil, der ere temmelig lange,, men blöde og sidde 
viit fra hinanden.

Gjællefinnens 8 Straaler ere krumme og vi.it fra hinan
den siddende med en hin Mellemhud, faa at Finnen kan op- 
blæses temmelig flor; de naae fra begge Sider fammen i Kan
ten forenede til en Ende-Spids, i det de ade mellemste og 
mindite Straæler der samles uden at have andet Mellemgulv, 
faafom Bugen endes foran ved Gjællerne i en krum udftaaende 
Kant.

Gjælle-Aabningen er temmelig flor,- naaer fra Sidernes 
Midte i en Cirkel - Runding ganfke hen under Öjnene.

Øjnene fidele paa. hojre'Side r have en fort. Steen og; en 
folvhvid fmal Ring, skinnende med et brandguult Skjær; de 
lidde fordybede c>g kunne næften ganfke trækkes ind i Hove
det, især det hejre eller nederfley ved at böjes til den ene 
Side, nemlig: det höjre mod Bugen og det venftre mod Ryg
gen; de sidde hinanden temmelig nær, og det venltre næsten 
paa Iffen.

Næseborene ere ade, i Rad efter hinanden, tæt foran 
Øjnenes Mellemrum; det forrette har en liden udftaaende Pibe, 
det bagede ikke faa,



Mundgabet' er rummeligt. Begge Kjæberne tandede i 
deres yderfte Rand med temmelig hvaffe Brusktænder , l'om 
dog ere kun fmaa; men desuden findes i Svælget paa begge 
Sider i en Længde - Rad ved Gjællerne 3de tandede Brulk- 
Bulker.

Overkjæben er korteft, beftaaer af 2 Klinger, den yderfte 
hnalelt, i hvilken Tænderne have Sted, den bagelte til Si
derne meget bred, især i nederfte Ende; de ere fkilte fra hin
anden ved, en tynd Hinde.

Underkjæben er meget længere, og har kun een Klinge, 
der er neden til fladtrykt, bred, og til Siderne ligefaa, den 
löber sammen fra begge Sider i Enden til en kegleformig krum 
Knort. Denne Kjæbe er bevægeligt, og dens nederfte Mel- 
lemgulv er en tynd Hud,, efter hvis Midte lobe 2de fmalle 
Brufker, som ere tæt fejede til hinanden.

Brystfinnerne sidde tæt ved Gjælle-Aahningen og lidt 
neden for Sidelinien, have 12. Straaler, hvoraf de overfte og 
nederfte tage til. i Længden mod Midten, hvorved Finnen^, 
fom i sig selv er kort, bliver aflangrund, næften kileformig; 
de ere af Farve med den Side, de fulde paa.

Bug finnerne sidde lige under Bryftlinnerne tæt ved Bug- 
kanten, have 6 Straaler, som ved. blöde Traade hænge uden 
for Mellemhinden; af Dannelfe fom Brystfinnerne. Overite 
Finne er graa,. som Over-Siden, uden de 3 underfte Traa
de,- der ere hvide ligesom, nederfte Finne.

Ryg finnen naner fra Öjnene indtil r Tomme fra-Spor- 
finnen, har 89 Straaler, hvoraf de midterfle længft, de an
dre, tage jevnt. af i. Længde for og bag; de forrette ligge smukt 



i Lag efter hinanden, naar Fifken hviler; alle have de hvide 
lafkede Traade i Enden. Den överfte Side af Farve med Krop
pens op vendte, og nederfte med dens nedvendle Side.

Gaiboret fidder tæt bag Bugfinnerne og lige paa Bug- 
randen*).

*) Heri foifkjællig fra PI, linguatula , der har Gatboret paa venflre Side.

Gatborfiiinnen begynder tæt bag famme, og ender lige 
med Rygfinnen, er af Belkaffcnhed med den, men har kun 
71 Straaler.

Sporfinnen er temmelig ftor og bred, da dens fleefte 
Straaler ere klöftede i Enden, og ftærkere, end de andre Fin
ners; naar den er udfpilet, er den næften heel for Enden, 
men fammenfoldet fees den lidt tilrundet; den har 18 Straa
ler, og er af Farve med den Krop-Side, den vender til.

Bug-Hulen er kun liden, faavelfom Leveren. Rognen 
er rödguul, af Dannelfe, fom andre Flyndres og ligger i fit 
eget Hyllter ind i Kjodet; denne Rogn er i Juni og Juli Maa- 
neder ltörft, saa at dens Gyde - Tid da maa være forhaanden, 
og gydes rimeligviis paa Sandbunden eller den fine Haartang.

Den findes i de grönlandlke Fjordbunde, hvor Elvenes 
Udlöb gjör Havvandet brakt, paa Sandbund, sjeldnere paa 
Leerbund, dog ej i nogen Mængde. Den holder fig meefl 
paa Bunden, hvor dens Fode er Sandorme og smaa Fifke- 
Unger, ellers og smaa Tobiser {Am o dy te s Tobianus) og 
Lodder {Salmo villosus}, hvilke sidftes Hobe den under- 
tiden forfølger overlig i Vandet, og ligger nu og da som en 
Fjæl paa Overfladen.
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Naar den ikke har Orm, er den temmelig god at fpife. 
Grønlænderne nyde den enten færfk kogt, eller törret raa; 
men fange den sjelden med deres fmaa Snörer*)  og Filke- 
S tikker en **)-  ■

*) Ulke- Snoren og Mede - Snoren, fom jeg befkrev i min fidft forelæfte 
Afhandling-, fee Seltk. Skr. 6te D. 2det II. p. 261* tigg. 9 og- 264. 
figg. II. 12. 13. ■

**) See fammefteds p. 14. 15. figg. 14. 15.
***) Denne har jeg ommeldt i 7de Bidrgg, fee Seifk. Skr. 6te Deels Ilte 

Hæfte p. 130. n. 5.

Dens Fiender ere: den spraglede Sæl [Phoca vitu
lina) og Fjord-Sælen [Phoca hispida) fom opholde sig i 
Fjordene- Ellers er den og meget plaget af Qvejsen [Gor
dius marinus), fom ligger sammenrullet inden for Bugfkin- 
det i Kjödet felv- Og i dens Indvolde findes en egen Orme- 
Art, fom jeg holder for at være en Kradser [Echin o ry n- 
chus Platessoidæ ***).

Tab. 2.Fig. 2. vifer den gronlandske Flynder i formind
sket Störr elfe.

a. Næseborene.
b. Gatboret.
c. Underkjæbens krumme Knort.

HI.
Om Gronors Mya Syrmatophora.

Gronoa har i fit Zoophylacium p. 260. n. logo, korte- 
lig befkrevet og Tab. XVIII. fig. 1. 2. afbUdet et alkallet Skal- 
dyr, fom han i fin Explicatio Tabularum p. V. kalder Mya 
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Syr ma to ph or a, der fiden fynes at være bleven de Natur- 
kyndige kun lidet bekjendt, thi hverken Chemnitz i fit Con- 
chylie-Værk, ej heller Spengler i fine-Be&rivelfer over Unio
nes eller Myas i Naturhistorie - Selfkabets Skrifter, have an- 
fort den, maae altfaa vel ej have befiddet den i deres rige 
Samlinger; heller ikke Schroter foni i fin Eiril. in die Con- 
chylien-Kentnis 2 p. 620. blot anförer den efter Gronor, 
ligefom og Gmelin i fit Syftem p. 3222. n. 18. Hos JLinné 
findes den flet ikke. Den maa altfaa regnes blant de fjeldne 
Arter, og, da jeg er faa lykkelig at besidde 2 Exemplarer 
deraf i min liden Samling, vil jeg nærmere sige mine Tanker 
om det Genus, den retteft fores til, berigtige hvad andre om 
den have bejlet, og derhos give dens udsörligere Befkrivelse.

Chemnitz, som blot ved-Lejlighed omtaler den i fit C011- 
chyl. Cab. VIII. p. 187., formener, at Gromov har fejlet i at 
regne den til Myas, da han og flere heller vilde holde den 
for en Mytilus, men han kjendte den ikke, cg blot gjet- 
tede fig frem, dadler derfor Gronov uden Föje; thi faalænge 
Uniones endnu af Systematici regnedes blant Myas, fom i 
Gr •onors Tid, havde han Grund nok til at kalde den Mya, 
da den virkelig hår mindre tilfælles med My ti lu s-Arterne, 
end med de Mya -Arter, hvoraf fenere er gjort en egen Slægt 
under Navhet Unio. Vel har den i fin Skikkelfe nogen Lig
hed med Mytilus Hirundo Linnæi, da den paa begge 
Sider af Nebbene forlænger’ lig til fpidfe Flöje, men Hængflen 
med fine Tænder, der ere ganlke anderledes, faavelfom mere, 
vifer noksom, at den er baade forfkjællig i Art og SJægt, og 
deri mere ligner Un i o- Slægten, Schröter har 1. c. urigtig
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forflaaet Gronovs Udtryk ”carzs margine ad dentem pri
marium mucrone subulato, altero dilatato” i det han tager 
mucronem subulatum for dentem secundarium (einen spitzigen 
Nebenzahn), da dog Gronov taler om Marginem , og, fkjönt 
udtrykkende fig noget dunkelt, dog virkelig har havt margi
nen alarum instar exstantes utrinque i Tanke, kaldende den 
ene mucronem subulatum, den anden dilatatum, fom det 
og har hg, thi og om Tænderne melder han siden anderledes; 
^Dentes marginales utrinque parallele duplicati.” Og det er 
juft diffe udftaaende Sidefløje eller Vinge - Spidfe, dér maae 
have bevæget Gronov til at> benævne den Sy r mat ophora, 
ret som den havde Slæb efter sig •, jeg vil derfor og kalde 
Unio Syrmatophorus, og i Danlken: Den vingede Perle- 
Musling. Gronovs Figur kan gaae an, men er dog ej fuld
kommen god.

Den er 5 fe T. lang efter Skraalinien fra Nebbene til 
modfatte Yderrand, og T. bred efter Hængfelens rette Tver- 
rand fra den ene Flöj - Spids til den anden; og den ftörfle 
Tykkelfe paa det buglede er-i/? T. naar begge Klappe hænge 
fammen som lukte. /

Skikkelsen er fom en aflang buglet Musling med 2 flad
trykte Flöje, ved hvilke den fra Hængfellinien udbreder fig, 
paa den ene Side mere betydelig, hvor det flade og noget 
indhulede fkilles fra det biiglede ved en Skraakant fra Nebbene 
til modfatte Rand noget fra Spidfen, faa at Flöjen ej kommer 
til at naae lige til Spidfen, men fra denne Skraa-Kants Ne- 
derfte gaaer med lin Rand bueformig op til yderfte Spids af 
Hængsellinien; den modsatte Flöj er kun som et lidet, noget 

Vul. Sei. phys. Skr. I Deel. I Hafte 1821« H 
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krumböjet Öre, paa den ene flade Side ved en Skraa-Fure 
aftegnet til en trekantet eller hjerteformig Figur, og gjör et 
Hak i Randen ved den övrige Skal-Rand, som her jevnt til— 
rundes ned til Enden, der ej er ganlke spids, men ogfaa  
fmalt tilrundet. Klappernes Sider ere ved Skraa - Kanten, fom 
aftegner den flade brede Flöj, höjbuglede, men Buglingen bli
ver lavere og lavere mod den tilrundede Rand. Fra Nebbene 
löber en ganlke ret Linie til begge Sider ud til Flöj - Spidsene. 
Kun den lille Flöj-Spids krummer sig lidt op, og det er denne 
Gronov har kaldet „mucronem acutum„

Nebbene ere meget butrunde, og synes at have Strög til 
den brede Flöj-Side, men ere paa begge mine Exemplarer 
noget forflidte,' faavelfom Hængsellinien paa begge Sider, der 
viser dem hvide, glindfende bom Perlemor, og fkulde synes at 
tilkjendegive, at Muslingen ved at aabne fig kan lægge sig gan- 
lke tilbage, faa at disle Dele fra begge Sider have kunnet 
gnave paa hverandre.

Omranden er heel og fkarp, uden Tænder eller Kær- 
ver, og begge Klappene dutte tæt fammen, undtagen et kort 
S trog under den korte Flöj eller Oret, og lidt op i Oret felv, 
hvor de gabe noget fra hinanden, hvor Dyret ventelig har Ud- 
gang for fin Snabel, og man paa Grund heraf kunde anfee 
denne Side for For-Siden; lige i yderfte affmalede Runding 
gaber den ogfaa noget, og tæt oven for dette lidet Endegab 
har Randen, paa den Side mod den flore Flöj, en liden 
Udkæling. i

Hele Overßaden er glat, og har kun lave Tverltriber, 
der befkrive Skallens Omrand endog efter Flöjene; de dybefte 
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af disTe Tverßrifoei’ kunne ansces som Mærker efter Skallens 
Tilvæxt, men ingen af dem betage Skallen noget af lin Glat- 
hed uden paa den nederfte Ende, hvor den, ifær mod den 
brede Flöj, er stærkt afbuttet og grovrynket, faa at Striberne 
vife fig fom tætliggende Lameller, ligefom paa den alminde
lige östers {Ostrea edulis')’, det er her det ovenmeldte Gab 
vifer fig, hvorigjennem da noget dyrisk maae have lin Ud- °g 
Indladelfe, og foraarfage dette Slid og Lamelle-Fortykning i 
Skallen. Befkuer man Overfladen nöje, da finder man og gan- 
lke fine Længde - Streger, som dog ej danne Striber eller Fu
rer, men ere kun lkjulte Linier inden for Overhuden.

Farven er uden paa sortebruun, men denne Farve gjel- 
der kun Overhuden {Epidermis), thi, hvor samme er afflidt, 
som især fees paa Skraakanten ved den brede Flöj, fremfkin- 
ner det rene hvide glindfende Perlemor, og faaledes er hele 
Inderfladen, fkjönt mere dunkel.

Muskel-Pletterne ere trende; den ftörfte, men tillige fla- 
defte, bees nær ved Randen, i Midten af den brede Flöj, af 
Figur fom en lav Höj med bred Fod, der vifer mod Randen; 
(len 2den er mindre, men dybere, fidder paa den modfatte 
Side tæt under Tænderne, og ftrax inden for den Huk, Oret 
gjör med Klap-Randen, af Figur fom en stumpvinklet Trian
gel, hvis Fod vender ud ad; den 3die er omtrent af famme 
Figur og ligefaa dyb, men meget mindre, og sidder tæt inden 
for den 2den. Forreften havde Inderfladen paa mit ene Exem
plar i begge Klapperne adfkillige Knorte, fom Perle-Anfæt- 
ninger, hvortil dog intet Spor fandtes i det andet.

H 2
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Tænderne ere lange, paa begge Sider af Nebbene,' og 
lobe lidt fkraa ned paa en Flade under begge Flöj - Vinklerne. 
Under den ftörlte Flöj-Vinkel sees 3 lange Tænder, nemlig: i 
den ene Klap een lang, tyk, fkrumpet, ujevn Tand tæt ved 
Inder - Hulingen, som griber ind i en dyb Længde-Fure paa 
den anden Klap imellem 2 lignende lange, lidt kærvede, Tæn
der, og har over fig en Lænde-Fure, hvori den överfte 
Tand i modsatte Klap griber, ligefaa under sig en mindre 
Fure, hvori den nederlle Tand i medsatte Klap griber; dilTe 
Tænder række lige fra Nebbene næften ud til Flöj-Randen, 
og oven kor famme mod Hængsel -Randen sees endnu Fladen, 
stribet med 3 å 4 parallele Striber. Under den 2den Flöj 
fees 2 lkarpe lange Tænder, og 2 dybe Furer, i hver Klap, 
nemlig: i den ene Klap (den, bom under den brede Flöj har kun 
een Tand) er dcn överftp Tand flörfi og den överfte Fure 
bredeft, men i den anden Klap har det sig lige modsat, da 
den överfte Tand er lav og ubetydelig, og nederfte Fure 
bredest; Tænderne gribe her, ligesom under den brede Flöj, fra 
begge Sider ind i de modsatte Furer; men desuden sees i hver 
Klap, paa denne mindre Flöj-Side, tæt ved Nebbene trende 
kortere Skraa-Furer, fom danne trende kortere og tykkere Tæn
der, i den ene Klap mere butte, i den anden mere kærvedez 
hvorved denne Uhzo-Art mere kommer til at ligne fit Genus.

Jeg kan ikke med Vished angive, hvor denne Perle— 
Musling har hjemme, thi mig er den tilhændekommet fra en 
af min Sons Skole- Cammerader, der ej vi elfte at forklare fig 
herover, dog, da fammes Forældre havde nogen Tid ophol— 
det hg i Weflindien, er den rimelig Weftindilk; dersom den
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blant andre Naturalier med 
hvorfra Gronov havde hn; 
deri ville Kjendere let give

Om nogle Linneiske miskjendte Snoge-Pande-Arier.
Linné har i lit System hift og her anfört nogle Conchy

lie - Arter, fom de sölgende Naturkyndige enten ej ret have 
villet vedkjende fig, men ltaaet i Tvivl om, hvad Art han 
egentlig derunder kan have meent, eller og fejlagtig have an- 
feet for de Arter, de ej virkelig vare. Jeg vil föge efter Evne 
at bringe Sagen til llörre Vished og Rigtighed, faaviit Lejlig
heden maatte gives mig at gjöre de dertil hörende Opdagelfer; 
men i nærværende Bidrag vil jeg indfkrænke mig til hans mis- 
kjendte Snoge-P'ånde-Arter (Cypræa s}.

i) Cypræa clandestina {den lonlige Snogepandé} Linn. 
Syst. nat. p. 1177. n. 547. Han har der kortelig be- 
fkrevet den, og angivet den funden af vor Landsmand 
Zoega; men, fkjönt hans givne Kjendemærker ere heel 
træffende, har dog ingen, faaviit mig bevidft, villet 
vedkjende lig den; thi hvad Gmelin i lit System p. 3410. 
n. 1Ö2. og Schroter i fin Einleitung in die Conchylien- 
kentnis 1 B. p. 115. og i JAartini allgemeine Gefchichte 
der Natur 8 B. p. 371. under Navnet Bley -Porcellane, 
have om den, er blot Linné efterfkreven, og paa fidfte 
Sted tilftaaer Schroter endog, at han kjendcr den lige- 
faa lidet, fom de fleefte Conchyliologer; men underligt 

ej maafkee kan være didkomnien 
Slave - Skibene fra Kyflen Guinea, 
og .at den er en Flod'-Mulling, 
Gronov Bifald.

IV.'



finder jeg det, at Schröter 11, cc. overfætter Linnes co
lor lividus ved schwärzlich eller schwarzbraunlich, 
ja endog paa sidfle Sted dadler -Linnés tydfke Oversætter 
Müller f som har oversat det ved Bley farbig, hvormed 
denne dog mere har nærmet fig Sandheden , end han 
felv; og det kan ej have undgaaet Conchyliologernes Op
mærksomhed, at Linné bruger fit Lividum saare for- 
fkjællig om mere eller mindre mörk Farve, lig det blaa- 
flagne.

At man derfor urigtig har tænkt fig denne Snogepande 
alt for mörk, kan have bidraget fit til, at den er bleven over
fe et og miskjendt, da jeg ikke kan troe, den at være faa fjel- 
den. Og, <la jeg er saa heldig at befidde flere Exemplarer af 
denne Snogepande, paa hvilken Linnés BefkriveHe i eet og 
alt pafTer, föm jeg her med deres Foreviisning kan godtgjöre, 
vil jeg gjöre den mere bekjendt ved nöjere Befkrivelse.

Linné ligner den ved Cypræa Asellus i Störrehe, 
og virkelig nærme kig difTe 2 Snogepande-Arter hinanden saavel i 
Störrelse, fom i Skikkelfe, dog er nærværende Art ej saa lang- 
lig, fom hiin, men lidt mere rundagtig og kort, og paa Ryg
gen mere höjbuglet. Mit ftörfte Exemplar er U Tom. langt og 
Ls Tom. bredt mod For-Enden, men tæt ved Bag-Enden, hvor 
den meget afknibes, kun f Tom. bredt.

Den har paa Toppens Sted i For-Enden et fladt Ind- 
tryk, som en Navle, dog sees paa de flefte i Navletrykket et 
par flade lyfe Omvrid med en sort Middelpunkt, hvis Ubety- 
denhed alligevel har kunnet berettige Linné til at kalde den 
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umbilicatam, især om han ikke har feet Exemplarer med 
di {Te ubetydelige Omvrid.

Farven er paa Ryggen mörkere, end paa Underfladen, 
og beflemteft kunde man kalde den blaagraa, dog ere nogle 
mörkere, end andre. Linné vil have fundet i å 2 blegere Tver
baand, og virkelig finder jeg 2de saadanne, mere eller min
dre kjendelige, Tverbaand paa alle mine, og tillige de fine 
gule Tverlinier over Ryggen, som han har ommeldt, der van- 
lkelig sees med blotte Öjne, ja paa nogle ligge faa fkjulte un
der Skallens Yder-Dække, at de neppe med Öjeglas kunne 
opdages; og diffe fine Linier, der ej lobe langt fra hverandre, 
famles hist og her i Midten til en fpids Vinkel, uden at gaae 
videre, faa at de faae Anfeende af et Slags Ziczak. Det er 
upaatvivlelig diffe lönligen Skallen overlöbende Linier, der 
have givet Linné Anledning til Navnet clandestina. Jeg 
har lagt Mærke til, at paa de Exemplarer, hvor diffe gule 
Ziczak-Linier ere kjendeligft, ere de blege Tverbaand mindre 
at fkjælne fra den mörkere Rygfarve; og paa dem, hvor 
Baandene er kjendeligft, .opdages Linierne vanlkelig, hvoraf 
man næsten {kulde flutte, at de blegbaandede vare forældede 
eller noget forflidte, hvorved de gule Linier vare gangne for
loren. Siderne mod Bugen, og Underffaden, faavelfom begge 
Enderne, ere hvide; Tænderne ligefaa, men Underdelen 
guulagtig.

For- og Bag-Enden have, fom sædvanlig, en rund 
Bugt, og Læberne ere i For-Enden tilrundede, Yderlæben 
lidt længere, end Underlæben, men i Bag-Enden mere fpidfe.
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Tænderne ere talrige, fmaa, paa Yderlæben fpidfe, paa. 
inderlæben tverlöbende ind ad Svælget, hvor de ligesom deles 
i Midten ved en flad Længde-Rende.

I en Conchylie - Samling, fom jeg i Aaret 1792 tilkjobte 
mig af Hi'. Suter, de Mæhrilke Brodres da værende Agent her 
i Staden, var og denne Snogepande - Art, hvis Opholdsfted 
jeg (lerfor ej med Vished kan beftemme, dog formoder jeg, 
at han har havt den fra diffe Brödres Missionair er^ i Ostindien, 
faa at Profeffor Muller , i sm tydfke Oversættelse af Linnés 
Sydem, kan have gjettet rigtig nok om Ostindien, fom dens 
Födeland, fkjönt han af Schröter i Martini Allgem. Gefch. 
der Natur 1. c. ikke faa ganfke troes deri.

Vab. 1. Fig. 6. vifer den tönlige SnceenandeX
fra Ryggen (

Fig. 7, vifer den lönlige Snogepande 
fra Bugen

a. For-Enden.
b. Bag -Enden.
cc, de 2de blege BaancL 
ddd. de smaa gule Ziczak-Linier.
e. Yderlæbens 1

Tænder.og f. Inderlæbens
■a) Cypræa succincta {den omgyrtlede Snogepande) Linn. 

Syst. nat. p. 1177. n. 348.
Om denne herlker den ftörfte Forvirring hos Conchyliolo- 

gerne; de flette have ej villet vedkjende sig den, og andre, 
som troede sig at kjende den, have aabenbare taget Fejl, ved 
Lke nöje nok at nolde fig til Linnæi Belkrivelfe, der vel paa 
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anförte Sted er altfor kort og utilstrækkelig, at domme efter,, 
men desudsörligere i hans Mus. Ludov. Ulr. p. 5y5. n. 197; 
ved begges Sammenligning feer man nok, at Linnés Udtryk i 
den specifiqve Benævnelse „labio interiore utraque extre- 
initate rotundato” er fejltrykt for labio exteriore etc., font 
Chemnitz i fit Conch. Kab. XI. p. 3g. rigtig bemærker, thi i 
den underföjede Belkrivelfe i Mus. Lud. Ulr. 1. c. hedder det:
Labium exterius antice rotundatum et postice etiam ro

tundatum” og han kunde dog ikke paa eet og famme Sted 
lige lig felv imod, da han liden melder noget ganfke andet om 
Labium interius. Dette, faavelfom hans Udtryk: „umbi
licata” har vel bidraget meget til, at mange ej have villet, 
kjende lig ved den. Hverken Martini i fit Conchyl. Kabinet 
citerer nogenfteds Linné, og har altbaa ej troet hg at have 
hans Cypræa succincta for Öje i nogen af ham befkreven 
Art, ej heller Schroter i fm Einleit, in die Conch. Kentnifs 
tör rofe sig af at kjende C. succincta, fom han i 1 B. p. 
115. blot anförer med Linnæi egne Ord; ligefaa G-melin i sit 
System p. 3410. 11. 53., der intet Synonym veed at fö je der- 
under. Om denne Snogepande var man da i ftörfte Uvished, 
indtil Chemnitz i lit Coneh. Kab. XI. B. p. 38. fig. iy4i. kom 
frem med en Snoge-Pande, som han med ltörfte Tilforladen- 
hed udgiver for famme, det og ftrax Schroter i Wiedemans 
Archiv für Zool. u. Zoot. 3 B. 2 St. p. u4. antager paa hans 
Ord, uden at underföge Sagen nöjere. Alligevel kan Chemnit
zes Snogepande ingenlunde være Linnæi C. succincta, thi, 
om end alt andet nogenlunde kunde lade lig forene med Lin
næi Befkrivelfe, faa dog ingenlunde de fortplettede Baand paa 

■ Vid. Sei, phy s, Skr. I Dtel, I Hafte I§2L I
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Ryggen, hvorom Linné ej melder et Ord, men kun om 2 hvide 
Baand paa en rodlig Ryg, da hans Ord ere dilTe: ” Testa te
stacea 9 fasciis duabus linearibus albis” hvilket meget undrer 
mig, at Chemnitz ej har lagt Mærke til.

Jeg har derimod en anden Snogepande - Art af min Sam
ling at forevife det ærede Selfkab, fom jeg mener med mere 
Grund at burde anfees for Linnæi C. succincta, da paa den 
ganfke nöje paffer alt af Linné anförte, paa den ene Omftæn- 
dighed nær, at han kalder fin »umbilicata? da dog en 
flor Deel af mine Exemplarer ere i Toppen spirales,- fkjönt 
meget fladt, faa at de kun fortjene at kaldes subturbinatoe; 
men ikke heller alle ere faa, nogle derimod have ingen kjendelig 
Topvrid, men et Navlétryk paa Toppens Sted, hvilke derfor 
maae kaldes umbilicatae, fom Linné om fin C. succincta 
vil have det *).  Nærværende Snogepande er ellers en af Skri
benterne velbekjendt Art, lkjönt de ej deri have villet gjen- 
kjende nogen af de Linnæifke; Allerede Martini har i lit lfte 
Bind af Conchyl. Kab. p. 546. befkrevet den under Navnet: 
Die aschfarbige Porcellane mit hellen (Jverbanden^ og -vid
ste at anfore flere Synonyma til den, har og ladet den afbilde 
i fig. 254 og 255.; men denne Figur er alt for mörk, og Baan- 
dene for blaa illumineerte **),  og ilde fvarende til hans Belkri- 

*) En Fcifkjællighed, fom jeg ved flere Snogepande - Arter har bragt i 
Erfaring, faa at spiralis og umbilicata ikke kunne danne be
stemte Familier eller Under. Afdelinger, hvilket Linné dog har 
villet at de fkuFe.

**) I det ringette findes det faaledes i mit Exemplar af dette Værk.
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velse. Martini drömde ikke om at have Linnoei C. suc
cincta for fig, citerer ham derfor ej, ventelig fordi han 
faae fine Exemplarer at være spirales, da Linnæi var an
given fom umbilicata. Dog, naar vi af det ovenanförte vide, 
at der af denne Art gives begge Varietæter, baade med Top- 
vrid og med Navletryk, og antage, at Martini har havt den 
top vredne (spiralem) for lig, og Linné den navletrykte 
(umbilicatam), faa lader alting fig godt forene; thi denne 
Snoge -Pande er, som Linné vil: a) mindre end et Due-Æg. 
hvad de fleefte Exemplarer angaaer*).  b) tyndskallet, c) af
lang- ægformig (nogle mere aflange, andre mere ægformige). d) 
rodlig (teglfarvet) med 2 hvide linierette Tverbaand**).  e) dens 
Topvrid meget nedtrykte. i) Længde -Aabningen paa begge 
Sider tandet med blegere, ej synderlig ftærke, Tænder, g) Yder- 
læben baade foi' og bag tilrundet , saa at, ikke engang bag til 
nogen Kant fremvifer fig, som paa de fleeile andre Arter***),  
og h) Inderlæbcn meget gabende bag til, samt overvoxen for 
og bag, faa at den ej ftaaer ud med en Kant, som paa andre; 
Hvilken Overvoxning lkeer ved en hvid Svulft, som neden fra

*) De ft or ft e af mine ere 2 Tom. lange og I Tom. brede, men de mindfte 
kun F<r Tom. lange og Tom. brede.

**) Jeg bar pna intet Exemplar fundet flere, end 2 Baand, og tkulde 
fnareft troe, at de fleerbaandede og eenbaandede, om hvilke Skri« 
benterne melde, og Martini 1. c. blander med difTe, ej virkelig 
hore hid, men til en anden Art.

***) Linné liger: ’’quod vix in aliis hujus generis,” hvilket dog ej faa 
nöje kan gjelde.

I 2
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voxer op paa Skallen heel omkring baade paa Siderne og paa 
Enderne, og er juft den, der i forrefte Ende tildækker den 
spiralvredne Top, at den mere eg mindre kommer til at vife 
fig, paa nogle endnu ganfke, paa andre kun halv, og paa 
andre flet ikke.

Jeg har kun at tilföje denne Belkrivclfe: _a) at de navle
trykte Exemplarer, fom have bedækket Topvrid, og maa i 
Folge heraf anfees fom de ældste, have en ltörre og tykkere 
Svulst, noget tykkere Skal og ltörre Tænder, de ubedækte 
derimod, fkjönt de endog kunne være ltörre, have for det 
meelte en tyndere Skal, mindre Tænder, og mindre Svulfl, 
ja nogle flet ingen Svulft. b) Paa begge Slags vife fig Tæn
dernes Mellem-Furer rödladne. c) Yderlæbens Tænder ere min- 
dre og fpidfere; Inderlæbens derimod langflrakte, tverlöbende 
ind ad Mundingen, og linierette. d) Underlæben er bag til dybt 
indtrykt, faa at der bliver en bred Rende til at afbryde Tæn
derne noget, og vifer dem, fom i 2de Rader, e) De Exempla
rer, fom have de mindfte Tænder, vise og mindst rödt i dis- 
fes Mcllemfurer. f) De fleeftes Svælg er rodagtig, nogles hvidt, 
færres violet, g) De, hvis Top er ubedækt, have 2 plattrykte 
Omvrid med en mÖrkcbrun ophöjet Midter-Knop, h) De ere 
alle temmelig buglede og glatte.

Liinné vidde ikke at angive Födelandet for fine; jeg har 
ftiact mine sra de Weflindifke Öer St. Thomas og St. Croix.

Blandt dilfe befidder jeg et Exemplar, fom, fkjont ltörre, 
end alle de andre, har baade ubedækt Topvrid, og mangler 
al Svnllt, er meget tyndt i Skallen, og har fmaa , næflen 
ukjendelige, Tænder, især paa Yderlæben, faa at man fiiart 
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skulde regne den til Martini Achatmolle i Conch. Kabinet 2. p., 
362. flg. 73$?. og hans Algem. Gefch. der Natur 1. p. ig3. Tab. 
X. f. 5. og til Linnæi Bulla Cypræa Syst. nat. p. n85. n. 
38g. blant andre Snogepande-Larver [Cypræas imperfectas}.

5) Cypræa Flaveola [den bleggule Snogepande} Linn.
Syst. nat. p. 1179. n. 358.

Om denne finder jeg og£a.a. Naturhistorikerne heel uvide,' 
da Martini og Chemnitz tie om den, Schroter (i fin Einleit. * 
in die Conchyl. kentniss 1 p. 123 og i Algern. Gefch. der Na- 
tur 9. p 544.) tilftaaer felv fin Uvished af Mangel paa Origi- 
nalen; Gmelin (i fit Syftem p. 3416. n. 86.) fkriver kun de 
andre efter, og Born (i fit Mus. Cæs. Bind. p. 190.) antager 
en ganfke anden Art for denne, hvilket og Schroter [II. cc.) 
retter ham i. Men, at den skulde være en Artforandring af 
Cypræa erosa [Linn. Syst. nat. n. Söy.), fom Schroter 
felv vil formene, torde jeg ikke underfkrive; lige faa liiart 
kunde den være det af C. p oraria [Lin. Syst. nat. n. 563.); 
men den er virkelig en Mellem-Art imellem begge diffe, S0111 
mine 3 Exemplarer udvife, dem jeg troer med föje at kunne 
ansee for Linnæi Flaveola, da faavel den angivne Stör- 
relfe med. et Spurve-Æg, fom den övrige Befkrivelse, temmelig 
vel paffe til dem, fkjönt ikke ganfke og aldeles. Thi dér 
gives flere Varieteter i Henseende til Farven, uagtet Dannel- 
fen i det væsentlige er den famme: af mine er ikke engang 
det ene det andet ganfke ligt i Farve, men de 2de af dem 
fy nes og noget ilidte. Selv Linné fynes at have havt 2 for- 
fkjællige Exemplarer for Ojne ved fine Befkrivelfer, et andet 
i fit Syflem, og et andet i fit Mus. .Lud. Vir. p. 581, n. 2 o o. 



fom han dog citerer i Syltemet, hvoraf Forvirring har maat- 
tct rejse sig angaaencle denne Snogepande, thi i Musæo taler 
han flet ikke om de dunkelbrune Side - Punkter, som han i 
fit Syftem har tillagt den fpecifiqve Benævnelse. Naar dilTe 
brune Ströe-Punkter paa Siderne undtages, hvortil jeg kun 
finder meget utydelige Spor paa mine Exemplarer, men blot 
nogle as Bremme-Kærvernes Ribbei’ brunladne, saa flemme i 
övrigt mine s ftörfte Exemplarer beft med hans Befkrivelf« 
i Systemet.

De ere aflange, i Tom. lange og f Tom. brede; paa 
Ryggen jevnbuglede, guulagtige med smaa hvide Punkter, som 
neppe nok öjnes (thi Overfladen synes noget flidt); paa Bugen 
derimod fladbuglede og hvidladne. Toppen er fladtrykt, dog 
paa det ene Exemplar lidt mere fremftaaende, end paa det 
andet, og ved venltre Side af Toppen sees en liden Svulft, 
der er kærvet, ligesom hele Bremmen for og bag og til Si- 
derne; kun Midten af höjre Side er uden Bremme og Kærver. 

„Over Bag-Enden findes en ligedan Svulft, fom over For-En- 
den, og fra den ene til den anden gaaer en fordybet Linie 
langs Ryggen, men af Farve med famme. Kærvernes Ribber 
paa venftre Bremme ere kun paa det ene af dilTe Exemplarer 
brune, men det andet vifer derimod Spor efter en guulbrun 
Plet paa begge Sider, hvorved det nærmer fig C. erosa. 
For- og Bag-Ende ere meget butte og rundlkaarne, og begge 
Læber rage lige langt frem. Yderlæbens t verlobende stærke 
Tænder række lige ud til Side-Bremmen og forene fig med 
dennes Kærver; men Inderlæbens ere kortere, og lobe kun 



tvers ind til Svælget, ingenlunde over Bugen, de 2 forrette 
fkraalöbende og meget ftærke. Svælget er hvidt.

Paa det sidfte af diffe 2de Exemplarer patter Gvaltieri 
Figur i hans Testae. T. i3. lit. R. temmelig nöje, lkjönt den 
er ftörre, faa at jeg fkulde være tilbøjelig at före den hid, om 
hvilken Schröter i hans Einleit. 1 p. i5o. n. 65. har været 
vaklende.

Mit 3die Exemplar ftemmer derimod nærmeft med Be
skrivelsen i Mus. Lud. Ulr. I. c. Det er meget mindre end de 
andre, omtrent | Tom. langt og f bredt, altfaa kun som et 
Spurve-Æg, som Linné fkriver, men ægformig og under Bu- 
gen mere fladt, og kommer i det hele C. poraria nær i 
Lighed. Det mangler baade den guulbrune Plet og de brun- 
ladne Kærve-Ribber, og er paa Ryggen mere guulladen med 
kjendeligere talrige smaae hvide Punkter; Underfladen blegere, 
end Ryggen, dog og mere guulladen, end paa de 2de förfte 
Exemplarer; Yderlæbens Tænder noget kortere; i det övrige 
dannet som hine, men mere fuldstændigt og aldeles ej flidt.

Jeg har kjobt mine efter en afdöd Samler her i Kjöben- 
havn, og kan derfor ligefaa lidt angive denne Arts Födeland, 
fom Linné.

Tab. 1. Fig. 8. vifer den bleggule Snogepande fru Ryg- 
gen i naturlig Störrelfe, og

Fig. 9. fra Bugen.
a. For - Enden med Toppen og Svulften 

oven til, og Skraa-Tænderne neden til.
b. Bag-Enden med Bag-Svulften oven til.
c. Yderlæbens Hore Tænder.



(1. Inderlæbens mindre Tænder. -
e. Kærverne.

4) Cypree a spurca (den urene Snogepande) Linn. Syst. 
nat. p. 1179. n. 55g.

Denne har og Skribenterne ganfke miskjendt, fkjont 
den er meget almindelig. Og besynderligt var det, at Mar
tini ej lagde Mærke til, han havde-den for lig i den Snogepande, 
fom han kalder: Klejne gelbe braungefleckte Porzellane mit 
weissen gestipten Saum og i fit Conchyl. Kabin. 1. p. 4o2. har 
befkrevet og fig. 355. afbildet. Siden torde ingen anden an- 
tage den derfor, men man gjettede fig frem ved ganlke andre 
og flet ikke hidhorende Arter, for dog at give fig Anfeende af 
at have efterfporet Linné. Born i Mus. Cæs. Kind. p. 190. 
troer lige til at have den for fig i den Snogepande, han har 
afbildet T. 8. f. 14., men Schroter i fin Einl. .1. p. 125. for
kaster den med Grund, fom en ganfke anden, og den kunde 
i det hojefte kun være dens Larve eller uudvoxne Unge, faa- 
fom den ingen fuldvoxne Tænder eller Yderlæbe tillægges, 
maatte altfaa ogCeca höre til Linnæi Bulla Cyrræa, Syst. 
nat. p. 1185. n. 38g. Schroter selv fees dog ikke at kjende 
bedre til C. spurca, men forsalder til en langt dörre Fejl i 
JKiedem. Archiv für Z00I. und Zoot. 5. B. 2. St. p. n5., i det han 
anfeer den at være Chemnitzes angebrannte Porzellane i Con- 
chyl. Kab. X. p. 106. f. i34i., da der ikke er mindfte Lighed 
imellem famme og Linnés Bcfkrivelse, faa at det falder mig 
ubegribeligt, hvorledes han kan være falden paa flig Tanke, 
endog uden mindlte given Anledning fra Chemnitzes Side. 
Gmelin i fit Syftem p. 5416. 11. 87. lader C. spurca endnu 



ftaae blank, uden at tillægge den noget Synonym, men ved 
at ville forkorte Linnæi Belkrivelse, og trække det, der hö- 
rer kun til Larven, frem imellem det, der angaaer den fuld
komne Snekke, har han gjort Befkrivellbn uforftaaelig; JBorns 
ommeldte Snogepande har han vel rettelig sat for fig felv un
der Navnet Cypræa oblonga i det næftfolgcnde No. 88.; 
men urigtig gjort Martini ovenmeldte Snogepande ogfaa. til eu 
egen Art under Navn af Cypræa Acicular is p- 54a i. n. 
107. da den burde flaaet fom Synonym under C. spurca; 
thi enhver, fom vil anftille Sammenligning imellem Martini 
Snogepande med den naaleprikkede Som p. 555., som jeg 
her til nöjcre Betragtning kan fremvise, og imellem Linnæi 
C. spurca, vil finde, at samme fvarer nöje til hans Belkri- 
velfe over den fuldvoxne Spurca saa lydende:

” Testa ä) submarginata, b) lutescens, luteo irrorata” 
eller, som han liden sorklarer fig ”puctis pallidioribus aut 
” saturatioribus confert im adspersa, c) lateribus fusco-punc- 
”tatis, d) margo supra crenulatus colore fusco, e) ovala, 
”£) lævis, g) labium interius postice reflexo apice.”

At han kalder den submarginata, lkeer uden Tviyl, 
fordi den höjre Side ingen egentlig Bremme har, men kun 
lidet Tegn dertil sor og bag; imidlertid har dog venftre Side 
deflo kjendeligere Bremme, derfor han og melder om margo 
supra crenulatus colore fusco, thi her, faavelfom 
for og bag, ere Kærvernes Fordybninger brune, men Rib- 
berne ere hvide. Farven vifer og i det gule paa Ryggen mere 
bleggule og til det hvide fig nærmende talrige Punkter, fom paa 
de llidte blive hvide, men paa de flefte vife fig, fom ftnaa

UrJ. Sei. fJvys. Skv. I Deel. I Hafa 1821. K



krumme Linier eller Halv - Cirkler, saa at han med Föje 
kunde tillægge den pund a pallidiora, aut satura
tiora; c o nf er tim sparsa; mod Bremmen fees og paa de 
hvide Sider nogle ftörre brune Pletter, der flemme overeens 
med hans ommeldte latera fusco punctata. Læberne 
have ftærke tverlöbende Tænder, dog ej faalange, at de naae 
ud til Side-Kanten; men paa Inderlæben ere de allerkortest, 
fkjönt dennes bagefle Tand er længere, end de foregaaende, og 
ftaaer temmelig viit adfkilt fra dem i en krum Skraa-Linie bag 
ud, lige paa Bag - Randen, hvilket Lånné maae have havt i 
Tanke med sit Udtryk: Labium interius postice re
flexo apice; men det han föjer til: „quod huic proprium,” 
ret som ingen anden Snogepande fkulde heri ligne den, det 
tör jeg ej give ham Ret i, da flere Arter ere mig bekjendte, 
som i ftörre eller mindre Grad heri ligne den. Den har in
gen kjendelig Top, men er kun paa Toppens Sted lidt fvul- 
ftig med et svagt Indtryk paa venftre Side, saa at den hver
ken kan regnes til de top vredne (mucronatas) eller til de 
navletrykte (umbilicatas), og derfor af Linné er anviifl 
S1U rette Plads, blant de br emmede (marginatas). Yderlæ- 
ben rækker fortil lidt uden for Inderlæben. Bag-Enden er 
buttere og bredere end For-Enden. Den er paa Ryggen 
temmelig höjbuglet, men paa Bugen fladbuglet. /

Det övrige har Martini 1. c., ved hvis Belkrivelfe jeg 
kun maa anmærke, at han gjör det blege til Grund-Farve, 
og det gule til Punkter, paa Ryggen, hvilket i hg felv lober 
ud paa eet, fkjönt jeg hellere förde Linnés Sprog.
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Efter det anforte' troer jeg nu med Sikkerhed at kunne 
bellemme Synonymen for denne Snogepande saaledes:

Cypræa spurca Linn. Syst. nat. p. 1179. n. 35g.
Schrot. Einl. 1 p. 124. Gmel. Syst. p. 341 6. n. 87.

Die kleine gelbe braungefleckte Porzellane mit weijfen 
geftipten Saum, Martini Conchyl. Kab. 1 p. 4o2. £ 
355. Schrot. Einl. 1 p. 144. n. 37.

Cypræa acicular is, Gmel. Syst. p. 3421. n. 107.
Linné angiver Middelhavet, S0111 dens Födefted; Martini 

havde kme fra den Spanfke Söe; men jeg har mine fra St. 
Croix i Veltindien, hvoraf de störfte er if Tom. lange, og 
i Tom., brede.

V.
Om den norske Jomfrue - Coral (Madrepora Norvagica). 

som en virkelig forskjællig Art fra den egentlige 
J omf r u e -C or al (Madrepora virginea).

I de norfke Fjorde findes paa Hav-Bunden en Stjerne- 
Coral (Madrepora), fom man, formedelst en flags Lighed, 
har ladet lig forlede til at holde for Linnæi Jomfrue-Coral, 
Madrepora virginea, Linn. Syst. nat. p. 1281. n. 67. 
hvilken Fejl jeg her vil föge at rette, ved at gotgjöre,’ at de 
virkelig ere færlkilte Arter, i det jeg kan fremvife for det 
ærede Selfkab Exemplarer af begge til Sammenligning.

Den forfte Skribent, fom jeg veed at have meldet om 
den norfke her omtvistede Coral-Art, er Pontoppidan i hans 
Norfke Naturhistorie iste D. p. a58. n. 10. T. 14. fig. G; der- 
efter Strom i sm Befkrivelse over Söndmöer lttc D. p. 144. J.
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fom formodede den at være JLinnæi Madrepora virginea', 
hvilket siden Gunner us, fom omftændelig befkrev og frnukt 
afbildede den i Norfke Videnfkabers Sellkabs Skrifters 4de 
D. p. 56. n. ii. T. 8. f. i-4, ej har taget i Betænkning at 

v udgive for vift*;  men ingen af diffe maa have havt den rette

*) Hvilket han tilkjendegav med de underfojede Ord: ’’vév M. virginea 
Linnai et Pallas.”

**) vid. p. 433.

M. virginea, enten in natura, eller i Afbildning, for hg 
til Sammenligning, de fkulde ellers ej være faldne paa at gjöre 
dem til een og famine Art, da Forlkjællen er alt for ftor; men 
de maae blot have holdt fig til Liinnoei korte Belkrivelfe, fom 
da let kunde forvilde enhver, der nödig vilde udgive fit fundne 
Natur-Stykke for nyt. Muller i lin Prodr. Zool. Dan. Sp'. 
5o4i. giver den vel og det Navn M. virginea, men tviv
lede dog om at den kunde være den egentlige, tilforn af an- 
dre omtalte, Coral under dette Navn*).  Imidlertid havde 
man i Neue Manigfaltigkeiten 3 p. 419. med Fig.**),  ved at 
overfaette Gunneri Afhandling, overfort Fejlen paa tydlk 
Grund, uden at anftille nærmere Underfögelfe, og Gmelin 
tog ikke i Betænkning i lit Syftem p. £779. n. g5. at regne 
diffe 2de Coraller fammen. - ' ' .

For at forebygge denne Fejls videre Udbredelfe, ©g faa- 
viit mueligt hævde den norske faa kaldte Jomfrue-Coral fin 
Plads i Naturen, som en egen og ny Stjerne-Coral - Art, ag- 
ter jeg det ikke overflöcligt, at beftemme dens virkelige For- 
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fkjæl, ved at anfore begge dilfe Corallers Skjælnemærker jcvn- 
fides ved hinanden. Jeg har derfor kaldet den norlke Art 
hi a dr ep or a Norvagica} under hvilket Navn denne for-
ftaaes i folgende Sammenligning.

Madrepora virginea.

i) Har Stamme og Grene, fom 
i egentlig Forftand kunne 
kaldes trinde.

a) Er fmaaprikket paa O ver- 
fladen, ifær for et væbnet 
Öje, og llribet omkring 
Stjerne - Hullerne ned fra 
deres Rand-Lameller.

5) Har ftörre Stjernehuller i 
en vexelviis Orden, og alle 
runde.

Madrepora norvagica. 
i) Har Stamme og Grene, fom 

til de 2 de Sider ere kj en
delig fammentrykte , og 
kunne kun kaldes fladtrinde.

s) Er glat overalt, og har hver- 
ken Prikker eller Striber; 
kun for det væbnede Öje 
vifer Overfladen fig fkum- 
lignende med utallige yder-' 
lig fine Rynker.

3) Har finaa Stjernehuller, fjel
den ftörre end et maadeligt 
Naalehovcd, og uordentlig 
ftröede hift og her, viidere 
fra hinanden paa Stammen 
og de ftore Grene, men 
tættere fammen, og under- 
tiden fammenlcbne i eet, paa 
de fmaa Grene. De ere 
vel meeft runde, dog nogle 
aflange og mere viidgabede 
end andre.
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M ådre por a virginea.

4) Dens Stjernehuller ere i den 
ophojede Omrand forfynede 
med omtrent 2 4 tynde, ind 
i Öjehulen nedlöbende La- 
xneller af vexelviis Størrelse, 
saa at hveranden er lavere 
og ej saa langt indgaaende, 
men alle lobe over den 
fkarpe Rand ved lave ned 
ad Siden, og ud over Over
fladen, krummede Ribber, 
fom dog ej naae sammen 
fra eet Öje til et andet; 
DitTe Ribber foraarfage de 
oven (under No. 2.) omtalte 
Striber. Lamellerne ere 
hele og lkarpe i Kanten, 
men ikke engang de ftörlte 
naae lige ind til Middel- 
punkten.

5) Öjegrunden i Stjernehullerne 
er hulret, ret bom den var 
ormllukken.

6) Inderdelen er temmelig com
pact f men vifer i Brudet 
en enkelt ftor Stjerne-Figur. 

ßiadrepora n o r v a g i c a.

4) Dens Stjernehuller have kun 
i Omranden Kærver, der 
paa de flette ere tilspidsede, 
og med deres spidfe Ende 
böje fig efter den flade —- 
ej den fkarpe Side, endog 
ned ad, og faaledes danne 
Stjerne-Figuren. DiffeKær
ver ere paa de runde Stjerne- 
Huller fjelden flere, end 7 
å 9, men paa de aflange 
talrigere, indtil 18 og der- 
over; ja ofte fee de kun 
ud, fom en krufet Omrand, 
uden at böje sig ned mod 
Midten, og saadanne kru- 
sede Öjne findes især paa 
de fmaa Grene i de tran- 
gefte Klöfter, og give Co- 
rallen et artigt Udfeende.

5) Öjegrunden er glat med et 
lidet rundt Hul i Midten, 
£aa ftort, som et Naale-Stik.

6) Inderdelen mere compact, 
og viser i Brudet kun smaa 
Ströe-Huller.
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Ma dr ep ora r irgine a.

7) Hovedgrenene ftaae mere op
rettede.

8) Farven hvid, men udven
dig kun hvidgraa, indven
dig renere hvid.

Madrepora nor rag ic a.

7) Hovedgrenene mere fkraa- 
löbende til Siden og halv- 
liggende.

8) Farven hvid, men udven- 
dig med et guulagtig Skjær, 
indvendig mere lyshviid.

Skjælnemærkcr nok, synes mig, til at gjore dem til sær
skilte Arter, lad være de og have noget tilfælles med hinanden, 
faafom: a) en udbredt Rod-Plade, b) en meget kort Stamme, 
der fnart deler fig i 2 å 4 Hoved-Grene, hellt efter een Side? 
dog ogfaa undertiden krydsviis. c) Diffe Grene komme hin- 
anden ofte faa nær, at de (dog meeft paa den Norfke) voxe 
fammen, og d) hvor Grene - Enderne ere hele, ende de med 
et stjernet Oje.

Til Slutning vil jeg anföre hver Arts rette Synonymie af 
de Skrifter, jeg har havt til Efterfyn:
I) Madrepora rir gine a.

Madrepora rir ginea 9 Lin. Syst. nat. p. 1281. n. 5y. 
Gmel. Syst. p. 3779. n. g5. Elliset Zolander Zooph. 
p. 154. n. 13. t. 56.

Die Jungfern-Coral, Pallas Thierfl. 2 p. 72. f. 55.*).

*) Men hans Figur er kun maadelig, og fvarer ikke til Belkrivelfen, 
da den har altfor hoje Stjernehuller, ret fom de fadde paa Stilke, 
og tillige for glatte uden Striber; bedre ere Gvaltieri og Salanders 
Figurer.
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Acr opord alba foraminibus stellatis amplioribus, 
Gvalt. test. p. 24. n. 5. ante tab. i.

II) Madrepora norvagica.
Madrepora virginea, Müll. Prodr. Zool. Dan. 5o4i.
Coral, Pontop. Norg. Naturi, i. p. 258. n. io. t. i4. f.

G. Ström Söndmö i. p. 144, <£ Norlke Videnfkab. 
Selfk. Skr. IV. p. 56. n. u. t. VIII. S. i-4.

Jungfern-Coral, Neue Manigfaltigk. III. p. 419. cum fig. 
ad p. 455«

X
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