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Om Slimhorne t.
, (Buccinum glutinofum.)

ved
0. F. MÜLLE R.

okillier, Sneglehuse og Muslingffatter have i lang Tid tíL 
draget sig Menneskets Opmærksomhed; man har lidet be

kymret sig om deres Beboere, og ikke stiottet om at kiende disse; 
tvertimod, for at forskaffe sig deres Boeliger udoste man Penge 
uden Undseelse. Fra Lerlms og Scipio indtil vore Tiders For
ster og Rige have Born og Gamle beundret Skallerne og ladet 
Kiemen fare. Havde ingen Apicius vceret, var Dyret i Ksters- 
ffalleu, i Havesnekken og i Muslingen bleven ukiendt, nu maatte 
Dette sees, fordi det ved Nydelsen ikke kunde undgaae vore aabne 
Syne. Med rette fornoyes vi ved smukke Tegninger, hoye og 
mangfoldigen blandede Farver, Bygningers mathenratiste Afmaa- 
linger, og Kegelfigurens uendelige Forandringer, mon ikke Mo
sterne ffutte blive os ligesaa underholdendes mon ikke deres Nier- 
ligheds Pile, som giere Malerens og Digterens idealste Opfin
delse virkelig; deres besonderlige og forstietttge Parrings Maade; 
deres fraffaarne deeles Fornyelse; deres Boeligers Dannelse, og 
deres evrige Husholdning ville give den tcenkende Stof nok til Be
tragtninger. Vel tegner Naturen ikke Skatterne i de nordlige 
Egne med saa afstikkende Farver som under en hedere Himmel, dog 
fremstilles os samme Former, og lige beundringsvcrrdige Beboere; 
og disse have vore Forfcedre overladt os at kiende, at bestemme og. 
at adstå
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2Z8 M. Om Slimhornet.
Larrd- og ferskvands-Sneglene have ikke en faa ffinnende 

Kiortel, som de fleeste Hav-Snegie og derfor kiendes faa af dem 
og fierre vcerdiges en Plads i Samlernes Kabinetter. I det an
det Bind af min Hiftoria vermium har jeg bestemt og beskrevet 
imod to hundrede Land- og Ferskvands Snekkearter, og deri- 
blant sex og halvtredsindstive Arter, som tilhore det nordlige Eu
ropa, og som mig ere forekomne i Hovedstadens Naboelaug. For 
at bestyrke hvad jeg nyeligeu har sagt, maa jeg erindre, at man 
af diste neppe finder sex etter syv Arter i vore Tiders Kokiilie- 
Samlinger. Jeg gav tillige Dyret min Agtsomhed og i Tanke 
Derved at lede Kokillie-Sogernes Opmccrksomhed paa den cediere 
Deels Husholdning, bestemte jeg Skabningens Slegts Karacter 
ikke af Skatten attene, men fornemmeligen af Beboerens i Dyet 
faldende Skielnesmcerker. Diste gave mig i alt tolv Slegter af 
Danft'e Land- og Ferskvands Snegler og forandledigede fol
gende Inddeeling:

Snegle
1. uden Skal.
2. med een Skal.
z. med tvende Skaller.

De forste ere ikke tattrige; de bestaae attene af en Slegt, 
nemlig de ttøgtte Snegle. De andre deele fig i tvende Klubber 
efter Tallet af deres F-ltraade, der ere fire etter tvende. Den 
med fire Foltraade have synene i Spidsen af simime, og give 
os den meget tattrige Slegt af Helix etter egentlige Snekker, der 
i Arternes Moengde overgaae alle de ovnge tilsammen, den Med 
tvende Foltraade deeler sig i fire Familier efter Foltraadenes Fi-- . 
gitr, som ere linierette, afhuggede, trekantede etter tilspidsede 
(fetacea). Familien af de med linierette Foltraade har dyttene paa 
deres Spidser og er saa eenlig, at den ikkun bestaaer afeen Slegt 
og af en eeneste Art, som er Sandkorn-Snekken (Vertigo). De 
trente ovrige Familier have grynene ved Grunden af Foltraa- 
dene, og deele sig i Slegter efter den Vinkel, hvori Dynene sidde: 

saaledes
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stråledes have Le rned afhuggede Foltraade Synene enten i deñ 
indre Vinkel og hede SBeskeel-Snekker (Ancylus), etter i den 
bagre Vinkel og hede Goelgran-Snekker (Carychium) og be- 
ftaae af meget faa Arter. De med trevmklede Foltraade have 
og Synene i den indre Vinkel, og indeholde mange Arter under 
Navn af Hornstrekker (Buccinum). De med tilspidsede Foltraa- 
Le indbefatte trende Slegter og have Synene i den udre, indre 
etter bagre Vinkel; de tvende ferfte have en Deel Arter under sig 
og hede Nerite Snekker (Nerita) og Skive-Snekker (Planorbis) 
den sidste ikkun een, nemlig plumas Snekker (valvata criilata). 
De met) tvende Skaller udgior tvende Klubber nemlig med 
Spr^yre og uden Sprite; denne indbefatter een Slegt under 
Navn af Mige (Mya) og hin tvende, nemlig Muslinger (My- 
tilus) og TeUiner. Dette fees best i folgende Skema:

Land- og fersk Vands Snegle.
* uden Skal.

fire Foltraade: Sneglefi.
** eenfkallede.

A. fire Foltraade: Snekken.
B. tvende Foltraade:

a. linierette: SñNdkoM-SnekkeN.
b. afhuggede:

synene indad: Ssesscrl-Snekketr.
- - - bagtil: Soelgran-Snekkerr.

c. trevinklede: Horn-Snekken.
d. tilspidsede:

Synene udad: Nerite-Snekken.'
- - - indad: Skive-Snekken.
- - - bagtil: PInmas-Snekken.

?**  rostå



240 * M. Dm Slimhornet.
*** tossallede.

A. dobbelt Sproyte:

a. kort: Muslingen.
b. lang: Tollmen.

B. ingen Spreyte: Migeu.
Selffabets Skrifters Indretning taaler ikkun dette Udkast, og i 
anferte latinffe Skrift har jeg allerede givet en Detail af disse Skab
ninger^ meere passende vil den enkelte nye Arts Beskrivelse blive.

Paa Bladene af ferff-vands Planter, ister paa den gule 
AakanDe (a) findes undertiden smaa Slimkugler, lidet storke end 
en graa Ert; nogle af disse hore til Planteriget og ere en /ir, 
sphceriffog ubekiendt Tremola, hvis Straaler eller Fibrer lebe fra 
Middelpunkten til Kuglens Omkreds; andre ansees lcenge for sam
me, eller for en uorganiff Slim, og here dog til Dyrriget; de 
ffyvle den sieldne Snegl som paa nogle A>yeblik skal underholde vo
res Opmærksomhed.

Tager man denne Slimkugle fat med Fingrene, bortglider 
den letteligen mellem samme og tabes; man anseer dår for en 
Ilags gallertartig Uhumsthed, og lader den gierne fare; dette bli
ver uden Tvivl Aarsagen, hvorfor denne Skabning hidtil er und- 
gaaet Naturforffernes Pyne; Folelser har formodentligen overilet 
Deres Omdomme og betaget deres Iver Vellysten af en nye Op
dagelse. Den fordrer og et meere end alrnindeligt Kye for ved for
ste Betragtning, og saa lcenge den endnu er vaad at see noget an
det end en Klump Sliim, i hvor man og vender den. For ikke 
at oversee dette og mange andre Vanddyr og Soevcexter, er det 
got at have et lidet Glas ved Haanden, fylde det med Vand, og 
deri lcegge det i Vandet forekommende, som maatte give nogen 
Formodning, thi enhver Skabning glceder sig ved sit Element, og 
udvikler eller udbreder sig der efter dens bestemte Hyemed, naar 
den uden for samme ffyvler sig etter bliver ukiendelig.

(a) Flor. Dan. Tab. 603,
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I Vandet sees Skallen crgagtig, kuglerund, og guul med 

sorte Pletter af forffiellig Sterrelse og Strcekninger, nceften tegnet 
fom et Landkort. Snrrkelen er saa liden, at man ikke bliver den 
vaer, og Skallen synes lige trind for og bag; Aabningen bedcekkes 
gemeenligen saaledes af Sneglens saa kaldte Fod, at den ikke sees, 
ja ikke engang dens Kanter. Naar Sneglen undertiden dreier Fo
den til den venstre Side, da sees Skallen indvendigen beklcedt med 
en fim Hinde, og paa heyre Sidefor til en stor fort Plet, som er 
Gatboret. Hiertets Bevcegelse kan ikke i denne saavel iagttages 
som i perleboblen (b) og andre, siden den ikke dreier Foden til den 
heyre Side. Uden for Vandet sees Skallen og guul med sorte 
Pletter, dog kan Snirkelen ikke bemcrrkes ferend Skallen er ganffe 
ter, og da sees den glat og glindsende. Naar Dyret er tagen ud af 
Skallen, som vanffeligen kan ffee uden at senderbryde denne, (den 
beste Mande er ferst at drcebe det i hedt Vand, og da forsigttgen at 
udtrcekke det med en Naal) mister Huset tillige med Indvaaneren 
sit indvendige Betrcek, og med dette ommceldte Tegning. Skal
len er nu glat og guul uden nogen Plet, og saa gienemsigtig, at en
hver Ting sees gienem den saa tydeligen, som om intet var der imet 
lem; den er saa tynd at, naar man oplsfter den paa en Naalspidse, 
bedrages Hyet saaledes, at Spidsen synes at gane igienem Skallen 
og at vcere uden for dens ficrrmere Side. Den bestaaer af lidet 
lueere end tvende Vendinger, hvoraf den ene nceften udgier den heele 
Skal, og den anden Snirkelen; denne er gandffe but med m 
ukiendelig Ophcrvelse. Aabningen er nceften rund, 2z Linie i 
Lcengden og 2 i Bredden, med en ffarp Kanti Vendingerne gaae 
fra venstre til heyre Side. Holder man Skallen mod Dagen, sees 
den store Vending hvid, og at beftaae af tverlobende ñire Striber ; 
paa Snirkelen spille Lysets Straaler i et matguult Skin som i en 
Hyarinth. Heele Skallens storfte Lcengde er 3 og dens Bredde 2 
Linier.

Snegiett ,

Hh
(b) Vermium hiiL 353.
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Sneglen beftaaer af en meget fliimagtig Materie; tager 

man den i Haanden, kan man intet ffielne uden en Klump Slim, 
som hccnger ud af Skatten og ftrax efterlader en Mcrngde af sit 
Vccftn.

Hovedet er ncesten fom en halv Cirkel, oventil rund og mod 
Foden bred, paa Kanden beftreet med graa Prikker. Munden 
giver sig midt paa tilkiende ved en rsdguul Plet, i hvilken fees en 
sort Tverftreg; denne er Randen af Mundens eversie Aabning. 
Tandgierdet fynes ligefom hos perleboblen at besiaae af tvende 
haarde Halvkugler, fom, naar Sneglen indsiuger Vandet, vexel- 
viis give sig fra og til hverandre. Naar Munden er lukt, fees end
nu et lidet Hull under den forte Streg.

Den har fom alle Vand-Snegle tvende Feltraade og tvende 
Dyne. LMraadene ere trekantede, og altfaa horer den til den 
Slegk, som jeg har kaldet hornet (c). De besiaae af en tynd og 
klar Hinde, som paa Kanten er befat med graa Prikker, og i Mid
ten viser nogle klare Aarer. Deres Grundlinie sircekker sig fra Ho
vedet hen over Skuldrene: en Stilling, som er Horn-Sneglene 
egen. Ved Grunden af Foltraadenes modvendte Side, eller i den 
indre Vinkel, som disse giore med Hovedet, sidder en liden aflang 
sort Plet, som er Sneglens $ye, under en klar Hinde.

Kroppen, som hos Sneglene kaldes Foden, fordi de ved sam
me ftemglide etter fremflcebe sig, er unden plat, oven ophcrvet, 
hvid og klar med graa Punkter mod Randen, og sierre end Skatten, 
hvorfor en Deel af Foden aldtid er uden for Skallen og aldrig frivil
ligen inddrages i famme. Mod Hovedet er den bred, og i den mod
satte Ende tilspidset; dens siersie Lccngde er fem, og siersie Bredde 
tre Linier.

Foruden disse Sneglenes udvendige Deele omgives de med en 
flimet Hinde, fom beftaaer af trende Parter, hvilke jeg efter deres 

forskiel-

(e) Verm. hill. vol. 2> pag. 326.
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forffiettige Brug kalder fragen (collare) Betrukket etter Tr-yen 
(tunica) og happen (pallium). DM ere Sneglene af Yderfte Nod- 
vendighed og giere dem store Tienefter, ister den ferste. Denne har 
sin bestandige Plads i Husets Aabning, og enten gandffe ffyvler 
Sneglen, eller, naar den strcekker sig ud af Huset, omgiver dens 
Legeme. I denne sees tvende Aabninger: een for Luften og den ano
den for Ureenlighederne; begge aabnes og lukkes efter Dyrets Be
hag. Den giver Materie til Sneglehufets Bygning og,all beho- 
vende Flikning. Hos Landsneglene, der ikke som de fleefte Vand
snegle, ere forsynede med noget bestandigt Dckkel, uddriver den des
uden efter Dyrets Behag, naar det trcekker sig ind i sin Skal, og 
vil lukke efter sig, en skummende Saft, som i et Kyeblik faaer Fast
hed og bliver en Lukkelse for Husets Aabning. Vil det atter frem 
for at soge sin Fode, at vederavoeges af Dugen etter af en mild 
Regn, da oplofts Lukkelftn og Sneglen passerer igienem. Mcerk- 
vcerdigt er det, at disse Lukkelftr endog indrettes efter Tidens Lcrng- 
de, i hvilken de stal tiene: den, som giores ved Hostens Slutning 
tit Befficermelse Vinteren over, er tyk, haard og bestaaer aftrende 
Lag, Sommer-Gardinen derimod, fom paa et Kyeblik frembrin
ges og fonderrives, er tynd, klar og enkelt, men herom ved anden 
Leilighed.

Ved bragen er paa begge Sider tilvoxet en tyndere Hinde, 
nemlig Trøyrn og pappen. Tropen omgiver Sneglens Legeme 
og beklcrder tillige heele Sneglehufets indvendige Side, i hvilken 
Hensigt den fortiener Navn af Tapete eller Betrcek. Den er fuld 
af Aarer, Streger, Pletter og Punkter, og giver de tyndffattede 
Sneglehuse de Farver og Tegninger, med hvilke de prale, saa lcrnge 
Dyret er i dem, endog efter dets Dod. Saaledes ffyldes de sorte 
Pletter, som vift sig paa den gule Skal af vores Gttmhorn og 
mange andre, ikke Sneglens Legeme, men det gienemffinnende Be- 
trcrk eller Troye, som folgeligen paa den mod Skatten vendte 
Side maa vcere tegnet med saadanne sorte Figurer. Skoller man 
Sneglen i hedt Vand, og strap trcekker Legemet ud af Skallen, 
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seer man Betrækkets udvendige Side tydelige« besat med de sorte 
Plettere den tomme Skal er derimod klar og uden mindste Teg
ning ; ligeledes tabes eller iglen fremkommer Skallens Tegnin
ger, eftersom den levende Snegl tilbage drager sig eller iglen heel 
opfylder den. Betrcekets indvendige Side er aldeles hvid, en sort 
Plet untagen paa dm hoyre Side ved Gatboret.

Kragen og Betrukket er tilftelles for alle mig forekomne 
Snekker, men Kappen har jeg allene fundet hos faa Vandsnegle 
og hos en eeneste Landsnegl. Hos nogle tildcekker den den Heeke 
Skal, hos andre Mm en Deel af Skallen. Hos Glmchornet 
er den faa stor, at den kan stinke den Heeke Skal, dog er gemeen- 
ligen den overfte Punkt nbedcekket. Den er hvid og klar, og lige
som heele Legemet beftroet med smaa Prikker. Man seer igienem 
famme den heele Tegning, som Skatten faaer af Betrcrkket, der 
altsaa gienemstinner den hornagtige Skal og tillige den gallert
artige Kappe. Over Snirkelen, fom gandste stinkes, erden tyk
kest. I denne Kappe har Slimhornet ncesten beständigen sin me
get tynde Skal indsvobt, enten den bevceger sig, eller sidder stille. 
Almindeligen ligger den glat og ligesom udspendt over Skallen, 
undertiden faaer den een eller tvende Knuder, som iglen forsvin
de. Ikkun engang har jeg seet, at een af Slimhornene i Van
det saaledes blottede Skatten, at heele Snirkelen kom til stue, 
og da laae Kappen rullet fon: et Teppe rundt omkring Skallens 
Kant, og Hjertets Bevcegelse stimtedes gienenr Skallens Klar
hed. Tages Sneglen ud af Vandet, glider Kappen rundt om 
Skallen langsom ned tik Randen, hvor dm tyknes, og da bliver 
den blottede Skal tor og glindsende. Scrtter man Sneglen atter 
i Vandet, stiger Kappen op iglen og bedcekker Skallen font tik- 
tilforn. Sandfynligen tiener den til at aftage de Stod, som ellers 
vilde beskadige den tynde Skal, maastee og til meere Sikkerhed 
mod Fist og andre Vand-Dyr; vissere synes det, at den ved den
ne siimige Indvikling hidtil er undgaaet Naturalistens Efterftm- 
delser.
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Slimhomet lever som mange andre Vand-Snegle af de 

vegetabiliffe Deele, som flyde i Vandet, og som de.tillige med 
Lette indstuge eller udsue af Vand-Vccxternes Blade Den gule 
Aakandes Blade voxe under Vandet i Aaercg ftilftaaende Soer, 
ofte neden paa Bunden og ere finere og lettere at oplofts end den 
hvrde Aakandes (d), som bedeckter Aaer og Soers Overflade, 
og det er vel Aarsagen hvorfor denne og andre Snegle helft op
holde sig paa den forste. Dog lader den sig ikke noye med Urters 
Spisning. Ridder x?on Lmne angiver en Land-Snekke, som ffal 
erde Kalksteen og har derfor kaldet den Gteenhugger; jeg har 
viift (e) at dette ikkun kan vecre ffeet i et enkelt Tilfalde,, og at 
den egentligen opholder sig paa gamle Trccftupper, saaledes gnave 
baade de negne og eenffattede Snegle Papiret, naar man sve
der dem i det, ffiondt dette ikke egentligen er deres Spise. Her 
have vi een, som i lige Tilfalde ceder Aadfeler, ja fine egne Sed- 
ffende. Jeg havde med en Naak forgicrves ftgt at trcrkke een ud 
af Huset; den fatte Livet til derover; jeg lagde den i Glasset hos 
de andre; en af de Levende nccrmede sig til den Dode, ftak Mund 
og Hoved ind i Skattens Aabning, trak Aadftlet frem, og til
bragte et Korteer paa at udsue det.

Slinchornet gaaer aldrig ud af Vandet etter scctter sig pam 
nogen Plante oven for Vandet, som en Deel Vand-Snegle; siel- 
den feer man dem som andre omvendt med Bugen opad og Skal
len nedad at hcrnge ved Vandets Overflade, hvilken Stilling sti
rres at vcere mange Vand-Snekkers Vellyst. Aldtid fandt jeg 
dem paa Blade, ssom vare een Aten etter meere under Vandets 
Overflade, i Aaen paa Lridrrchsdatt i Juni, Juli, August og 
September, aldrig paa nogen Plante over Vandet, som ellers 
en Deel andre Vand - Snegle, dog er det ffeet, at de hos mig, 
maaffee i Mangel af Vandets Ferffhed, ere krobne af Vandet 
paa Bordet, og der af Torke indkrympede og dode.

HH Z Dm
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(dl) El. dan. tab. 602.. (?) Verm. hilt. vol. 2. pag. 4L.
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Den er, faa vidt jeg har kunnet efterspore, aldeles ubekiendt: 

i Hiitoria vermium vol. 11, pag. 129, og i Zoologiæ danicæ pro
dromo 2932 heder den Buccinum glutinofum tefta ventricofa dia- 
phana, mucrone obtugo, apertura ampla.

Figurernes Forklaring:

1. Slinchorrret, krybende i Vandet ; i naturlig Storrelse.

2. Samme, forstorret.
a. Foltraadene.
b. Kynene.
c. Foden etter Legemet.
d. Kappen.
e. Den blotte Skal.

3. Slimhornet uden for Vandet, i naturlig Storrelse.

4. Samme, forstorret.
2. Den nedgledne Kappe.
b. Sneglehusets Overdeel.
c. Snirkelen.

5. Det tomme Sneglehuus fra Ryggen, i naturlig Storrelse.

6. Samme fra Aabningen.

Det
1


