
over

et ganffe besynderligt Coralt-Produkt/ hvilket fiunt, indtil 
dets Slcegt ncermere bestemmes, kunde kalde en 

Snekke-Madrepore. (Madrepora cochlea.)

Af

Lorenz Spengler.

9 ^blant de vigtige Opdagelser, fom i dette Aarhundrede ere giorte til flføtur*
Historiens Fordeel, fortiene uden Tvivl de et sterre Fortrin, der have 

giort os bekiettdte med de Soeskabninger, fom den forrige Tidsalder anfaae for 
Planter, men i de nyere Tider ere beviiste enten at vcrre sammenfatte af Dyr- og 
Planteriget tillige, som Zoophyterne, hvilke endnu ere bekiendte under Navn af 
Dyr-Planter, eller og derimod andre, som Lithophyterne, hvilke ganffe ere 
vvergangne fra Plante- ril Dyrriget.

Saa megen Modsigelse disse nye Opdagelser have maattet taale, endog af 
lcerde M«nd og indsigtsfulde Naturforskere, beholdte de dog Overhaanden, fordi 
de Grunde , hvorpaa denne nye Lcerebygning vat opfort, bleve bekræftede af utal
lige Erfaringer og igienragne Forseg.

Man behever kun iblant de mangfoldige Naturforskere, som have giort 
Iagttagelser over henne vigtige Deel af Naturhistorien, at ncetme en Donati, 
etTJuffieu, en Ellis, en Pallas, hvortil endnu siden er kommet en de Linné,
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saa vil man snart kunne overvinde den Tvivl, om disse M«nd ved deres Under- 
sogelser kunde have taget Feil.

Da alle Coraller og Seevcexter pleie, Dont uden Rod, at flette sig fast 
enten paa Bunden af Soen, eller paa andre haarde Soelegemer, og den storste 
Deel af dem, i Henseende til deres udvortes Skabning, saa meget ncrrmer sig 
til Planterne, er det flet ikke faa forunderligt, at de Naturkyndige i de celdre 
Tider vilde have disse Skabninger fatte i Planteriget, da de formodede at deres 
Vext ei kunde sikre paa anden Maade, end ved Vegetationen.

Nu veed man med Vished, at disse formeente Steenplanker, nemlig 
Lithophyterue, eene og allene dannes og beboes af mangestraalede Soepolyper, 
som fra deres forste Spire have den Evne, af en dem tikhorende Steensaft at byg
ge, og siden efterhaanden, uden videre Hielp af Vegetationen, al forstorre de
res stiernedannede Celler, som passe til deres Legems Dannelse, og de bladede 
Sidevcegge, som svare til Antallet af deres Arme. Bekræftelse paa denne vig
tige Opdagelse sinde vi i Hr. Etatöraad Mrrllers Hiftoria Vermium, forste 
Deel, i Fortalen, hvor disse saa kaldede Dyrplanter anfores som sande Dyr, 
og i hans Prodromus, Hvor de anbringes under det passeligere Navn af 
Cellulariæ, (Cellebeboere.)

Til den titncevnede Slcegt af Coraklerne og Soevcexterne," henhsrer tildeels 
det Corall-Produkt, fom jeg nu agter at beskrive. Jeg siger tildeels, da det 
beboes og sammensattes af to ganjke og aldeeleS forjkiellige Dyre - Slcegter. 
Dog meener jeg ikke saadanne Sammenfletninger, soM man ofte seer, at fvrffiel- 
lige Slorgtarter af Coraller pleye at flette sig fast enten ved Siden af, eller oven 
paa hverandre; thi i dette Fald foregaaer flet ingen Forandring med Dyrene, da 
enhver Familie, saavidt den ikke hindres af den anden, kan for sig selv blive ved 
i sin Bygning, efter sin Bestemmelse udklække nye Pngel, doe og give den op- 
voxende Pngel Plads, uden ar bekymre sig om det Sted, hvdr deres Spire har 
begyndt at udvikle sig.

Med ncrrvcerende Corall-Produkt har det en ganske anden Besikasfenhetz. 
I eet Huns og under eet Tag leve to ganske forskiellige Dyr efter al Formod- 
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ning i fortroligt Vrnffab tilsammen, da de formedelst deres nat Naboeffab ikke 
kunne vcere hinanden fremmede eller til Hinder.

Det nederste og rummeligste Stokvcerk beboes af et Snekkedyr, og det 
andet af en Polyp. I Sandhed et af de sieldneste og forunderligste Syner, 
fom maaffee endnu hidindtil ikke er kommet nogen af de Skriftforfattere for Hine, 

< fom have ffrevet om Coraller og Ssevexter.

Vare der da i det Mg, hvoraf henne Snekke-Madrepore er tilblevet, 
virkelig to forffiellige Dyre-Slcrgter indfluttede, hvis ulige Drifter faaledes 
stemme overeens med hverandre, at de have Evne at bygge deres ftelleS Huus, 
efter begges deres Legemers Beqvemmelighed? Jeg har ingen Aarfag at tvivle 
pcra denne Omstændighed, endffiontjeg ikke kan begribe, og langt mindre for
klare denne Forbindelfe. >,

I det ringeste fan man vist ikke t«nke, at Ormen eller Snekkedyret, fom 
faa regelmcrssig beboer den storste Deel af Huufet, ffulde kun udgiore eet Dyr 
med Polypen, eller at det eene paa én eller anden Maade ffulde kunne blive til 
af det andet. .

Naar man baade ud- og indvendig underfsger denne Boelig, faa finder 
Kian ganffe tydelig, at det nsdvendigen maae beboes af to forffiellige Dyr. Jeg 
vil alt fa a ffge, ved Hielp af Tegningen, at giere Naturelfferne bekiendre 
med dette forunderlige Snekke- og Polyp- HuuS.

Denne liden Snekke Madrepore, fom Madrepore betragtet, findes fom oftest 
enkelt med en eeneste Stierne, ikkuns cen har jeg feet, fom havde tvende. De.: er ikke 
heller voret til noget fast Lrgsme, men lever, ligesom Conchylierne, i fuldkom
men Frihed. Dens udvortes Dmmelse er akdeeles ikke tilfældig, fom hos de 
fleste Madreporer, men bestemt og beständigen eensdannet, endog hos den med 
to Stierner. Materien er den famine, fom alle MadreporerS, faavel i den 
af Polypen, f om den af snekken beboede Deek, nemlig heelt igiennem poreux7 
og sammenfat af idel tyyde Plader, uden al Emaille, hvormed ikkun Conchyli-

" erne-
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erne ple i e saa prægtig at være ziirede. Ligesom heele Huuset er lidet, saa ere og 
disse ^ori kun smaae, og de Blade, Lameller, Pillere eller hvad-man vil kal
de der, hvorafheele Massen er sammensat, ssuttede tæt til hinanden, ligesom et 
stint Net, i en perpendicutair Stilling, saaledes at den nderste Veg sier ikke er 
hvas, men lige og glat, dog uden nogen Glands, og afrundet til alle Sider.

i

Den underste bredeste Deel eller Butis af dette Polyp- og Snekke-Huus, 
(Fig. A. B.) som for det meeste er lige og stad, skulde have været cirkelrundt, 
hvis ikke Aabningen (lit. f. f. f.) havde for Snekkedyrets Skyld været fornoden 
til dets Munding. Altfaa er den paa Munding - aabningens Sted noget frem- 
staaende og ligner fra denne Side en Lampe. Fig. A. er Omridset af dens un
derste Deel, i naturlig, Storrelfe, af den med en eeneste Stierne, Paa den 
brede Ende, nemlig over Mundingen, er Giennemfnittet 61, og paa den smal
lere 5I Linie bredt. Dens Hoide eller Tykkelse er 3 Linier, og paa den overste 
lige afstudfede runde Ende, hvor Stiernens Sæde er, bestaadr Breven afz'2 Li
nie. Fig. D. viser den fra Siden forstorret. Den med to Stierner derimod 
er dobbelt faa stor, som den med een. Stiernens Omrids ved den sidste er cir- 
kelrundt, og indtager heele den overste Deel; dens Grundtegning er tydeligen 
afbildet ved Fig. C. Den har meget besynderligt fremfor alle bekiendte Astroi- 
ter, og jeg kiender ingen Akt, fom den fuldkommen ligner. Af Middelpunkten, 
som ligger noget fordybet, og meget smukt udmerker sig ved mange forheiedr og 

. fordybede Punkter, komme i Ugelang Afstand fra hverandre og i lige Linie tolv 
Par Indsnit, som fra. alle Sider ere prydede med fremstaaende Tænder, lige
som en Sav. Disse Indsnit gaae ikke over Stiernens heele Overstade, men 
række ikkun lidet over Halvparten; og paa lige Maade strække ligesaamange Ind
snit sig fra den yderste Rand, som den modsatte Side, imod Stierneus Middel
punkt, og stutte sig i den skionneste Orden ide forstes Mellemrum, ligesom og 
disse vexelviis stutte sig i de everstes Mellemrum, og derved forstaffe Stierne« 
den stionneste Symmetrie.

Dette nu bestrevneSted bliver Polyp-Ormens Sæde, men hvortil tie
ner den runde tragtdannede Aabning paa den underste Side, hvilken Polypen ikke 
behover? Altfaa maae det maaskee være et andet Dyrs Udgang, som har vidst 
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ar Mule sin Boelig under Madreporey? Saa tcenktejeg, da jeg forstegang 
faae dette sieldne Seeprodukt. Jeg biede ikke heller l^nge,' ferend jeg forsikrede 
mig om denne Tankes Vished; jeg affleeb faameget af dette Steenhuufes Over- 
deel, at jeg endelig faae den angenemste Bekrcrftelft paa min Formodning. 
Underdeelen af dette Polyp- og Snekke-Hnus er ikke af et blorTilfcelde blevet saa 
udvidet. I en ganske horizontal - liggende Spiral - Linie med tve rundt udhulede 
Omlob, opdager man et Snekkedyrs Boelig, hvis Munding eller Udgang er paa 
den underste Deel ved Randen af Huset, som paa Turbines. Fig. É. fore

stiller tydeligen denne Deel forsterret, saaledes som den feer ud, naar den ved 
Afslibningen Mlles fra Polypens Boelig. Viiden af denne Snekkegang inde
holder noget meere end i Linie^ Den er overalt overrdraget med en tynd hvid 
Hud, som formodentlig har sin Oprindelse af Dyrets Slum. Saa glat endog 
denne indvendige Snekkegang er, seer man dog af de mange Huller, at den ikke 
er bygget af nogen anden og fastere Materie , end den som Pol:>dyrene bestandig 
pleye at bygge af, hvoraf alle Madeporer ere sammensatte, og folgelig er heele 
Skallet Polypens Verk. Ogsaa formedelst denne ^rstcendighed er det ncesten 
ubegribeligt, hvorledes et fremmed Dyr, som ingen Deel synes ar have i jdenne 
Polyp-Bygning, har kunnet faae sin Boelig deri, indtage det sterste Rum der
af, indrette alting til sin Beqvemmelighed^ og efter eget Behag fere sig det 
til, Nytte?

Det er bekiendt, at der gives mange Soefkabninger, fom uden fremme
de Legemers Tilhielp enten flet ikke, eller meget besvcerligen kunne leve. Drev
ne af en dem medfsdt Instinkt udssge de med klogt Valg de til deres Opholde lfe 
rienligste Legemer, enten for at Mule sig i dem, eller for at bringe deres Pngel 
derhen, hvor de baade kunne have en beqvem Boelig, og det beste Nceringssted. 
Til de forste regner jeg Krebs-Arterne Diogenes, Bernhardus cg Trem i ta, 
som af Naturen have paa deres Ryg og Bagdeel ikke faaet del haarde Da'kke, - 
hvormed de ovrige ere forsynede. Diste Deele ere nøgne og kun overdragne med 
en tynd Hud, saa at Dyret uden fremmed BeMttelse umueligen kan leve." Alt- 
saa opsoge de uden for sig selv de beste Midler for at Mule deres svage Deele og v 
beskytte sig for Forfelgelset. Diogenes og Bernhardus Mule sig i Snekke- 
Mller, hvis Beboere ere dode, men Cancer Eremita udvcelger ril sit Opholds- ‘ 

sted
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sted en vis korkagtig parredctnnet Soevext, som sindes.i det middellandsse Hav. 
Til den anden Art, som allerede fra sin forste Spire tager sig en uforanderlig 
Boelig i fremmede Legemer, henhorer heele Pholade-Slcrgten. Hvem veed 
ikke at de fleests Corall-Masser, naar Polyp-Dyrene derudi ere dode, blive lige« 

> som et Rov for alle Slaas Pholade-Muslinger, og i Besynderlighed for My- 
tikis lithophagus Sreenffierer - Musitng) De fore sig disse Le
gemer til Nykle, deres Pngcl ircenger ind i deres Pori, voxer deri, og udvii- 
der formedelst sin bestandige Bevcegelft, ved Hielp af deres siildannede Skaller, 
den dem indsiuttende Aabning. Ndenpaa seer man intet andet Tegn paa deres. 
Tilvcerelft, end et lidet Hüll af en Naals Ty/kelse, hvorigienneiy de deels med 
Seevandet pleiept inddrage deres Ncrring, deels at ssille sig vad deres Overfis- 
digheder. Men endnu meget forunderligere er det,^ ar man sinder disse forssiel-^ 
lige Pholade -Muslinger, og i Besynderlighed'Mytilus lithophagusindflut- 
tede i langt fastere og tcettere Materier, end MadreporerneS hullede Kalk-Masse 
er af Naruren-. Alle Slags steenssallede Muflinger.og Snekke-Huufe finder 
man mcengdeviiö giennemborede og beboede af tossallede og mangessallcde Phola- 
de-Mustinger. I adssillige Fransse Havne, fornemmelig ved Toulon, og 
i Italien ved Ancona, findes omtalte Mytilus lithophagus', som saaman-. 
ge" Forfattere forvexle med de mangessallede Pholader, i tusindtal indsiuttet i en 
meer endmarmorhaard Klippe. Deter vansseligt at forklare, hvorledes disse 
MusiingerS Pngel har kunnet rrcenge ind i fas haard en Steen og der udhuule sine 
Boe liger. Naturforsserne ere ret raadvilde, naar ve vilde udvikle denne Na- < 
niv - Begivenhed, og tage derfor deres Tilflugt ril en bidende Saft, . hvoraf 
Musiingdyret maatte beticne sig til at oploft eller blodgiore Steenen, for at kun
ne trcrnge sig ind i den, Andre lade Klippen hcerdes af et blodt Leer, naar Dy
rene forst have lagt deres TEg deri. Der er endnu andre sieldne Pholade - Dyr, 
som boe i Ormeror, og med heele Familier paa en ret forunderlig Maade gioresig 
deres Reeder i en CocuSftugt,1 som hafDrevet i Soen. Dyrer selv, er en For
anderlighed af Skibs- eller P«l- Ormen (Teredo). Jeg har eftex nogle nye 
Methodisier sat saavel dette Dyr, formedelst dets steenssallede Deele, som Pcrft 
Ormen, iblant Pholaderne, og i en Afhandling i Namrforsserens trettende 
Bind omstcendelig bessrevel deres heele Huusholdning. Paa en lige saa forun
derlig Maade sorssaffer den as mig i det BcrlinssenaturforffendeSelssabsSkrif-
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ters sterde Deel beskrevne sieldne femskallede Trce-Pholade (Pholas lignorum) 
fig en Beelitz i det inderste af gammelt i Soen lcrnge omdrevet Trcee. Maastee 
"er ogsaa denne Musting saa rar, fordi faa Natursamlere give Agt derpaa, og. 
ikke holde det indvendige vcerdt at undersoge, naar Soen opkaster et gammelt 
Stykke Trcee, paa hvis Overstade ingen.anden Merkvcerdighed er at see, end 
nogle sorte Prikker, fom just ere de Aabninger, der fore til Mustingens Böelig.

I grcrsselig Woengde og med fordervelig Hidsighed undergraver Skibs- 
og Peel-Ormen (Teredo navalis) de Dæmninger, som .skulde bestie Holland 
for Ovcrsvemmelser; ja Norge er ei befriet fra denne Plage. I Skibsfarten, 
har den menneskelige Forstand sat denne Orm Grcrndser, saa at den maae lade 
fig nsie med store Skibes yderste Vcrg (Forhudningen) da den ellers finlde have 
udbreder sig igiennem alle Plankerne,- og gi ort dem gandste ubrugelige. Den
ne farlige Pholade-Orm grennemborerei allene til sit beqvemme Leie Plankerne 
paa alle Kanter, men overdrager endogfaa disse Kanaler med et steenhaardr Be- 
trcek, paa de; ar den blode Deel afdens udstrakte LegeMe bedre efter sin Nodtorft 
deri kan bevcege sig, end i TrceetS hvasse Vcrgge.

Alle disse anforte Pholade-Arrer have med hverandre dette bestemte SlcrgtS- .
Scrrmerke tilfælles, at de altid maae foge sin Boelig i stemmede Legemer , og 
uden dem hverken kunne leve eller blive ved. De maae nu, ligesom deres 

' Slorgt-Arter pleye, indgrave sig i alle Slags Coraller ogMusting-Arter, i Klip
per og haarde Steene, eller i Trcee, saa er dog Maaden, hvorpaa det fieer, 
hidindtil ikke noksom oplyst, da man, som allerede er sagt, udvortes ikke seer 
andet end en liden ncesten usynlig Aabning, saa at man snart ikke kan have andgn 
Formodning, end at denne Pholades Seed eller Pngel maae udvortes fra have 
tremgt-sig igiennem de sternmede Legemers Pori, hvilke vel kan lade sig ternke ved 
Cprallarterne og Treret, men om de fine Pori af de faste Conchyllie - Skaller 

/ og den haarde Marmor ogfaa tillods det, derpaa har jeg storste Aarfag 
ar tvivle.. .

\

AarsageN y hvorfor jeg har anfort disse Exempler af Dyr, som maae ssge 
deres Boeliger i fremmede Legemer, er for at forsoge, om man ei as dennederes 

Huus-
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Huusholdning kunde giere cn Anvendelse paa der foran bestrevne Snekkedyr, 
fom har taget sst Opholdssted under en Madrepore? Dog maae jeg selv tilstaae, 
ar jeg er ligesaa langt nu som fer, fra en ikkun rimelig Formodning om hvorledes 
denNe Forbindelse imellem to saa ulige Dyr har vcrret muelig. Kun denne 
Meaning var ingen Vanstelighed underkastet, naar man vilde antage, dt et 
Snekkedyrs 'A5g ganste let kunde have kommet i Madreporens poreufe Masse, 
hvor den ligesom eu Teredo, etter den Steen udhnnlende Pholade, Tid 
efter anden kunde have bereder sin Boelig, og saaledes fere en falles Oeconomie 
Med Polyp - Dyret, naar man ikke maatte betcenke, ar alle Pholade-Musifn- 
ger, Teredo med sine U rider-Arter derudi medregnede, paa den under
ste Deel af deres Legeme, som man pleier at kalde Foden, ere bevcebnede, fnart 
med store, snart med mindre steenstallede Muflingstaller, hvilke, da de paa de
res overste Overflade ere indkiervede med starpe Indsnit, som en Fiil, ere det 
egentlige Verktei, hvormed de, formedelst deres bestandige dem egne Bevæ
gelse, kunne udviide deres stiulte Boelig efter deres Legemers Tilvext. Endog 
de to Skaller, hvorMed \>et\e Mytilus lithophagus er bedækket, ere for 
samme Aarsags Skyld forsynede med fiine regelmcrffige Indsnit, som en Fiil. 
Den Orm, som har beboet vor Snekke-Madrepore, har ganste vist ikke havr 
flige Bore-Redstaber, og med dens kisdrige Deele kan ingen Boelig graves 
i en Madrepore. Fremdeles bore alle nu omtalte Pholader efter deres Instinkt, 
i en lige Linie, .Og maae endog Teredo ofte, formedelst sit Legems Lcengde 
og Mangel paa Rum, naar den anden Orm kommer den i Veien, af
bryde sin Gang og gaae til Siden, faa kan dog dette flet ikke fettes i Ligning med 
vor Madrepore-Orms Gang, hvilken, efter foranforte Bestrivelfe, er regel- 
mceffig spiraldannet. I Corallhuusets Middelpunkt merker man en Axel eller 
Spindes og derfra begynder Dyrets yderste Ende, som maastee ved en Mu
stek er fastheftet derved, og dreier sig efter Mellemvcrggenes forestrevne Skik
kelse, i en Snekke-Linie indtilHuusetö Rand, hvor den boier sig ned og rager 
endelig ved detS.Underdeel sin Udgang, som vi tilforn have kaldet Mundingen. 
Man kan altsaa ikke vel begribe, hvorledes et fremmet Dyr, som har vcrret nedt 
til ar soge sts er vilkaarligt Sted til sit Ophold, har kundet udarbejde er for detS 
Legeme ud- og indvortes saa beqvemr Leiej
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Hvis den Deel, som denne Snekke-Orm beboer, var af den faste Mä- 
terte, som Snekkehuuftne ere bygke af, saa kunde man falde paa den Formod
nings ar et Polyp-Dyr havde valgt saadan en Skall til sin Fod, og bygget 
sin Celle-Vaaning derovenpaa. Men nu forholder det sig anderledes. Hvele 
Bygningener, som fsr er sagt, en Polyps Arbeide, og da Snekkedyret ikke 
kan vcere foreenet, langt mindre eet Dr," med Polypen, saa veed jeg ikke 
videre at frem følte nogen rimelig Formodning om deres- Sammenfoielse. Jeg 
overlader denne Udvikling til Naturformerne, som ved deres sikarpe Eftertanke 1 
og Erfarenhed ere vandte til .at drage Dcekket fra Naturens Hemmeligheder. 
Denne Corall -Produkts Fedselssted er Tranquebar, hvor den iblant fmaae 
Couchylie-arter er bleven optaget af Soen.

s

Afhanv-


