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T r i l o b i t e
err Dyreflcrgt og dens Arter,

med en nye Arts Aftegning.

Ved , .

M. Th. Brünnich.
^»^aturkyndige arbeide endnu-iblant en tallrig Hcrr af Mulle Opdagelser, og 
xJlr Mcengden af diffe, som jcevnligen komme for Lyset blive tillige et BeviiS 

paa det sterre Antal af ubekiendte organise Legemer, hvilke dog ikke forud fav
nes, fordi man ikke da allerede indseer det manglende som fMe bidrage til Orde
nens Fuldkommenhed. Blant Dyrelevninger og deres Aftrykke, som hist og 
her mode, begravede i Bierge eller opdyngede i Bakker og Hoie, paadrage sig 
nogle ister megen Opmærksomhed, fordi de baade udfylde adskillige ledige Rum 
iblant de levende Dyr og lcere os at ikke allene Arter, men eudogfaa deres heele 
Slcegter, endnu ere os saa ubekiendte, at intet Spor til Originalerne hidtil er 
fundet. Rimeligen maae man slutte, at saadanne til deres Ophold vare anviiste 
et Dyb paa de Steder, som endnu ikke ere af Samlere besogte, thi de mange 
Indretninger, som Forsynet har bestemt for sine Skabningers Vedligeholdelse, 
tilbageholder mig fra den dristige Meening, at agte heele Familier for at vcere ud- 
dode ogaf de Levendes Tal aldeles udstettede. Som Skabninger overeensstem- 
mende med den store Hob og normende sig til noget af de bckiendte levende, for
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tiener saadanne lige med disse ar komme i Betragtning hos Zoologen, naar han 
efter Skabningernes Overeensstemmelser og Afvigelser stal danne sit System, 
naar han sta«l opregne Araerne og naar han stal giveListen paa Havets og Landets 
forstiellige Indbyggere. Det er i den Anledning at jeg har foretaget mig, at 
bestride en Dyresicegt, og fsgt faavidr mueligt at bestemme Grcendferne for dens 
Arter af de Levninger, fom mode os endnu bevarede fra den Tid, da de bleve indhylle
de i Jordarter og omsider forladte af Havet. Nogle af disse Arter ere allerede af 
andre forhen under adstillige Navne bekiendtgiorte og deres Figurer endogfaa til 
det overflodige hosfoiede: Hoö Edward Lmd, fom i Aaret 1699. udgav Li- 
thophylacii britannici Ichnographiam, 2t>e Figurer af disse, hvor
af den eene forud er indfort i Philofophical Transaktions for Aaret 1698.' 
og kaldes af ham Buglofla cTirta ftrigofa, men den anden Tri nucleus 
fimbriatus vulgaris. - Bromel har i sin Mineralogia Svecana tillagr 
nogle Kobbere af saadanne Dyrs Deele under Navn af Infectorum veftigia. 
Udi de Engelste Trasactioner for Aaret 1750 og 1753. sindes baade Tegninger og 
enkelte Efterretninger af Mortimer, Da Costa og sieere, hvorefter dette Slcrgt 
henfsres til Animalia cruflacea, og rildeels an fees ncrr besicegtet med den faa 
kaldte Scolopendra aqvatica fcutata, eller von Linnés Monoculus 
apus , som ogfaa af nogle kaldes'Branchiopus. Der Tessinste Museum be- 
striver under Navn af Entomolithus monoculi paradoxus den storste af 
alle bekiendte efter et Aftryk i sort Skiver, som nu sindes i Hans Hoigrevelige 
Excellences Hr. Greve Moltkes Naturalsamling. Udi der Franste Akademies 
Handlinger for Aaret 17,57. har Guettard bestrevet og afbildet nogle Aftrykke 
af en faadan Dyreart, dem han anseer ar henhere til Cruftacea. §inné 
udarbeidede iblant de Srokholmste Videnstabs Handlinger for Aaret 1759 en 
udforlig Afhandling og foiede dertil nogle Figurer af en sorrstilt Art Entomo
lithus paradoxus. Wilkens har i en-liden Afhandling fom udkom 1769. 
vccret ligesaa overstodig med Figurer som kiedsommelig i sin Bestrivelse over nogle 
Arter af dette Dyr, og anseer dem at komme nccrmcst til nysommelte Branchio- 
pus. . Lehman har i de Peteröborgste Arter anfort dem under Slcegten Oni- 
fcus, og med ham er Walck eenig, hvis Bog, kaldet Naturgeschichte der Ver
steinerungen zur Erläuterung der Knorrischen Sammlungen, i denne seenere Tid 
er udkommen, hvoraf jeg dog intet har seet, uden hvad i Schröters Nachricht
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von neuen Schriften sindes aufert» K lein hae t sin Bog kaldet PetrefaEba 
Gedanenfia afbildet nogle under Navn af Concha trnobös, og hos 
Leigh i hans Natural hiftory of Lancashire ere de anseete for et Stykke 
af en Nautilus; men Scheuzer ogffeere har vitdet henfere dem ril Pstelh'ter. 
Af Davila ere de anftrte under Aftacaliter, men af Vorn i hansLithophv- 
lacio beskrevne med det Linnéiffe Navn Entomolithus paradoxus. Si
den disse Skabninger af faa mange og fleece Iiaturkyndige Have deels va-ret med 
Figurer fleere Gauge bekiendkgiorte, deels vidtloftigen beskrevne, ftulle matt 
billigen formode, at de allerede bekiendte vare faa trlforkadeligen og ncie aftegne
de og faa fuldstcrndrg böftrerne, at det ikke skulde veere fornedent nu igien atigien- 
rage et saadank Arbeide. Imidlertid finder jeg ved ak undersege de paa mine 
Reiser samlede Aftrykke og forsteenede Levninger, og ved at siunmenligne disse -med 
det, som Hos Naturkyndige herom hidtil er kommet mig for Sine, at jeg er i 
Stand til ikke allene at give en neiagtigere Beskrivelse og tilforladeligere Figurer 
paa de allerede bekiendte, men ogsaa at forege Tallet paa Arterne ved nye Bille- 
der og Beskrivelser paa saadanne som hidindtil have vceret ubekiendte. I den
ne Afhandling har jeg allene sogt saa noiagrig som mueligt at famle Arterne til, 
en Slergt, og at an fere de Arrer bErevne, som tydeliqen kreudes adskilte, der- 
ncest at levere Tegninger af den meesi beftuderkige, fom hidtil har undgaaet offent- 
lig Opmeerksomhed.

Alle Arterne have med hinanden folgende almindelige Overemsstem- 
melfcr r <

Figuren er eggerund og Overfladen buglig ophoren

Kroppen bestaaer af et stort breed og randet Hovedffiold, fa tut mange Ringe,
- . hvoraf de sidste ud glor e Dyrets tredie Afdeeliug»

Ryggen er langsefter ved -Ne Fnurer kiendeligen asdeelt, hvorved frembrin
ges tvettde tydelige Krumbsyniuger.

Hmene udsiaaende paa Siderne af Hovedffiolden

Dette
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Dette sees altsammen paa Dyrets Dcrkke, som bestaaer af en dobbelt ncer 
paa hinanden liggende Skal, hvilken undertiden ved Steenens Sonderstagning 
de eler sig faaledes, at man faner det eenes Figur i det udtrykte og den andens i Det 
ndstaaende Billede. Sielden faner man -linenes Figur fuldkommen at see, da 

Den Deel ved Afbrydningen oftest bliver tilbage i Steen en, hvorudi ogfaa stiu- 
les Dyrers underste Deel, faa at intet af Kroppen, fom Skildrer og dens Rin
ge bedcrkke, paa nogen kommer kilfyne, hvorfore jeg har forfegt ved Hielpemidler 
at udvikle disse Deele: En blod Leer, hvorudi den langhalede Art er fundet, gav 
mig noget Haab at naae mit Hiemeed, hvilket jeg fegte ferst ved ar ville opblsde 
Leerarten formedelst Vand, men uagtet den var blod nok til ar skrabe og sinulre, 
ville dog dette Forjog ikke lykkes; thi Leeret, fom var mergelagtigt tog Ridfer, 
og isteden for at falde til et Meet, sprak i mange Stykker, fga at Deelene, i Lee
ret indviklede, bleve mindre og dog ligemcget Multe» Paa et andet ter Stykke 
Leer, som indfluttede et af disse Dyrs Levninger, ssgte ieg lempeligen med en siin 
Kniv at opnå ae mit Hnste, jeg frembragte ogfaa smaae Deele af Underkroppen, 
men formedelst LeeretS Sprodhed og Deelenes Indvikling tabtes de ligefaa hastig 
fom de fremkom vedat foge steere. Iblant endeel af de Arter, fom mdfluttes 
i Kalksteen, mcrrkede jeg e'en i Seerdeleshed, hos hvilken Skallen eller Ringene 
vare noget kiesagtig og derfor modstode den hastige Virkning afSkeedevandet, 
fom vploste Kalksteenen. - Jeg anvendte paa Dette Forfsg megen Tid, som Ud
faldet ikke noksom belonnede; thi esterat jeg havde uanet nogle af Kroppens 
fkiulte Deele og blev ved at foge andre, astoste sig efterhaanden De fremkomne, 
hvoraf dog nogle endnu sees t et af disse Forsteeuinger, som jeg herbos har den 
TEre at forevise Selskabet. Saadanne Deele blottes tydeligen t Kalksteenen 
formedelst deres mindre Oploslighed, fom gior at disse brune Deele staae frem af 
den graae Kalksteen, hvorudi de forhen laae aldeles indfluttede. Af disse Deele 
og hvad jeg ved Oplosningen faae fremkomme og efterhaanden igien tabtes, bliver 
det aldeles tilforladeligt, at dette Slags Dyr er forsyner med mange Been, som 
efter -al Anfeende ere smaae og stad sammentrykte, og synes at strorkke sig fra den 
forste Ring til det yderste af Bagdeelen. ^>r. von Bdkll ncrvner noget om dette 
Dyrs Been, Dem han bestriver paa en Forstcening fra Böhmen, at vcere 12 
paa hver Side og fvare til de 12 tilstoedev«rende Ringe, samt at De bageste stulle 
vcere Delamgste. Men da han selv angiver fit Exemplar for at vcere ufuldkom-
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men, kan han og i denne Meening have feiltaget, allerhelst Beenene aldrig eve 
fundne udvendig synlige paa fleere, og den af ham paaberaabte Figur i Tessi-nS 
Mufeo, hvormed han siger sit Exemplar aldeles at komme overeens, haver in
tet som kan derfor antages. Af alt dette er man tydel-gen overbevrist om, at 
denne Dyreflcegtbor faae Sted a Insekternes Klasse: Figuren, Ringene som be
dække Kroppen, Hovedffioldet og de fremstaaende Hine (No. III.) give dem me
gen Liighed med Offebiornen eller Onifcus, men derfra synes aldeeles at afvige 
dens Krop, som bedockkeS af Ringene og Skildet, thi Offabiorneus Krop og de
res stcerke Been og Kloer samt de haardssallede Blade, som Mule Undcrdeelen, 
ville dog lretteligen igien tiendes i Kalksteenen endog hvor de laae adspredte, men- 
ti! saadanne Deele er hos dette Dyr ikke det ringeste Tegn, da dens smaae og 
fiine Been ved Steenens Sonderflagning aldrig blottes, ligesom de ogsaa ved 
ovenmeldte Oplosning ikke anderledes komme ril Syne end som smaae Traade, og 
derfor ikke holde tilsammen saaledeS, at de tydcligen kan adskilles og tiendes. 
Dette giver mig nogen Grund ar anfte denne paa en anden Side beflcrgtet med 
Julus ovatus, som er et Havkrcrk og findes hos Gronov i hans^oophyla- 
cio. Ved at anfore alt delte norgter jeg derfor ikke, at den har megen Liighed 
med Issnues Monoculus Polyphemus eller den Mollukkiffe Krabbe og hans 
Apus etter Branchi opus. Enhver, som tiender noget til Naturens Skat
teringer, vil ikke forundre sig over at finde nogle Trcek af fleere Dyreflngter sam
lede med andre Fremmede for at udgiore et firrskilt Slargt, og derpaa giver os 
dette Dyreflcegt et tydelig BeviiS. Jeg har forhen opregner de Kiendemcrrker, 
som ere tilstreekkelige at ffille det fra andre hidtil bekiendte Slcegter; det bor alt- 
saa herefter gaae under sin egen Titel, hvortil Navnet Tril obus, som det hos 
nogle har erholdet imedens det blev agtet for en Skcrl (concha), synes saa pas
selig , at det ei behover at forandres, men blive denne Slcegtes Navn for 
Fremtiden.

At Havet er disse Dyrs Opholdssted kan ingenlunde kaldes i Tvivl, da de 
findes i Biergene i et og samme Lag med Ammonshorn, Terebrateller og adskil
lige fleere Havers Jndvaanere, som paa engang med disse fordum ere begravede. 
Det synes at alle have den Egenskab at kunne beie deres forreste og bageste Deel 
tilsammen mod Underlwet, hvilket man ogsaa finder hos nogle Skrukketrolde 
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eller Onifcus terreftris, og dette er uden Tvivl Aarsagen, hvorfor Trilobiterne 
fa ft meget sielden findes i Henseende til Figuren fuldkomne og endnu sietdnere heel 
udstrakte. Forssiellige Arker findes i adMlige Biergegne i Europa, af hvilke 
jeg vil opregne og bedrive faa mange, hvis Forffieller ere tydelige nok til al be
stemme adffilte Arter, og derhos anføre de Forfattere, fom jeg for ncervcerende 
Tid haver ved Haanden.

I. Den knudrede Trilobi ' med 24 Rygrmge, dobbelte Knuder paa Si
derne af der skrubbede Hovedskiolds midterste Opheining, og kløfte
de Hine. /

Ttilobus tub er culat us annulis dorfi 24. tuberculis binis utrin- 
qve in medio capitis elevato, pun£lis fcabro; oculis fiffis.

Dennes Lcrngde er omtrent 2I Tomme'og Breeden Tomme; HovedMd- 
tet er halvrundt, kantet med en tyk opstaaende Nand, fom gaaer omkring bag 
paa og udgior den sverste eller første Ring. Skioldet selv er afdeelt med tvende 
Sidefuurer i trende rundagtig ophoiede Deele. Paa den underste af diste Op- 
hoininger ere tvende Indssicrringer , som foraarfage paa hver Side 2de Knu
der, ‘ hvoraf den forreste er den mindste. Fra den forreste Rand paa Hovedskiok- 
der løber paa begge Sider og midt over Hinene en ophøjet Linie ligesom en fiin 
Sem, hvilken derfra boicr sig ril Siden og løber rverr paa Skioldet hen imod dets 
yderste og bageste Hiorner. Enhver af Hinene som sidde paa Skjoldets Side- 
Opheiningdr ncer ved den underste Ophsining, be stager ligesom af 2de gabende 
Loeber og ere fra Skildet selv noget udstaaende. Kroppen bag ved Hovedssioldet 
aftager i Breeds ned til den yderste Ende, som er stump tilrundet og bestaaer af 
24 halve Rygringe, som udløbe paa Siderne med et lige Antal afsaadanne 
Ringe, hvilke afdeeles fra Rygringene med 2de dybe Fuurer, og gftage i Bree
ds ligesom Rygringene,indtil de ende sig et lidet Stykke uden for disse. Forme
delst de bagerste Sideringes forssiellige Indfatning omkring paa Kanten af Krop
pen og deres hastige Bøjning, synes disse 10 bagerste Ringe rit udgiøte Kroppens 
gdie Afdeeling, ligesom disses Sideringe ogsaa tage en anden Vei, og vende ned
ad mod Enden af Kroppen, saaledes at de bagerste, fom Mlle svare ril Bagdee-

Ccc 3 lens



390 B. - Bestridelse over Triboliten og dens Arter.

lens Ryaringe aldeles tabes for Hiet, man seer tU Slutning en buttet Rand 
uden for Bagdeelens Rygringes yderste Ende, paa Hvilken de toende sidste Rin- 
ge ere mindre tydelige. Skallen paa dette Dyr er kalkspatagtig almindelig brun 
og noget kieöblandet. Den forreste Deel er formedelst meget stnaae opstad ende 
Punkter noget strubbet, men diste aftage ned efter og blive ukiendelige. Krop
pens Bygning synes allene at kunde stee nedad og imod Bugen, da det lader at 
Ringene ere leedede paa samme Maade som saadanne Berninger paa Krebsens 
Hale og andre Cruftacer. Ringene, hvoraf de 14 forreste rydeligcn tiendes 
ved Kroppens Rand at ligge over hinanden, faae deres storste Boiuing nridt 
over Ryggen og det ncermeste af Siderne, hvorved fremkommer Len Articula
tion hvorpamenhver Ring i Bsi ningen glider, hvilke ikke fees paa den bagerste 
Deel af Kroppen, som derfor synes at antage en mindre Boining, den undtagen 
som steer i det forste Leed normest Ve foregaaende beielige Ringe.

Ndi de Skrifter, som jeg har havt Lcilighed at benytte mig Lf, sinde
denne Art under folgende Navne og Figurer anfort:

. Lyttelton’s Eruca, Mortimers Dudley Foffil, Scolopendræ 
aqvaticæ fcutatæ affine animal petrefaCtum, Philofophical 

~ Transactions. Nurnb. 469. pag. 598-602. Tab; I & 2.

Du Cotta's Pediculus marinus major trilobos. Philofoph. 
Transact. Vol. 48. P. I. p. 286.

Concha trilobos Ifocratium referens, Kleinii PetrefaCt. Geda- 
nens. fol. 5. 6. tab. 15. £ 3-7.

Entomolithus branchiopodis cancriformis marini. Wilckens 
Berstein, des Thierreichs 1769. pag. 43. fig. a. og folg.

Entomolithus paradoxus convolutus rotundatus trilobus. 
Knorri hi ft. petref. fiippL tab. IX. a. f. 6.

- - - Bornii Foffil. P. II. pag. 5.

(Absqve nomine) Edw. Luid. Lithophyl. britann. ichnograph. 
edit, recent, pag. 101. fig.

Sielden
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Sielden forekommer den Hees oq endnu sieldnere udstrakt, Skorrelftn er 
«ttsten den samme hos alle. Udi et Kalkbierg fom ligger en Miil fra Byen Dud
ley t Worcestershire og kalves the Rensneft, brydes Kalksteen baade ril Kalk- 
brcendlng og til at befordre nogle leeragtige Iernmalmers Smeltning, fom skeer 
deri Nærværelsen, hvorved man har opdaget dennes Aftrykke og Forssecninger 
i temmelig M'cengde i en bled Kalksteen og i en guulagtig kalkblandet Leerart paa 
20 Fods Dybde, men endnu dybere forekommer sammesteds en lysegraae haard 
Kalksteen, hvorudi de ogsaa ere indsiuttede. De samles af Arbejdere under 
Navn af Lo Clift’s eller Gråshopper, fordi disse-Folk fogs hos dem en Lrighed 
efter et saadant Insekt; men fordi de Engelske Samlere meget begierligen soger 
dem, have Arbeiderne ogsaa lcrrt at satte Priis paa dem som erholdes nogenledes 
fuldkomne. Herfra ere de efterhaanden adspredte i Europa iblant Samlere, og 
siden af en og anden stukne i Kobber, uden at man har vidst deres rette Hiem, 
og faaledes har de hos Klem faact Sted iblaur de af ham famlede Tegninger ester 
Forsteeningcr omkring Dauhig.

IL Den stadhoveds Trilobit, med 20 Ringe og et foran flad afffaaren og 
randet Hovedssiold.

Trilobus truncatus fegmeiitis 20, clypeo capitis linea frontali 
elevata truncato.

De stcrste, som jeg af denne Art har fundet, har en Tommes Længde 
og Tommes Breeds, hvorved de udgiore en eggermrd Figur, ikkun ar de for
amere ligesom afssaarne formedelst en opheier Tvrrrlim'e, som paa de mange Exempla
rer jeg har havt for Hine aldrig sees at vcrre fammenfoiet med den udvendige Rand 
af Hovedff'ioldek, hvilket her ligesom afbrydes, faa at det synes rune lig ft at den 
evrige yderste Rand foran synker sig i Steenen, og derfor aldrig kommer tilsyne. 
Midt paa Skiotdet er en langagtig Ophcining, hvorfra til Siderne ftes 2de korte 
vphoiede Tverlinier, fom ende sig afbrudte ved den krumme Linie, hvilken snoer sig 
Nedad og decler HovedMdters Sider. Enten ere disse Tvcrlinier Dyrets Dine 
eller og Hinene ere ved Enderne af disse Linier afbrudte og derfor ukiendelige. 
HovedssioldctS Ophcining er indtrykt foran med 2de Punkter, hvorpaa folger gde 
indtrykle Tverliuier, hvoraf de bagesse gaae bag til bugcde. Ester disse folge 
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aoTverringe, som langs efter Ryggen ere rundagtig ophsiede og ligesom afdeelte 
fra Siderne ved 2de langs lobende Fnurer, de aftage ned ad i Brede, .indtil de 
ende sig med en buttet Spidse, som heel omgives af Kroppens evrige Rand. Dy
rets Skal er hvidagtig.

Entomolithus paradoxus dorfo æqvali. Stokholmff. Videnfk. 
Handl, for Aar 1759. tab. 1. f. 1. 4.

Entomolithus expanfus dorfo trilobo transverfim flriato capite 
lævi tuberculis nullis. Born. Foflil IL pag. 5.

Denne har jeg beskreven ester de mange Aftryk og Levninger som haves 
i den lorte Alunffiver ved And rarum t Skaane, hvis indeholdte Kies har 
farvet adskillige Aftryk, som sielden har beholdet deres hvide naturlige Skal. 
Det er en stor Sieldenhed at finde heele og fuldkomne Aftryk og ofte findes de ik
kun Stykkeviis samlede. Alt dette kan undskylde den mcerkelige Fciltagelfe, 
som i ovenanforte Tegninger ete begaaede ved at tillcegge dette Dyr kiendelige 
i Stenen fremstaaende Felehorn, af hvilken Aarsag Fremmede have kaldet Hr. 
von Annes Figur (Fig. 1.) i Tvivl, som ogsaa ved noiere Sammenligning med 
Naturen findes aldeles urigtig. Fig. 4. er ingen Variation, som Hr. von Eitnté 
i sin Vestrivelse kalder den, men ikkun det midterste af Skioldet, hvis Aftryk 
som oftest findes adskilt fra Siderne. Altsaa har de af ham brugte Aftrykke ikke 
riet den Fuldkommenhed, som han i Beffrivelsen meener hos dem at have fundet.

III. Den langhalede Trilobit med stor Pandespidse, udstaaende Hine 
i en halvmaaned Figur og en lang tilspidset Hale.

Trilobus• caudatus, lobo frontali magno, oculis femilunaribus 
prominentibus, cauda flylo acuminato elongate.

Da det ikke har lykkedes mig at træffe heele Exemplarer af denne aldeles 
ubekiendte Dyrart, men allene afbrudte halve Decle, lader sig det ikke heller giore, 
neie at bestemme dens Storrelfe eller Ringenes Mcengde; imidlertid er den ved sin 
hosfoiede Figur kiendelig adff'ilt fra alle andre Arter i dette Slcegt og formedelst 
sine afvigende Kiendemcerker besynderlig. Dyrets Breede ved dets forrests Bsi- 
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ning er Tomme, Pandespidsen naaer uden for SkildetS RundingTomme, 
hvorfra dens evrige Lcengde er ä Tomme. De afbrudte Bagdeele, font deftaaer 
af omtrent 16 Ringe, har en Tommes Lcengde indtil Halen, fom udgisr 1 Tom
me. Hovedfkioldet er omgivet med en stad kantet og ff dtp Rand, fom foran 
lebcr ud i Figur af en flad opad krumboiet og foran tilrundet Tunge. Skioldct 
viifer adskillige Ophoininger deelte ved Tverfuurer. Ain-ene ere paa Siderne af 
Skiolder meget fremflaacnde, af Figur som en halv Maane, hvis udvendige 
krumme Side er med mange smaae opheiede Prikker i saadan Orden besat, som 
de altid vise sig i Insekternes Hine. Paa Hovedssioldets Opheining ere nogle 
smaae Knopper kiendelige. En saadan'seeö ogsaa midt paa den forste Ring, og 
saadanne sindes ogsaa paa nogle af de folgende. Halen begynder med Bagdeelen 
hastig at aftage i Breede, og strikker sig ud i en lang og smal spids Figur. 
Skallen er kalkspatagtig as merkebruun Farve.

En Miil ncer ved Colebrookdale i England er en Bakke, hvorudi 
denne sieldne Art findes i en mergelagtig guulgraae Leerart, som lader sig stråle
des adMlle, at ethvert Stykke beholder noget af Dyrets dobbelte Skal, hvor- 
ved man faaer baade en indtrykt og udstaaende Figur, som aldrig erholdes saaledes, 
at heele Dyrets Figur bliver samlet, men Fordcelen ligger for sig i et Stykke 
Leer, og Bagdeelen i et andet saadant Leerstykke. Uagtet jeg havde for mig ad
skillige af disse Dyrs Levninger, saa var det dog ikke mucligt at kunde af dem 
allene have samlet alt det, som her anfores til Oplysning i Dyrets Egenskaber, 
om jeg ikke havde modt en af dette Dyrs Forsteeninger i Kalksteen fundet ved 
Dudley, dette vifer ister AietS Figur tydelige«, og ligefaa de smaae Knopper, 
som baade sees paa Hovedskioldet og paa nogle af Rygringene.

Af denne ustedvanlige Skabning findes paa hosfoiede Plade 2de Figurer.

IV. Deu breedrandede Trilobit, med 20 glatte Ringe, et glat Hoved- 
ftiold og en omkring Kreppen udbredet Rand.

Trilobus dilatatus, fegmentis 20 lævibus cum clypeo capitis 
læ vi & margine corporis dilatato.

Den storste af disse fom jeg har stet heel og ubeskadiget holder i Lcengde om
trent 43 Tomme og i Breede gL Tomme. Dens halvrunde Hovedskiold er, glat, 
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394 & Beskrivelse over Trilobiten og dens Atter.

i Midten noget ophoret men dog ikke meget kiendeligen. HineneS Sted er kiew- 
delig, men viser noget afbrcrkket. Bagdeelen bestaaer esler al Anfeende af iL 
Afdeelinger eller Ringe, og Kroppen af 8 eller 9 saadanne, foruden Hovedssiol- 
Det. Kroppens heele Figur er meget udbredet.iftrr ved Bagdeelen, hvis Rand 
synes i Enden noget tilbagetrykket,

Srokholm. Videnskabs Handl. 1759. tab. r. f. 3. hvortil ved en Trykfeil 
svarer pag. '22. tig. 2.

Luyd. Ichnograph. tab. 22. f. 2.

Denne har jeg beskrevet efter et meget fuldstændig Exemplar i sort Kalk- 
steen, som tilhorer Hr. Kunstforvalter Spengler ester Auctionen paa sal. Etare- 
raad Fleischers Naturalfamling, hvortil den var kommen fra Fossum Iernvcerk 
i-Norge, del kan vcrre mueligen, at denne Forstcening er funden i den ncerliggen- 
Ve Egn ved Skeens Fiorden, hvor Kalkbiergene ere fulde af Forsteeninger, 
imidlertid har jeg fundet foruden nogle Ammonshorn ogsaa dette Dyrs meget ty
delige Astryk i en fort Kalksteen i Biergene paa Eger ved Vandet Egern i Nor
ge. Formodentlig er den een og samme Art Med de fom findes i Bierget Hin- 
Dekulle i Vester - Gothland i Sverrig, endssiont de ere meget mindre. Disses 
Skal er hviid med merke krnmlobende fmaae Linier teet og stim fom et Spindelvcrv 
overvcevet. Maassee ogfaa den for sin Sterrelfe betydelige Levning af Trilobi- 
r.en i Tessins Museum kunde hcrhidftres. Lnids Figur har ogsaa nogen An» 
seende ar ffulle kunde blive den samme: han fandt den ved Newton Park ved 
Byen Llandilowawr i Carmarthanshire i Wales og ansaae den for en Flyn
der-Art, efter hvis Figur dens Aftrykke ogfaa have nogen Liighed. Et af de 
Stykker som jeg ved Egeren har fundet, viser hvorledes den kan brie Siderne 
ind imod Kroppen, men der hvor Skallen er afsiodt sees Marker af en 
stribet Hund, ligesom paa vore sorte Snegler,

V. Den pnkkede Trilobit, Kroppens Ringe radviis prikkede.

Trilobus punciatiis, annulis corporis punQis per feries tfans- 
verfim notatis.
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39>B. Bestridelse oder Trilobiteu og bens Arter.

Paa tvende meget ufuldkomne forsteenede Jkdtryk af dette Dyr i en blod 
grmlagtig Kalkstecn fra Böhmen finder jeg Ringene tvært over Dyrets Krop prik
kede, hvilke Kiendemerker .ere tilstrækkelige nok til at adskille den fra alle andre. 
LigeledeslærerLemeldteIndtryk, atdetteDyrharpaaetogfamme Sted, jatil en og 
samme Tjdvcrret meget uligeiSterrelse; thi min Kalksteenindehelder en liden og en 
anden meget stor Bagdeel afdenne Art, hvoraf enhver besiaaer af omtrent 18 Ringe.

Fleere tydelige Arter, som jeg med Vished kunde henfsre til denne 
Slægt ere ikke komne mig for Hine, og altfaa vil jeg heller paa dette Sted 
forbigaae utydelige Aftryk af Dyrelevninger, fom ere anfsrte af andre under 
disse opregnede, allene fordi man ikke vidste nogek andet Sted hvortil de kunde 
Henregnes.
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