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Lorentz Spenglers

Beskrivelse
over

di nye Slcegt af toffallede Muffeler, som kan kaldes Gaftrochæna, 
i tre foranderlige Arter, hvoraf hver boer i et 

forffielligt OrmehuuS.

Med Aftegninger.

Lcest den 16de Februarli 1781.

et skeer ikke fielden, og Mennesket er endog af Naturen tilboielig dertil, at 
man smiggrer sig med den falffe Forestilling, at alt det hos Naturens 

Frembringelser, som ved vore Sandser kan sees og forstaaes, ogsaa sirax ved 
vor Forstands Krcefter maae kunne indsees og begribes. Men vi finde alt for 
ofte, at vi herudi tage Feil, naar vi ved vore Efterforffninger blive vaer, pact 
hvor hemmelighedsfuld en Maade, Naturen pleier ar gaae til Vcerks, saavel i 
de Ting, som ofte kun synes ringe og ubetydelige, som i dens storre og vigti
gere Frembringelser; hvad for Kunstgreb den anvender for at naae sir Hie- 
nurrke. Men endnu stere Vansseligheder mode Naturelskeren, naar disse na
turlige Skabninger paa en vis Maade vide saaledes at ffiule fig for vore -Hine, 
at vi neppe kunne finde det ringeste Spor af deres Tilvcerelfe; og i dette Fald 
maae ofte en blot Hændelse, eller ogsaa en ved mange Erfaringer evet Efter
tanke, bane Vei til Kundffab om nye Skabninger.

Det
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Det er langt fra mine Tanker at giere en Anvendelse af det jeg nu har 
fremfort, paa ncervarende Gienstand, som jeg her agter nt beskrive og fore- 
legge det Kongelige Videnskabers Scrlssab kil gunstig Bedommelft. Den in
deholder vel det nys om forhen nbekiendte Skabninger, men disse ville ei fore
komme enhver faa vigtige som Kouchyliologen, da de kun have en middelmaa- 
dig Anseelse og mangle al udvortes Pragt; da de hverken ere bekladte med den 
siiue Emaille, eller de farverige Skattcringer, hvorved de ovrige Kokillier prale.

De steenssallede Ormeror ere cn af de besynderligste og i hele Konchylio- 
logien paa Arter og Forandringer allerrigeste Slcegter. Dog behover denne 
Slcegt endnu mange Undersogelfer, da det just er den, som allermindst er bo- 
kiendt. Denne Mangel uagtet, have baade gamle og nye-Forfattere ei und
ladet at give 06 troe Beskrivelser og Afbildninger afalle de Arter, som de have 
kiendt. De have bragt de utallige Forandringer og Slcegt-Forffielligheder i 
Klasser og Familier, deels efter deres udvortes Skikkelse, deelg efter deres 
indvortes Vej?affenhed. I Folge heraf ere disse Ormersr eenfkallede Legemer 
af steenskallet Materie. I Henseende til deres Figur ere de enten kegle- eller 
cylinder-dannede. Mange ere overmande tynde, fmale og lange, deelS lige, 
deels beiede tilbage; nogle dreie sig som en Slange, ofte fom en Proptrækker; 
endeel ere sammenrullede i sig selv, fom Ammonshernene. Naar man t,udta
ger Denkalierne, have de aldrig nogen vis eller bestemt Skikkelse. Det eeneste 
kronebcrrede Ormchuns, Serpula Penis, Gieskanden eller den saa kaldede 
Neptunus-Schacht, gior heri en Undtagelse, faavel hvad den udvortes 
Skabning, som dens Substanh angaaer. Kun dette Naturens Mesterstykke 
er paa sin overste Ende tillukt med er rundt ophoiet igiennemboret Laag, og efter 
denne Form betragtet, har de Ormeror, som jeg forst vil beff'rive, nogen Lug- 
hed med den. Alle Ormeror lobe noget smalere ned til den eene Ende. En 
stor Deel af dem kan ei bestaae for sig selv, men mane scette sig fast pan frem
mede Legemer, hvor de studes enken enkelte eller sammenvoxne i hele Klumper 
og Familier. De findes ofte faa indviklede i hinanden, ligesom Indvoldene i 
et Dyr, at man ei kan opdage nogen af Enderne. Gemeenligen ere de, i 
Henseende til deres indvortes Bygning udhulede med en glat Kanal, fom en 
Tarm eller Futteral; dog gives der nogle, men fom da ere sieldne, som paa 
langs ere afdeelte med en Mellemvcrg, og atter andre, som rvertover ere declte i 
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afmaalte Kammere, ligesom Nautilerne. I min Samling besidder jeg en 
overmaade sielden og nye Art, i hvis Midte heele dens Langde igiennem sindes 
en figureret Spindel. Der ere nogle, som langs ad deres omvundne Rer 
have en aaben Rende, og atter nogle, som i Stedet for denne Rende ere heele 
Rerets Langde igiennem giennemborede med smaae Huller, som om de kunde 
Deere stukne med en Naal. Jeg Ml siden, ved Slutningen af denne Afhand
ling , have Lejlighed at sige et Par Ord om de Ormeror, som beboes af Skibs- 
ormen (Teredo navalis) samt en anden Art af dette ffadelige Dyr, hvis 
Ormeror kaldes Herculis Kolle, og af mig er omstændelig blevet bedrevet i 
Naturforskerens trettende Stykke S. 53. Min Hensigt er ikke her at handle 
om allerede bekiendte Ormeror, hvorom man kan lcefe en Lifter, Klein, 
Guectard, Adanfon, Pallas, Rumph, Davila, Conference - Raad 
Müller, Dargenville, Martini og andre, som have beskrevet decks de 
sieenffallede Deele, deels deres Indbyggere, og om begge givet de lafevcerdigste 
Efterretninger.

De Ormeror, fom jeg nu agter ar beskrive, ere i sig felv nye, og ikke i 
noget Bark anforte, men de blive derved ffldnere, at i disse sieenffallede Ror 
boer en toffallet Muffel, som i Henseende til sin Skabning endnu er ubekiendt, 
og folgeligen udgior en nye Slcegt i Konchyliologien. Fig. 1. forestiller el af 
disse Ror i naturlig Skorrelse. DetS udvortes Skikkelse er ganffe lige og 
kegledannet. Oven paa ved dets tykke Ende er det hvelvet- afrundet og tat 
tiliukt. Herfra gaaer det alt finalere og finalere ned til dets aabne Ende, som 
kun er een Linie tyk. Store og fuldstandige Stykker pleie i deres overste Ende 
at vare mod en halv Tomme tykke og sire Tommer lange. De ere enkelte og 
aldrig i Salffab med siere af deres Lige. Skallen paa delte Ormeror er tynd, 
noget igiennemsigtig og meget ffior. Over hele Legemet lobe tat ved hinanden 
rundt om ffarpe Indsnit, som frembringe fficldannede Kanter, hvis formo
dentlige Nytte er, at de fremmede Legemer, saafom smaae Steene, Soesand, 
smaae Stykker, ja heele Deele af allesiags Muffelffaller, hvormed heele Roret 
er besat, desto fastere kunde hange paa Oversiaden, og ligesom foreene sig med 
Skallen selv, maaffee for at meddeele den mere Styrke og Varighed. Dette 
tilfaldige Overtrak forudsætter altsaa, at Ormerorets Skal Maae i Soen vare 
ganffe blod, en Egenskab, som sindes hos mange Kokillie-Arter, fornemme
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lig H06 en Art af Trochus, som derfor af de Tydste og Franste kaldes die 
Trödlerinn, la fripiere, og af ven Born Trochus conchyliopho- 
rus. Indvendig er dette Ror, fra dets lukte ovcrste Deel til dets nederste 
smale og aabne Ende, enkelt, udhulet fom en Kanal, uden Glands eller Gla
sur; tverlimod marker man de udvendige Indtrykke af fremmede Legemer ved 
en Mangde ophoiede Ujevnheber. Omtrent midt i Rorets Langde feer man 
indvendig i Rundingen et Mellemgulv, ligesom Blindingen i en Tubus, som 
i Midten har en aflangrund Aabning, hvilken her foreflilles under Fig» 7. 
Dette Skillerum eller Mellemgulv foraarfager, at Mustelstallerne ei kunne 
synke dybere frem, men hvile paa denne Afsatning, da begge Skallerne just 
paa dette Sted lukke sig sammen og noie passe i denne Aabning, hvis Aemeed 
maastee ogsaa er, at Musteldyrct derigiennem kan udstrakte sine Sucror for 
at inddrage sin Naring og ved en anden Gang stille sig ved sine Overflodighe- 
der. Dyret har og tillige den TEvne, naar den smale Ende af Ormeroret bli
ver beskadiget, at det igicn kan fortsatte Bygningen af sin Kanal, paa mere 
end een Tommes Langde. Denne Mustel, som er indlukket i dette nu 6e< 
skrevne Ormeror, har ikke den ringeste Liighed med nogen af alle hidindtil be- 
kiendte Kokillie-Arter; og jeg stulde ti otre i storste Forlegenhed, hvis jeg stulde 
henfsre den til nogen nu indfort Slagt af tostallede Musteler. Det er altfaa 
rimeligere og mere overeensstemmende med Methodisternes Meening, at danne 
nye Slagter, end under de gamle at optage alt for mange Varieteter, som ei 
lade sig foreene med Slagternes egentlige Sårmarker. Havde jeg alleneste 
kiendt denne Mustel, og ingen flere af samme Art, havde jeg aldrig vovet at 
giere den til en nye Slagt; men da begge de to folgende Arter have det samme 
characterististe som denne, vil det faa meget desto mindre forekomme Natur- 
elsteren salsomt, at see Konchyliologien formeret med en nye Slagt. Man 
har dadlet Hr. von Born, fordi han nyligen i Bestrivelsen over det Keiser
lige Mufeum (S. 361) har villet fastsatte en nye Slagt for et eeneste Snekke
hu se S Skyld, hvilket man er uvis om det ei bor regnes til de monstreuse Kokil- 
lier. Fra denne Bebrejdelse seer jeg mig aldeles befriet, da jeg har mange 
Exemplarier i Hande af alle de tre Arter, som henhore til denne Slagt, hvis 
Hove-Kendetegn ere disse; Den har ingen Hangseltander (Dentes car
dinis), Skallerne ere bag paa foreenede ved et Baand (Hymen Lin- 
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næi), Toppen (Nates) er meget nar ved den everste Ende, og den forreste 
Side er ganffe aaben.

Fig, 2. viser den Mnffes, som opholder sig i det tilforn beskrevne Or- 
mehuuS, fra den forreste aabne Side i sin naturlige Storrelse. Dens udvor
tes Figur udgier en aflang smal Fiirkant. Begge Skallene ere hinanden fuld
kommen lige, lange og smale. Paa Ryggen flune de teet sammen og ere ved 
el Ligament eller Baand sammenbnndne. Hvad som paa andre Muffeler kal
des Bugen, feiler her aldeles. Toppen er smal og nar ved Muffelens overste 
Ende. Fig. 4‘ a. Begge dens Spidser stede teet sammen, og giere Begnn- 
gyndclsen til Fordeelen, som er kort og ffraa afffaaret. Midt derpaa ophave 
begge Skallerne sig til en ffarp Ryg (Fig. 3. b.) og denne hecle Deel bliver paa 
det ziirligste prydet med opheevede Striber, som begynde ved Toppen og i det 
ffionneste Forhold i en Muffelfocm lobe deromkring. Lige under denne For- 
deel er begge Skallernes yderste Kant noget rundagtig afffaaret, hvorved Skal
lerne ved denne Deel blive smalere, men gaae efterhaanden bredere ned mod 
Muffclens nederste Deel, og flutte ved Enden afrundede og meget teet sam
men, uden nedentil af efterlade den allermindste Aabning. (Fig. 2. c.) Denne 
Ende af Muffelen hviler, eller rettere sagt flutter, i Aabningen af det forhen 
bcffrevne Mellemgulv (Fig, 7.), saa at Overdeelen kommer til at staae i Or
merorets tykke og hvelvede Rum. Fra den forreste Side seer Muffelen ud, 
fom om den langs ned ad var midt igiennemffaaret, da den staaer ligefira me
get aaben, som den i begge Skallernes Forbindelse er breed. Dens storste 
Breede er oventil, lige for Toppen, forneden bliver den smalere, og tillige 
noget dybere. Paa dens Overflade gaae fine Striber i en Diagonal Linie fra 
Toppen henimod Underdeelen, og disse giore denne Deel af Skallen meget ujevn. 
(Fig. 5. d.) Den svrige Deel er glindsende glat, med nogle rundt om lo
bende Forhoininger. Indvendig er alting bedeekket af et mat sneehvidt Over- 
treek, og hvad som udentil er ophcevek, som for Exempel begge Toppens Spid
ser, del er indentil fordybet. Langt nede ved den smale Ende, midt i hver Skal, 
seer man en glindsende hiertedannet Plet, som tilkiendegiver Muffelens egent
lige Skal, og fra denne Plet gaaer en Linie, ffraa mod Overdeelen, henimod 
den udvendige Kant. Begge disse Pletter, samt de derfra udgaaende og lige
ledes glindsende Linier, udmeerke de Steder, hvorpaa Mufflerne, som tilforn 
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foreenede Dyret med Skallerne, have siddet. Skallerne ere ganske hvide 
baade ind og udvendig, meget tynde og ffiore, samt igiennemsigtige. Fig. 3. 
forestiller denne Muskel fra Fordeelcn og tildeels fra Siden, Fig. 4. fra Ryg
gen, Fig. 5. en af Skallerne fra den udvendige og Fig. 6. fra den indvendige 
Side, alle noget forstsrrede. Foren vis Liigheds Skyld vil jeg kalde denne 
Art Mumien (Gaftrochæna Mumia). Dens Fædreneland er Kysten 
Coromandel.

Den anden Art af denne nye Slagt er afbildet Fig. 8 til 11. Det er 
ligefaadan en Muffel, fom ogfaa boer ffiult i Ormehuse, og endffiont den er 
noget forffiellig fra den forrige, saa passe dog de forhen givne SlagtS-Sarmcer- 
ker her paa det noieste. Den har en aflang aggerund Skabning, og er til
deels cylinderdannek. Paa den nederste Ende er den paa wert trykket flad, lige
som en Kiile, og begge Skallerne ere her tatfluttede og afrundede, men det 
svrige efter en ffiev Linie hen imod Toppen afffaaret. Den feiler altsaa, lige- 
fom den den forrige, det som man ved Muffelcr kalder Bugen. Denne vide 
Aabning er oventil breed og rnndagtig, men lober finalere nedad, og faaer saa- 
ledes en hiertedannet Skikkelfe. Toppens to Spidfer ere ganffe nar ved den 
everste Ende og tcrt ved Skallernes Kant, de ere ikke meget ophavede, og stede, 
ligesom hele Ryggen, tret fammen. Foran fees, ligesom hos Venus-Mnffe- 
lerne, en dyb Huulning, (hvilket Sted forved Toppen, faavelfom det bag der
ved, af Linné ved denne Slcrgt just ikke er navnet med det «rbarste Navn) 
men bagtil ere begge Skatterne glatte og indbeiede. Ligamente! er stärkt og 
langt, hvorved det opretter Mangelen paa Teender; det sidder omtrent midt 
paa langs ad Muffelen. De fremstaaende Dcele ved Skallernes Kant, fom 
ffiules af dene Ligament, og af Linné kaldes Nymphæ, udgiore en ffarp 
ophcrvet Kant uden der ringeste Indtryk. Fra Rygsiden betragtet (Fig. 9.) 
har denne Muffel megen Liighed med den steencedende Musling (Mytilus li- 
thophagus). Dens Rand er omkring Aabningen, fornemmelig paa den 
everste Side indfattet med en stark ophavet nat Kant, ligefom et omboiet Ssm. 
Over heele Skallens Legeme gaae rundt om fine Striber, hvis Middelpunkt er 
Toppen. Indvendig er alting glat, og under Toppen sidde dybe Huulninger. 
Muffelpletter sees her aldeles ingen. Den er ellers i Henseende til Farven 
ganffe hvid, saavel ind-som udvendig, giennemsigtig, uden synderlig Glands, 
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og stärkere end den fsrste. Fig. 8« forestiller denne Muffel fra Forsiden, og 
Fig. 9. fra Ryggen, begge noget forstsrrede. Fig. 10. viser en af Skallerne 
paa den indvendige og Fig. n. paa den udvendige Side. Formedelst dens 
kiiledannede Underdcel vil jeg kalde denne Art Gaftrochæna Cuneiformis.

Denne Muffels S cede og Opholdssted opdagede jeg i en Klump sammen
viklede Ormcror, fom var gicnnemflodt og overtrukket med en Kalkmasse, lige
som en Inkrustation, som lignede Stalaktiten eller Substanßen af Millepora 
polymorpha Linnæi. Jeg har allerede for lang Tid siden vant mig til 
ved Rysten at undersoge allesiags Soekoraller, hvorudi Dyrene vare dode; 
naar jeg nu fornam en indvortes Ramlen, var jeg vis paa at finde nogle nye 
Arter Pholader der indsiuttede, og denne Formodning har kun meget sielden 
bedraget mig. Ligefaaledes giorde jeg med denne Masse af Ormerer, og fandt 
til min Fornoielfe en god Deel af disse Muffcler deri. Huulingerne, hvori 
Muffelerne have vcrret, ere rundt om noie uddreiede efter deres Skikkelse og 
Stsrrelfe. Uden paa ma-rkcr man paa den hele Klump intet andet Spor til 
et fremmed deri indelukt Legeme, end allene fmaae Huller, som efter en stor 
Sycnaal. Paa samme Maade pleier Pholas Daétylus og Mytilus litho- 
phagus at giere sig en Bolig i Steene og Koraller. Denne Ormerorö-Masse 
har jeg erholdet fra en af Friderike-Aerne, nemlig Nicobar.

Den tredie Art af denne nye Muffelsicrgt giver mig Anledning til at tale 
om et mcrrkvKrdigt Ormehuus, fom formedelst sit ringe Udseende enten hidind
til har undgaaet NaturelfferenS Opmærksomhed og Undersegelse, eller og er 
blevet holdet uvcerdigt dertil. Paa adskillige Kokillier, og fornemmelig paa en 
ArtKam-Muffeler, hvis Skaller, naar Indbyggeren er dod, afBslgerne opka
stes paa Havbredden ved Tranquebar, seer man ofte et lidet steenffallet Legeme, 
som ncesten seer ud fom Excrementet af en Fugl, da man ved ferste Aiekast ikke 
mocrker nogen regelmæssig Skikkelse. Lcrrrge holdt jeg denne liden Skabning 
for en Seed eller Begyndelses-Spire til nogen Koral-Art. Men da den saa 
ofte forekom mig, log jeg mig med Alvorlighed for at undersege den indvendig, 
hvis det ikke var en heel igiennem opfyldt Masse. Men hvor glad blev jeg 
ikke, da jeg ved dens Aabning opdagede ro Muffclffaller, som indtoge det ind
vendige Rum af delle Ormehuus. Jeg satte begge disse Skaller sammen med 
Gummi-Vand paa det Sted, hvor Ligamemet tilforn havde sat, og erholdt 
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derved en af de regelmässige Mufkeler af en Skikkelse fom jeg aldrig for havde 
feet. Fig. i2. forestiller det Indvendige af den liden Kam-Muskel, hvori ro 
af disse Ormeror wert fer hinanden have sat sig fast. Dette Ormeror ligner og- 
saa en liden Snekke, paa Ryggen betragtet, med 4 ril 5 Omdrejninger (thi 
faa mange Afsætninger har dette Ormeror) men de ere ei omdreiede i en Snekke
gang, men allene satte i en lige Linie, den ecne ved den anden. Den bageste 
er den sterste, og udgior det egentlige Legeme. Den er aldeles rund, ligesom 
en Kugle, og saa stor som en god Kirsebeersteen. - De felgende Afsætninger 
ere smale, og rage plndseligen af i deres Heide; den forreste, fem nasten er 
spids, og noget opad beiet, har to teet i hinanden stntlende meget smaae Hul
ler, hvorigiennem Muskeltyret kan ndstrcekke sine Sueror for ar inddrage sin 
Ncrring, for at drage frisk Luft, og for at ffille sig ved sine Overflodigheder. 
Dette Ormerors steenffallede Materie er besynderlig haard, saa at den giver 
(Unifier, naar man paa en Slibesteen vil opstibe den. Men denne Haardhed 
uagtet, maae den i Seen vare blod, da man paa den mcerker mange Indtrykke 
af fremmede Legemer og andre Uformeligheder, som komme af det Sked, hvor- 
paa den har vcrret. Denne Art maae beständigen fatte sig paa fremmede Le
gemer, og det synes at den dertil forncmmeligen vcelger Kokillier. Naar de 
salte sig paa den omtalte Muskel (Oftrea undata, som Herr von Born 
kalder den) saa bore de sig med deres Vcerkloi et Hul igiennem Muskelen, saa 
tit den forreste spidse Deel med den dobbelte Aabning gaaer derigiennem. De 
kunne ci borttages fra det Sted og den Materie, hvorpaa de have sat sig, uden 
denne sidste maae gaae itu. Deres Farve er graae uden Emaille, ligesom an
dre Ormcrors.

Naar Muskelen, som boer i dette Ormehuus, ligger paa Ryggen, seer 
denS Fordcel, som er aaben, fuldkommen ud som et Hier te, den seer ogfaa 
ud, som om denS halve Overdeel var afstebet eller afftaarct, thi den er af alle tre 
Arterden, som allermeest staaer aaben. Ligesom den foregaaende Muskel ved 
Oversiden hcnimod Toppen er dybest og meest afftaaret, men Skallerne der
imod bredest nedentil, hvor de siutte fammen, hvorved Muft'elen bliver dyb, 
saa er det ved denne Art lige tvertimod. Muskelen er hoiest mod Toppen og 
ganske lav i Midten, men kun lidet ophcevet ved den smale Ende. Dens siorste 
Breeds er ogfaa ved Overdeelen, hvorimod den forrige omtrent i Midten 
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er bredest. Paa Ryggen stikke Toppens to Spidser längere frem, og ere lcen- 
gerc og bredere, end paa den forrige. Rummet fta Toppen indtil den yderste 
Kant paa Overdeelcn er her meget siorre og längere, hvorved dei paa Venus- 
Muskelerne bekiendte Indtryk ogsaa bliver bredere. I øvrigt er det Udvendige 
as Skallen aldeles ligesom ved den forrige Art. Derimod bemarker man paa 
den nærværende Muskel med al Tydelighed paa den indvendige Side mod den 
smale Ende paa hver Skal et glindsende Indtryk, som uden Tvivl har varet 
det Sked, hvor Dyret ved to Musteler har siddet fast, hvilket er knnde sees 
paa den anden Art. Gierne havde jeg og onstet at kunne sige noget om de 
Dyr, som beboe disse tre Musteler, jeg har og ofte bedet min Ven i Tranqne- 
bar, ved hvis Hielp jeg er vant til at bekomme mange saadanne Namrsielden- 
heder, at sende mig dem nedlagde i Viin-Spiritus, men forgieves: han fik 
disse Sager forst ved sine Sone, naar Dyrene alt for fænge siden vare borttor- 
rede. Men jeg kan ved Sammenligning med andre Musteler, ganste rimeli- 
gen stutte, at disse tre Arter Musteldyr maae have den største og nærmeste Liig- 
hed med Pholade-Dyrene. Jeg siger Liighed; thi da Bygningen af dens 
Skaller er meget anderledes bestaffeit, og dertil endnu kommer dette, at de boe 
i tillukke Ormeror, som de egentlig selv tilhere, saa behoves ei megen Efter
tanke for at indsee, at disse Dyr ganste vist maae have et noget foranderligt Le
geme , efter deres Forhold med de faste og steenstallede Deele. Formedelst 
den store Liighed, som sidstbestrevne Mustel, fra Fremsiden betragtet, har 
med en Baad etter Pram, vil jeg kalde den Prammen, eller Gaftrochæna 
cymbium.

Skibsormen (Teredo navalis) font pleier at tygge sig selv et steen- 
stallet Ror i de Huller, som den til Skibenes storste Skade boerer i Forhnd- 
ningen, har hermed den Hensigt, at den deri desto bedre kan bevæge sit langt 
udstrakte og blode Legeme. En anden Art af disse Teredines, som jeg ferst 
har giort bekiendt, som foran allerede er meldet, boer ligeledes i eget Orme
ror. Disse begge Arter, hvoraf Davila har giort en nye Slægt, under 
Navn af Tuyaux de mer mukivalves, og hvis Mustelstaller ere meget 
smale og smaae i Forhold mod de egentlige Pholader, hore dog egentlige» til 
disse sidstes Slagt, hvorunder jeg ogsaa i anførte Afhandling, med de nyeste 
Skristforfattere har holdt mig berettiget til at anføre dem, da de have den fri*  

staaeude



S. Beskrivelse over en nye Slcegt af tossatlede Musseler. 183 

staaende og krumboiedee Tand og ere aabne ved begge Ender, hvilket er Phola- 
derneS uforanderlige Særmærke, fom jeg i en anden Afhandling har sogt at 
giere tydeligt. Endnu meget mere Liighed troer jeg, ot de tre beskrevne Mu- 
sseldyr maae have med Pholade-Dyrene, da de steenskallede Deele paa en vis 
Maade komme dem nærmere, naar man undtager ovenmeldte lange Tand, og 
at de ere lukte i begge Ender, istedet for midt paa; dog bliver endnu den For- 
skiel, at de aldeles et ere bygte som hine, for at kunne ved skarpe Redskaber 
boere sig ind i fremmede Legemer, hvortil de ei heller i nogen Maade ere be
stemte. Pholade-Dyret har foran to tæt paa hinanden liggende Nor eller Ka
naler, hvoraf det bruger det eene til dermed at drage sin Næring til sig, og det 
andet til at drage Luft og forrette sin Renfelfe med. Paa det andet og tredie 
af de nu beskrevne Ormeror feer man tydeligen de to Kanaler, fom vist have 
tient til to deslige Sueror, hvilket endnu giør min Formodning om disse Dyrs 
Liighed med Pholaderne meget sandfynligere. Efter Hr. von Linné’s Me
thode faaer denne nye Slægt af toskallede Musseler sin Plads ved Slutningen 
af de mangessallede (multivalves) og ved Begyndelsen af de tossallede (bi
valves) det er: imellellem Slægterne Pholas og Mya.

Afhand


