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Om

en Slegt
af

saadanne mangeffallede Lonchylier,
som hos Sinne' hede

Chitons,
og ere forsynede med synlige Lemmer og Leed.

Uf
I. H. Chemnitz.

er mig altid en besynderlig 2Ere og Gloede, naar jeg kan tale i dette 
loerde Selskab, og forelcegge det mine Tanker om nogle endnu kun lidet gien- 
nemssgre Gienstoender af Naturhistorien: men den narvoerende heitidelige Ti
me , i hvilken vor talrige Forsamling seer sig becrret med den Durchlauchtigste 
regierende Hertugs til Würtenberg, denne Konsters og Videnskabers storeKien- 
ders og Eljkers, Ncervorrelse, holder jeg for en af de lykkeligste og forneieligste 
Timer af mit Liv.

Nogle Iagttagelser, som jeg paa nogen Tid har havt Leilighed at giere 
og at samle over en temmelig ubekiendt, og endnu alt for lidet undersogt Slegt 
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af mangessallede Conchylier, tcenker jeg i Dag at forelcrgge dette heianfeelige 
Selskab ril Bcdommelse. Der gives efter det Linneisse Natursystem ikkun 
tre Slegter af mangeskallede Conchylier. De, som tilligemed deres Skalhuse 
ere forsynede med synlige Lecd, og have en te ftam articulatam ex pluritms 
valvulis compoHtam, hede mangeleedebe, eller leedrige Conchylier, og 
af Sinne' kaldes de Chitons. Order %itcov betyder hos Gråkerne snart saa-- 
dan en Art af Mel, Skaalorme og Skrukketrolde, hvis Ryg synes indkcrrvet 
og afdeelt ved allesiaqs Ringe, snart saadant et Slags af en lorica, af en 
Pantser, som bestaaer af sårskilte Afdeelinger. De mangeleedede Conchylier, 
hvis Skalhuus er sammensat af mange Ringe, Skiolde og synlige Leed , have 
nu den storste Lighed og Overeensstemmclse med hine Mol, Skaalorme og 
Skrukketrolde, og med hine Pankscre, som hos Grcrkerne hede Chitons. Der
for har da ogsaa Linne' giver disse besynderlige mangeskallede Conchylier det 
Navn Chirons. , ' "

De crldste Skribenters, vi have at opvise i Naturhistorien, Aristoteles, 
Teophrastus, Plinius, Plutarchus, Chrysippus, Athenceus, Mlianus, og 
andre, tale i deres Skrivter ikke eet eneste Ord om denne ellers faa markvcer- 
dige Dyrstegt. De havs uncegtelig sier ikke kiendt den. I Forsteningernes 
hele vidtlofrige Rige savner man ligeledes Chitons. Intet Namralie-Cabinet 
vil kunne rose sig af, .at besidde forstenede Chitons, ja ikke engang af disse 
Creakurers enkelte Lemmer, Leed, Skiolde og Skatter, har man hidindtil kun
net forevise forstenede Stykker.

I de fleste af de nyere og nyeste conchyliologisse Skrivter hersser ctT 
dyb sorgelig Tauöhed, saasnart man vtl vide og undersoge noget ncrrmere og 
omstændeligere om Chitons. Endog i de beromteste Conchylie-Cabinctter ere 
Chitons de storfte Sieldenheder. Ja endog i den heistfalige Enkedronnings af 
Sverrig Kongelige Cabinet fandtes der ikkun een eneste Chiron til den Tid, da 
Linne's Mesterhaand bessrev det, og i det Keiserlige Conchylie- Cabinet i Wien 
ligge efter den Index, som den berømte Hr. Hofraad V. Born har udgiver 
de Teftaceis Mufei Cæfarei Vind., ikkun to Arter af Chitons, hvoraf 
desuden den sidste ikkun bessrives som halv tredie Linie lang. I 40 Aar har 
allerede Conchyliologien vcrret mit Pndlingsstudium, fom har skaffet mig mange 
af de forneieligste Timer i mit Liv, og som oftest henrevet og henrykket mig ind
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til den orrbodigste Beundring af min guddommelige Skaber, hvis usynlige' 
Vcesen ogsaa er synligt i Conchylierne. * Men Haabet om, at besidde mange 
Arter af Chitons i min Samling, havde jeg allerede ««sten opgivet, da jeg 
ved Enden af forrige Aar uformodentlig oplevede den store conchyliologisike 
Lykke, af en Ven paa Sr. Croix i Vestindien ganske overordentlig at gl«des 
ved en Forcering af en hee! Kiste fuld af Chirons , hvori der fandtes over halv
syvende hundrede Stykker. Min Rigdom vilde have vcerct ulige storre og 
misundelsevcsrdigere, dersom min Ven ved sin saa velkomne Foråring havde 
betankt mig med fiere forssiellige Arter af Chitons. Men hans Neger - Sla
ver havde uden alt Valg og Orden , opsamlet gode og stelle, friske og forder- 
vede, saadanne, hvis Farve var bevaret eller falmet; hvorfor jeg ikkun kunde 
brugeden io Deel af denne store Hob til min Samling, og med megen Moie 
udsoge 5 forskiellige Akter. Men jeg har for lange siden giort bedre Aftale 
med min Correspondent i Vestindien, og feiet saa god Anstalt, at jeg i fore
stå aende Sommer kan vente en rug Velsignelse af saadanne Conchylier, som 
have synlige Leed, og hede Chitons. Da haaber jeg, at kunne melde noget 
grundigere og mere bestemt, over mange mig hidtil endnu dunkle og tvivlsom
me Egenskaber hos denne Dyrstegt. Imidlertid beder jeg, at mine narver
rende forelobende Anmcerkninger, som jeg fremlcegger om denne Dyrstegt, maae 
optages med Godhed, Nedladelse og Eftergivenhed , og denne skannende 
Naade og Eftergivenhed udbeder jeg mig i far af den Durchlauchtigste Hertug, 
som jeg i Dag har den Lykke at cere som en Tilhorer ved denne Forelceöning.

Mange Naturformere kunne ikke blive enige om den Plads,-man i Na- 
lursystemet maatre anvise Chitons. Den ellers hsit beromte Adanson gier sig 
i sil, Hiftoire naturelle du Senegal ingen Betænkning o nt, at stikke disse 
mangeffallcde Conchylier ind imellem deeenskallcde Patellers Slegt. Andre, faasom 
Mendes chi Co ft a 3 ville overtale os til at troe, at man maatte henstille dem 
ikke saa meget mellem Teftacea, fom snarere mellem animalia cru/tacea. 
Men Da communis doctor naturæ curioforum, den store 5ini:e/, hvis 
uforglemmelige Navn jeg aldrig skal navne uden Beundring og TErefrygt, hol
der det for det sikreste og beste, at ftie Chitons til Teitacea, og at erkläre dem 
forden ferste Slegt af animalia teltacea; saa vilde det vcere uforsvarligt, 
et Kieblik langer at giore dem Rangen og Pladsen mellem Skaldyrene stridig.
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Hos Engellanderne bar forst den bekiendte Petiver i sin gazophylacio 
naturæ & artis brugt og indfort det Oton Ofcabrion om denne Dyrart, fordi 
han formodentlig havde hort noget om det Insect, som hos Islanderne heder 
Ofkabiorn , vel ogsåa kiendt det, og i dets Slructur mcerket n-egen Lighed 
med vore Chitons.

De franske Conchyliologer have almindelig adopteret dette Navn for alle 
Chitons, og kaldet dem alle tilsammen Ofcabrions, vel ogsaa Ofkabiorns. 
Da de nu hos vor Iacobceus, hos Wormius, og iscer i hans Udtog af den 
crrlige Islanders Hannas Thorlevius’s Skrivter have truffet mangeEfterretnin- 
ger om Ofkabiorn , fa a ere de faldne ril den latterlige Indbildning, at den 
Islandske Kafer Ofkabiorn (Onifcus psora Linnei) og deres steenfkallede 
Ofcabrion var eet og det samme Creatur. De Efterretninger, som hine for
omtalte Mcend give oS om Ofkabiorn, eller Önfkebiörn, at den satter sig 
fast paa Valfiske, at den har mange Aine og flere Fodder, have de derfor 
hentydet paa deres Ofcabrion etter Chiton, og derved anrettet saadan en For
virring hos deres Landsmand i denne Dyrsiegts Naturhistorie, at man virkelig 
heilig behover Ariadnes Ledctraad, for igien at sinde ud af disse labyrinthiske 
Irgange. Det vilde vare mig let, omstcendeligere at bevise alt det sorhensagte 
af D’Argenvilles Conchyliologie, som og af hans Zoom orpho fe des 
Coquillages, af Bomares Diétionaire raifonné univerfel, og af Fa
vart d’Herbigny Diétionaire d’hiftoire naturelle &c., dersom jeg ikke 
maatte frygte for, derved at tratte Selskabets Taalmodighed.

De franske Conchyliologer synes ikke at kiende andre Arter af Pateller 
med synlige Lced, eller af Chitons, end saadanne som have 8 Skiolde, Skal
ler og Leed. De paastaae eenstemmig i deres Skrivter: Le caradere gene- 
rique & diftinétif de ce coquillage eft d’etre compofé de huit ecail- 
les. Enhver Chiton kaldes derfor hos dem Lepas multi valve a huit cotes. 
Men da mange bestaae af 7 Leed, og der hos andre endog kun findes sex Skiol
de, saa ror man ikke längere angive det som et vasentligt Forskielstegn paa 
Chirons, at de altid skulde have 8 Leed og Skiolde.

De ere for Resten Conchæ multivalves parafiticæ, der overalt, 
hvor der er Plads, og de kunne komme til, satte sig fast paa Stene, Klip
per, Conchylier, Soelegemer, Coralvexter. De have ingen synlige Fole

horn; 
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horn; men af deres Mundaabning udgaaer et lidet Rer, om hvilket D'Ar- 
genvllle melder felgende i hans Zoomorphofe des Coquillages: Sa tete 
eft percée d’un trou ovale, par lequel fort un tube* Il fait agir cette 
efpéce de tube comme par respiration, il paroit & disparoit pres- 
que au méme terns. Ce mouvement pectoral a cté obfervé å la 
loupe plus d’une demi beure.

Min Correspondent paa St. Croix, fom ferst har sendt mig nogle Ar
ter af denne Dyrsiegt fra Vestindien, har ledsaget sine Breve og Forceringer 
med nogle lcererige Anmcerkninger, fom fortiene at blive mere bekiendte.

„ De faa Chitons, sikriver han, som jeg denne Gang sender, har 
„ jeg med Fare og Besværlighed samlet paa en Klippe, der gaaer temmelig 
„ langt ud i Seen, i det Havets Belger nogle Gange ved stark Branding 
„ have siaaet over mig, og giert mig vaad fra Hoved til Fod, endsikiont jeg 
„ har staaet paa saadant et Sted af denne Klippe, som var nogle Favne over 
„ Vandets Overflade. Mange Chitons sidde nasten aldrig under Vandet, 
„ men over Vandet, dog paa saadanne Steder, hvor de altid kunne naaes af 
„ Floden, eller ved Brandingen overstankes af Belgerue. Soevandet maae 
,, altsaa vcere uundværligt til deres Naring ogVedligeholdelse. Den Klippe, 
„ af hvilken jeg har taget disse Chitons, indeholder Kobber. Formodentlig 
„ kommer den gronne Farve paa deres Skal tildeels ogfaa deraf. Mange af 
„ vore Negere pleie ellers meget gierne at spise Chitons, (thi de ere spiselige 
„ og ligesaa velsmagende som Kiodet af hiin Musling, der hos Sinne' heder 
„ Mytilus edulis) ja endog mange af de Blanke finde Smag deri. Men 
„ for disse gronne Chitons, fom sidde fast paa foromtalte kobberholdige Klippe, 

har enhver Afffye, fordi ingen kan fpife dcm uden den storste Fare for sin 
„ Sundhed og sit Liv. Endog Nydelsen af nogle Fisike og Krabs, fem ere 
„ fangne i Narheden af denne Klippe, har ofte foraarfaget mange Mennesiker 
„ en nasten dsdelig Brakning.

„ Chitons sidde i Mangde hos hinanden paa Klipper og Stene. Vil 
„ man faae far paa dem, saa maae det sVee ved en Handelst. Man maae 
„ liste sig paa dem, og stode dem los fra deres Sted, ferend de formode det. 
„ Thi nepve marke de nogen Fare og Eftersatrelse, ferend de vide, ved Hielp 
„ af deres klabrige Safter, ved de mange Fryndser og Lappe paa deres Kisd, 
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„ og fornemmelig ved deres forunderlige kiodrige lederagrige Krands og Mel- 
„ fulde Skalkant, at suge sig saafast, at al Umage og Konst, forat bringe 
„ dem fuldstændige og ubeskadigede af deres Plads, almindelig er forgieves. 
,, De lade sig fer bryde i smaae Stykker, og alle deres Leed og Lemmer siide 
„ fra hinanden, ferend de ved vold.somme Angreb skulde godvillig give ester 
„ og flippe/'

Naar man har losnet Chirons fra deres Plads, og fort dem fra Ncer- 
Heden af deres kiereste Element, Ssevandet, faa kunne de vel endnu nogen 
Tid leve, bevcege sig og krybe omkring. Men da beholde de sielden deres ud
strakte Stilling og Dannelse, men faae convulsivifke Trcekninger, de krumme 
sig eengstelig, de trcrkke alle deres Leed sammen, og oste faa tat sammen, ar de
res Form ncesten ligner en Kugle.

De kiedagtige Dele af den indtorrede Beboer i disse leedfulde Skaldyr 
har jeg ofte udblodr i varmt Vand, losnet dem fra deres Skaller, og paa det 
noieste undersogt dem med et Forsterrelseöglas. Men jeg kan ikke rose mig af, 
ar have fundet videre af deres Lemmer, end allene Mundaabningen og tubu- ' 
Ium respiratorium i Munden, fremdeles deres Gatbor, og endelig mange 
Lappe og Fryndser, hvormed deres Legem er omgivet og besat. Alle mineEf- 
terforffninger, for maafkee at opdage en Forskellighed af Kien hos dem, have 
vnret forgieves. Nogle Skaller ere vel ved een og samme Art fladere og 
ligere, andre derimod mere rundagtige og ophoiede; nogle ere tungere og mere 
tykskallede, men andre lettere og mere tyndskallede; men denne Forskiel kan 
ogsaa udledes af deres heiere eller ringere Alder, af den siett^re eller bedre og 
sundere Neering, de have havt, og af andre meget tilfceldige Aarsager, uden at 
deraf nogen Forskiellighed i Kien med Sikkerhed kunde siutteS. Maaden, 
hvorledes de parre sig og fortplante deres Slegt, er mig ganske ubekiendt. 
Nogle Chitons har jeg vel truffet siddende fast paa andre; men om dette er 
skeet afen Parredrivt, eller kommer alene af den Vane, overalt at ferne sig 
fast, veed jeg ikke med Vished at bestemme.

Hvori deres Narings- og Underholdningsmidler egentlig kunne bestaae, 
om denne Dyrart lever af de Soeplanter og Moosarter, som voxe paa Klippee 
og Stene, eller af smaae Seeorme og Insecter, har jeg heller ikke kunnet 
erfare.

Hvordan
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Hvordan saadan en med synlige Leed begavetConchylie, som er saa keum 
dringsvcrrdig i sit hele Anlcrg og Bygningsmaade,og aflcegger et talende Vidne 
om dens guddommelige Skabers viisdomsfulde uendelige Opfindelseskraft — 
kan voxe, voxe i alle dens Leed, Skiolde, Skiel og ovrige Dele tillige; og 
hvordan den ved Beboerens tiltagende Alder og Størrelse ligeledes kan til Be
boerens Beqvemmellghed udvide og forstørre sit hele steenskallede Hnus; dette 
horer, ligesom alle steenskallede Conchylierö heleVext, ril de ubegribeligste Na- 
turhemmeligheder, som hidindtil ingen menneskelig Forstand har vceret i Stand 
til, fuldkommen at udvikle og udgrunde.

Skaberens egentlige Hensigter, hvorfor han har frembragt denne Dyr
stegt, hvad for scrrskilte Hiemeder han derved har havt, om han maaskee og- 
saa herved har villet forøge Nceringömidlerneö Mangfoldighed for Mennesker 
og Dyr, eller som er sandsynligere, har villet opnaae andre ulige hoiere og 
eedlere Hensigter, ved at foranstalte deres forunderlige Bolig, veed man lige- 
saa lider ar giette. Jeg finder mig nodt til, under en levende Overbeviisning 
om min Uvidenhed og om mine hoist indskrænkede Kundskaber, ogsaa herved 
at bekunde med Syrachs Ord Cap. 43, 36. Vi see Vet mindste af hans 
Gierninger, vi giette almindelig kun de mindste og ringeste af hans Hensigter, 
de langt sterre og de storste ere skjulte for os. • Hvor mange Opklarelfer have 
vi ikke at haabe af det Tilkommende, naar Stykkeverket, ogsaa i Kundskaben, 
skal ophore, og det fuldkomne skal komme? naar vi ikke mere skulle see mange 
Ting ligesom igiennem et mør ft Glas, men see og igiennemskue for Ansigtet.

ginne' maae formodentlig ved de ferste Udgaver af sit Natursystem endnu 
ikke have kiendt denne forunderlige Slegt af mangcskallede Patcller med syn
lige Leed, da han ikke taler om samme. Men i den 10de Udgave af hans Na- 
tursystcm finder man allerede 4 Arter af Chirons, og i den 12te Udgave 
staae 9 Arter. Flere maae der indtil Enden af hans Liv ikke veere forekomne 
ham, ellers vilde han upaatvivlelig have anfort dem i sin Mantifla, fom inde
holder i sig ikke allene Supplementerne til Plante-, men ogsaa ril Dyrriget.
2 det 4de Bind of Pennants Z00L Britannica p. 60. 6r. beskrives endnu
3 Arter af Chitons, som ere ganske forskiellige fra de Linneiske, og boe paa 
Stene og Klipper ved den Engelske Kyst. Disse Engelske Arter soger man 
sorgieveü i de hervcerende Copchyeliesamlinger. Ogsaa af de 9 Linneiffe Arter
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kiende vi her ikkun 4 Arter. Men derimod besidde vi mange andre, fom 
hverken ßitnie' eller Pennant have kiendt. I den Kongl. Hr. Konstforvalrer 
Spenglers store og rige Conchyliesamling ligge 13 Arter af Chitons, og deri- 
blant nogle af fad fortrinlig en Storrelfe, at man kunde kalde dem Kcemper i 
denne Slegt. Jeg eier 10 Arter, og deriblant nogle fra det gode Haabs 
Forbierg, andre fra det Magellansike Strcede, fom cre famlede ved de Cooki- 
fke Soereifer, atter andre fra det rode Hav, fom og fra de Vestindiffe Her, 
hernæst fra Grönland, Island, Norge og Faroe. Jeg vover at overlevers 
disse in naturet til notere Verragtning.


