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En

omkring et Snegle - Huns

omsnoet

Gople eller S oe - N lde,
hvori en B U e h U M tit C V indlogerer sig ,

Me du fa palliata cum cochlea £/ cancro Bernhardo.
Beskreven

af

H. S t r o

pj
min Beskriv, over Senmor I. S. 164. har jeg meldet om en Buehum

mer, der havde logeret sig ind i et Soe-Dyr, som jeg den gang henregnede 
ril Tethya, og hvori jeg tillige havde fundet et Snegle-Huns eller fa a kaldet 
Nerita med videre. Alt dette behever en neiere Forklaring, end jeg den gang 
var i Stand at give, og da jeg forestiller mig, at samme vil blive for Elskere 
af Natnr-Historien behagelig; saa er det og en faadan, jeg her agter at med
dele. Jeg har dertil havt en faa meget storre Anledning, som dette Natur- 
Syn aarl.g forekommer ved Soe- Kysten Nordensields i Norge, og rrcekkes i 
Land med Vod blank andre Fiske om Hesten. Det er da ret fornoieligt ar fee 
Buehummeren trnkkende dette Vedhceng ester sig, altsaa hele 3 Creature fore

nede
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tt ed e i eet, af hvilke det største og kiendeligste er VttehUMMekktt (Cancer 
Bcrnhardus]/7) ), det andet: et Slags Gople eller IVledula, og egentlig 
Bohadfchs Medufa palliata /-), endelig er det 3de en Snegl, som enten 
er Nerita marina c) eller littorea (7).

Ved Buehummeren har jeg intet at erindre, uden dette, at den inden 
i denne Gople og Snegle - Huus giemmer sin nøgne Stiert, som i det ydersie 
har 2de Hager eller Ficere, som den siaaer ud for at horste sig saft inden i 
Sneglehuset, og gemeenlig paa Siderne er beharngt med en Hoben Rogn,be- 
siaaende af mangfoldige rede Rogu-Korn , hvoraf Vand-Pytterne ved Stran
den endog kan faae en rod Farve, jom OMfsen i hans Islandske Reise be
vidner Tom. 2. S. 997. Goplen er derimod mere morrkvcerdig, og forestille- 
her baade som den seer ud, medens Buehummeren har sit Tilhold deri, og 
det saavel paa øvre Side Fig. i. aa. som paa nedre Fig. 2. endelig ogsaa 
som den seer ud , naar den har skilt sig fra sit indsiuttede Snegle-Huus, og 
udbredet sig, som sees Fig. 3. I alle disse Skikkelser maae den nu nøiere 
beskrives. I sine 2 første Skikkelser er den neesten rund, og afSterrelse om
trent som en Valnød. Dens Voesen er vel saa fast som de sædvanlige Medu- 
fer, ellers uden paa opheiet og stribet med en Ridse eller Søm paa den øvre 
Side, som sees Fig. 1. b. og paa nedre Side forsynet med 2de Aabninger 
Fig. 2. a. b. Den ferste af disse Aabninger dannes af Goplens omsnoede Le
geme og Side-Kanker, der ei siutte ncermere tilsammen, end at Buehumme
rens Stiert kan faae Rum deri; den anden, som kan kaldes den yderste Mund, 
er omgierdet af mangfoldige aflange Kiod-Trevler (Fig. 2. e. 3. a.), som den 
kan fremvise, saa ofte den breder Munden ud, men trcrkke til sig igien, naar 
den lukker den til. I første Fald viser sig atter en Aabning inden for hin, 
som er den indre eller egentlige Mund; men idet andet fremstikker den en stor 

2 i 2 Mcengde
e) Mül. Prcclr. Zool. Dan. 2343.

Å) Ibid. 2825.

c) N. littoralis 295 z.

4) For denne sidste holder Prof. Fabricius den i sin Reise nach 9?erro. p. 328* bvo 
han kalder den Turbo littoreus efter Åinnei System, som just er N. Littorea 
Mül. Prodr. 2954.
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Mangde fine, og 2 til 3 Tommer lange, samt Coeciuellfarvede Traade Fig. 2. c., 
hvilke dog ikke komme tilsyne, saalcenge den holder forbcmcldte Kiod-Trevler 
udbredte, endskiont Tegningen forestiller det saaledes; Men naar man gri
ber den hastigt, og den trakker Aabningen med Trevlerne til sig, da er det den 
fremkommer med sine lange Traade, for ligesom at vcerge sig dermed, end- 
skwnt det ei er at tvivle paa, de jo tiene den som Fiskesnore, at fange smaa 
Soedyr med. Af disse Traade sidde ellers ogsaa nogle hist og her uden pan 
Goplens Legeme (Fig. 1. cc.), og disse kan den deels fnoe i en spiral Form , 
deels trakke ganske tilsammen, at de sidde nar ved Legemet eller Huden, som 
sammenkrollede Knuder. Naar man med Forsat aabner den indre Mund, 
fremviser den en Hoben Trevler af anden Beskaffenhed, end de forommeldte, 
da de ikke see anderledes ud, end som bugtede og krollede Tarme. De samme 
sees og i Mangde inden i Legemet, naar det opffares, hvorimod jeg ikke 
har fundet Tegn til Hierte, Mave eller noget saadant. Legemet eller Kiodet 
selv bestaaer af mangfoldige Muskler, gaaende fra Peripherien af den store Aab- 
ning Fig. 2. a., og derfra omkring det hele Legeme, hvor de uden paa give 
sig ved mange Striber tilkiende, som Tegningen viser. Disse Muskler er det, 
hvormed det hele Legeme sammentrakker og udvider sig , efter andre Goplers 
Art. Af den Aabning, jeg har kaldet Munden Fig. 2. b., sees ofte visse Ex- 
crementer at forekomme som et tyndt Sliim, blandet med Steen-Partikler og 
Stykker af Cochiller, hvoriblant ogsaa fandtes den lille Marflue, halv forta- 
ret, som her sees aftegnet Fig. 5. Undertiden igien kom nogle ovale og blanke 
Legemer ud deraf, som uden Tvivl var dens Pngel, og dette giver stor Formod
ning om, at det, jeg har kaldet Munden, er en fcelles Aabning forOs, Anus 
Lg Matrix. Af Farve er Legemet hvidt, samt besprcengt med adskillige Coc- 
nnelrode Pletter, som givej det en smuk Anseende. I Henseende til dets 
Bevagelse er at marke, at det ved Hielp af sine Muskler kan velte sig om i 
Vandet, naar man lagger det paa Ryggen, saaledes at Aabningen med sine 
Trevler vender ned og den hin Side i Veiret, hvoraf sees, al dette er dens 
naturlige Stilling, og at den Side, hvor Aabningen med sine Trevler sidder, 
cr den underste, ligesom paa andre Gopler.

Hidindtil har jeg kun meldet om det, der horer dette Soe - Dyr væsent
lig til, nu ffulde jeg og tilftie z hvad jeg tilfaldig har sundet ved det, som er 
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forst en indstutket Nerita marina etter littorea, der sidder saaledes sirstek ti 
det inden til, at Goplen ikke ganske bedcrkker den, men at en Deel afSnegle- 
Huset viser sig uden til paa den ene Side Fig« 2. d., derncrst at den store Aab- 
uing Fig. 2. a, hvor Buehummeren stikker sin Stiert ind, er inden til foret 
med et brunt Pergamentligt Skind Fig. 4. a., der tillige er ganste fastgroet 
til Snegle-Huset Fig. 4. b, faa man ikke uden Moie kan stille det derfra. 
Ved dette Pergament er det altfaa Goplen og Sneglen forenes, hvor Goplens 
Legeme ikke umiddelbar kan berore og omfatte Snegle-Huset. Vil man vide, 
hvorledes det gaaer til, at disse faa ulige Dyr kan forenes, da kan dette udetr 
Tvivl best siuttes deraf, at uaar Goplen med" Snegle-Huset nogen Tid har 
ligget i Seevand, stille de sig ad just ved den Ridse eller Som , som sees bag 
paa Goplen Fig. 1. b. da Goplens Legeme bliver ganste plat, font fees Fig. 3. 
men Sneglehuset med sit vedhængende Pergament, liggende for sig felv til
bage Fig. 4. Derfor synes det, at den ikke indsiuger Sneglehuset, som man 
ellers ler kunde tamfe; men svober sig em det, og just forener sit Legems Kan
ter der, hvor denne Som etter Strime er. Hvorledes det ellers gaaer til, at 
forommcldte Pergamenr.kan dannes, og saaledes fastes, saavel til Sneglehu
set, som til Goplen indvendig, som det udgiorde en Part af begge, da er 
dette noget, jeg ei er i Stand at forklare; Ligesom jeg ikke heller veed, euren 
Buehummeren flytter ind i dette Sneglehuus, esierat Goplen har sat sig der 
uden om, etter og at Goplen snoer sig derom, efrerai Buehummeren har giort 
det til sin Beelig. Maastee begge Dele kan have Sled, dog holder jeg det 
sorste rimeligst, siden Goplen uden Tvivl just derfor fnoer sig om Snegle-Huser, 
at den dermed kan berynge sig, og holde sig fast ril Bunden, som ikke faa vel 
kunde stee, uaar Buehummeren ftrst havde stukker sin Stiert deri, og begyndt 
at age omkring dermed. Til Slutning tiiaae jeg endnu rillcegge dette, at faa 
oste jeg betragtede dette Dyr noget ncrr, eller og star det op, fandt jeg alrid 
en Svie i mine Hine og Ansigt, ligesom jeg kunde vcere brcrndt af Ncrlde, og 
dette viser, at det ikke uden Grund kan henregnes til de faa kaldte Urticas 
marinas, eller Medufas, Soe-Nslde, Gople. Dette er og steet af 
Bohadsch, der har fundet dem i det Middellandste Hav, og bestrevet dem 
under det Navn Medtifa palliata, uden Tvivl af Aarsag, at den inden til 
er foret etter bekladt med en Pergament-Hund, som sagt er. See hans ud-
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givne Tractat De animalibus qvibusdam marinis, fra Pag. De 
.Sneglehuse, han sandt indsluttede i dem, kalder han Cochlea umbilicata 
fubalbida, pundtis coccineis notata, hvorimod den her tager til Takke 
med andre Sorter, faafom Nerita marina eller littorea, hvilke sidste her 
kaldte BuehttNde, Fior- Knuger, ogsaa her forestilles Fig. 4. b. Bue
hummere melder dog ikke Bohadsch, at han har fundet med disse Dyr forenede, 
saaledeö som jeg har viist; Men al noget saadant dog har ve-ret Jonstolt eller 
Aldrovandus oq andre gamle Naturformere bekiendt, maae siutteo af den 
forstes ei vel lruffede Figurer. Hift. Exfangv. Tab. 20. fig. 2. 7.

Figurernes Forklaring.
Fig. i. Buehummeren trcekkende Goplen efter sig.

> 2. Goplen paa undre Side.

3. Den samme, skilt fra Sneglehuset og udbredt.

4. Det indsiuttede Sneglehuus med sin Pergament-Huud.

5. En liden Marsiue, som kom ud.
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