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Om

Snage, Dcrkseler eller OPERCULIS,
hvormed Conchylier pleje nt lukke for deres Skalboliger,

af

I. H. Chemnitz

jeg har i Sinde, at udarbejde en udforlig Afhandling om Skaldyrene- 
Dcekfeler; faa tcenker jeg for ncervcereude Tid kun at foreligge dette hoistarede 
Selffab et kort Udkast til famme.

Skaldyrenes Dcekseler, (hvilke de ikke maae oversee, der tnnke at komme 
ril nogen grundig Kundskab i det conchyliologiske Studium) kaldes opercula 
conchyliorum, Umbilici maris, Ungves odorati, Blattæ Byzantinæ; 
af de franske Couchyliologer Nombrits de mer, opercules, o ngies aro- 
matiques.

Seer man til den Materie eller SubstautS, hvoraf de bestaae, saa 
have nogle Skaldyr saadanne Dcekstler, som kun ligne en ftin, tynd, giennem- 
sigtig, hornagtig, honningfarvet Hud. Det er opercula cornea, pellu
cida, diaphana, membranacea. Andre have allerede laugt tykkere, ler- 
deragtige, ugiennemsigtige Dakker (opercula coriacea, opaca, crafTiu-1 
fcula). Akter andre tillukke deres Boliger med sieenikallede Dcrkftler, med 
operculis teftacéis feu lapideis, hvilke almindelig have de samme Grund
dele, svm de Skaller, hvortil de hore. Jeg siger med Flid, de have almin- 
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delig samme Grunddele, som de Conchylier, hvormed de ere forbundne; thi 
der gives ogsaa endeel Undtagelser herfra, s. E. perlemoragtige Skaldyr have 
aldrig Dækseler, ddr ligeledes ere perlemoragtige — fremdeles, meget tyndffal- 
Icde lette Skaldyr Beere ofte et Dæksel, .der er meget tykt og tungt. Endelig 
finder man ogsaa nogle Skaldyr, som ere forsynede med gips-, kride- og kalk
agtige Dækseler, meB operculis gypfeis, cretaceis, calcareis.

Agter man paa Formen og Dannelsen af Skaldyrenes Dcekseler, saa ere 
nogle runde, andre, som ved [Renterne, halvrunde, andre Dcekseler langagtige, 
ja vel endog kantede. Nogle ere glatte, andre ujevne, og sidde fulde af Ryn
ker, Striber og Folder. Paa Overfladen ere nogle ophøjede og convexe, an
dre hule og concave; nogle have en spiraldannet Boining, vel ogsaa concentriffe 
Striber, opheiede Punkter, meget flore Knuder, andre mangle disse. Hen
seer man til deres Farver, saa have nogle, saasom de giennemsigtige, perga- 
mentagtige, en sand Horn- eller Honningfarve; andre derimod, saasom de læ- 
deragtige, ere mestendeels lysebrune, eller merke og sortebrune; og de gips- og 
krideagtige ere ganffe kalk- og kridhvide. Hos mange af de steenfkallede Dcekseler 
(operculis teftaceis feu lapideis) viser sig en meget behagelig Afvexling i 
Farveblanding. Da jeg i nogle Aar har skienket Conchyliernes Dcekseler større 
Opmcerksomhed, end forhen, saa har jeg været saa lykkelig, at samle et lemme-. 
ligt Antal as dem. Af min Samling af saadanne Skaldyr, som jeg eier ret 
fuldstcendiqe, eller med deres Dcekseler, har jeg udtaget 50 af de besie cg sor- 
uemfle Arter, for at forelægge Selskabet dem som en Prove.

Ved Conchyliernes Dcekseler gives der ret mange, hidindtil kun lidet over- 
tcenkte Sporsmaale og Opgaver, som fortrinlig fortiene, noiere og grundigere 
at underseges. Jeg vil fim forelægge og anføre nogle af dem.

i. Have alle Skaldyr uden Undtagelse Dcekseler? Om Patellerne og 
Seeererne, som sidde fast ved Klipper og Skicer; om Porcellam-Snegler, 
som opholde sig dybt nede i Sandet; om Nautilis og Oliver er det bekiendt, 
ot de ingen Dcekseler have. Om Kegle-Snegler (Conis) har man fordum 
ogsaa troet, ot ingen Dcekseler ere at finde hos dem; men Adanson tærer ander
ledes i hans Hiftoire naturelle du Senegal. Dog er deres Dæksel langt 
mindre end Mundaabningen.
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2. Skal man ansee Dcekstlerne fom tilfceldige efter vcestntlige Dele af 
Skaldyrenes for partes accidentales efter eßentiales ? De Dcekfeler, fom 
sidde fast paa Beboernes Legemer, oq saadanne, fom aarliq fornyes og forsters 
diges, ere meget forffiellige. Landskaldyrcne pleie imod Vinteren at tillukke 
sig, og om Sommeren at bchielpe sig uden Dcekfel.

3. Hvoraf og af hvilke sterstilte Safter fremkomme Dcekfelerne? bade 
ofte, ister naar de ere horn- eller lceberagtige, have ganste andre Bestanddele, 
end de steensikallede Hufe, hvortil de hore. Hvoraf kommer hos mange den 
forunderlige Egensikab, at de ere vellugtende, og tienlige til Regelst?

4. Hvortil nytte Dcekfelerne Sneglehustneö Beboere? Maaffee til Dorre, 
for at indsiutte sig, for at vcere desto sikrere inden faa gode Huusdorre? Ost 
hvordan behielpe da de Skaldyr sig, hvis Dcekfeler Hverken tildække eller tilflutte 
Mundaabningen?

5* Hvorledes kunne Skaldyrenes D«kftter voxe og blive (tørre? Besid
der en Soe-Snegle den Formue, paa nye at istandstette sit Dcekfel, naar, det 
ved enHcendelfe eller fiendtligt Angreb har mistet det?

6. Er Dcekfelerne altid befcestede ved Skaldyrets Fod, eller mon ikke og 
undertiden ved Beboerens Hoved? Hos de sieste Neriter ere det blot Klapper, 
fem ved een eller stere Tcender hange fast ved den indvendige Lcebe.

7. Skulde man vel af Antallet paa de Folder og Rynker, fom ere ot ste 
paa mange Cerichyliedcekstlcr, kunne giere en sikker Slutning til mange Snegle- 
hufts høiere cllcr ringere Alder? Ieg troer nei, fordi Dcekfelerne af mindre og 
yngre, ved een og famme Art, ofte pleie at have ligefaa mange Folder og Ryns 
ker, fom Dcekfelerne af de større og største.

8. Hvorfor ere de faa overmaade sieldne i Steenriget? Hvorfor studer 
man endog kun faa blaut Fossilierne, oq faa faa calcinerede og forstenede? 
Hvorfor trcejstr man fnarere tusinde, ja hundrede tusinde petristceekte Sneglehust, 
end eet eneste petrificeret Dcekfel?
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Y. Jeg eier ostindiske Landsnegle, som endnu ligge i Egget, og dog alle
rede have deres Doekseler. Hvortil kan Dcekselen nykte Sneglen, naar den endnu 
ligger i Egget?

i o. Er det sikkert, at giore Slutning fra Dcrkselens ganske forjkiellige 
SubstantS til B. boerens og Dyrets Forskiellighed, og derefter at forandre 
mange Arters Classification?
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