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deter een nf vort Selskabs fornemste Hensigter, ved de arbeidende Med
lemmer at see nye Opdagelser befordrede, eller fane nye Beviser for de allerede 
fVeete, og narmere Oplysning om det, fom endnu ved disse maatte mangle; 
har jeg og stedse agtet det for min Pligt i min liden Kreds ar efrerjage det, 
hvormed jeg i denne Henseende kunde til Fornoielse opvarte Selskabet. Na. 
lurhistorien er bleven min Vi-Videnskab, og denne har Rigdom nok af nye 
og sieldne Ting at frembyde, saa den siittige Naturforsker ikke skal have Aar- 
fag at klage over Mangel paa Fode for sin Videlyst. Stedse blev det vel min 
Lod, at see min Virkekreds saa indskrænket, ar jeg neppe nok har kunnet an
skaffe mig de allerfornodenste Beger, mindre rcenke paa nogen ordentlig Sam
ling af Naturalier, der dog er saa nodvendigt for den, som i denne VidenMb 
skal bringe det noget vidt, og vcere vis paa, at, hvad han forestnder i Natu
ren, er nyt etter sieldem; thi den Hielp han har at fsge i andres Bibliotheker 

eg
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øg Kabinetter, vil han ofte undsee sig ved at giere Brug af, og overalt maae 
denne Nødvendighed finke ham i Arbejdet; imidlertid har jeg dog, denne 
vigtige Mangel uagtet, varer saa lykkelig nu og da at finde noget, som jeg 
kunde ansee for nyt og sieldent. Af delte giver jeg mig i Dag den at 
forevise Selskabet nogle smaa Sager, som vel ikke alle cre ganske nye eller 
ubekiendte for de Naturkyndige, men dog sieldne og endnu bemerkte af meget 
faa. Neppe skulde man vel formode, at disse Sieldcnheder vare af Skal- 
Dyrenes Klasse, og jeg, som ikke besidder noget Conchylie-Kabinet, rorde 
t«nke ar fremkomme med noget rart for et Selskab, der har Medlemmer, hvis 
rige Conchylier Kabinetter ere berømte neesten over hele Europa; og dog troer 
jeg, at disse selv ville tilstaae min Paastand om disse smaa Ting.

Jeg kalder dem smaa Ting, ikke fordi de ere ubetydelige; thi de vise 
den samme Skisnhed, bcere Prceg af samme guddommelige Vrisdom og Magt, 
og opvcekke samme Beundring og TErefrygt for Skaberen, som de øvrige, ja 
vel endog i storre Grad fordi de ere saa smaa; men just denne deres Lidenhed 
berettiger mig at give dem dette Navn, og dette er vist nok ogsaa Aarfagen, 
hvorfor de ere blevne saa tange overseete. Nogle Naturkyndige opholde sig 
blot ved de større Naturalier, andre derimod fordybe sig i de smaa, og, som 
vor tarde Medlem, Hr. Pastor Chemnitz, siger i sin Kortscrttelse af Mar
tini neues Systematisches Conchylien-Kabinet *),  " vårdige de mindste 
"Kreaturer ncrsten en større Opmcnksomhed, end de større og største, og seer 
"sig ncrsten blind paa Infusions-Dyr, ja lade det ikke fortryde sig, at eftersøge 
"dem i Dyrenes Indvolde selv, om de endog derover maae udsatte sig for 
"Stank og Qj£feL" Men Middelvejen mener jeg enhver Naturforsker bør 
gaae, og gribe enhver Lejlighed til at giøre Opdagelser, baade i del Smaa og 
i det Store; jeg har søgt at gaae denne Vei, og derfor anstillet Iagttagelser 
saavel over den største Hvalfisk som over det mindste Infusions-Dyr, ligesom 
Lejligheden tilbod sig. Paa denne Vei er jeg ogsaa kommen over de mindste 
Snekker, hvortil ncrrvKrcnde billig maae regnes. Jeg har havt til Forgan
ger tvende af Selskabets larrde Medlemmer, nemlig Sal Conferenceraad 
Müller og Hr. Kunstkammer-Forvalter Spengler, og hvad jeg i Dag frem- 
lagger, skeer meest kun til Bekræftelse paa det, de for mig have seet. Saa- 

dan
*) 4 Band P. 222.
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Dan Bekræftelse synes mig især nyttig ved de mindste og sieldne Naturalier, 
fordi man er saa tilboislig at tvivle om Rigtigheden af det, som kun een eller 
anden har s et, men man selv ikke uden Moie kan faae at see, og derover sna
rere vil troe, at de andres Syn kan have bedraget dem; hvilken Tvivl vil tabe 
sia, naar flere stemme overeens i deres Beretninger om ct og samme Natu
ralis, eller Lette felv bliver ftemviist paa ecngang forflrres Aine. Jeg maas 
ellers erindre, at jeg kalder disse Snekker fteldttt, ikke fordi jeg jo kroer, der 
af dem, faavelsom andre gives Mængde i Naturen, men fordi de faa sielden 
endnu ere komne for Kienderes §)ine, ere vanskelige at opdage og derfor saa 
lider bekiendte. Det vil nu komme an paa Selffabers Dom herover.

I.

Bulla Serrata. Den savtandede Boble-Snekke.

Denne maae have den fsrste Plads, faasom den i mine Tanker er den 
rareste og vanskeligste at overkomme, efterdi den maae soges paa Havets Bund. 
Den er Bulla Scabra, fom vor Müller i sin Zoologia Danica Tab. LXXI. 
Fig. io. ii. i2. har ladet aftegne efter et ecneste Exemplar, som han havde 
sundet i en Flynders Indvolde, og beskreven i den korte latinske Text til Kob
berne Vol. 2. p. 90. Der glædede mig saa meget mere, uformodentlig at 
træffe denne rare Boble-Snekke blank andre smaa Conchylier fra Norge, 
ventelig medgaact ubemerkct af Senderen, eller og anseet for ct Fiske - S kiel, 
som jeg selv i Begyndelsen ansaae den for, og maaskee formedelst sin Hvashed 
vedhængt andre Snekker, da de bleve samlede i Havet. Jeg fik herved Lej
lighed at rædde den fra Forglemmelse, og maaskee blive den eneste Besidder 
af denne Sieldenhed, da det er meget uvist, om det Mullerffe Exemplar er 
mere til, som, faavidt man kan demme efter Figuren, synes at have vævet no
get ftørre end mit. Ved hans mesterlige Beskrivelse finder jeg kun lidet at 
erindre. Man skulde, naar man seer denne liden Skal an med blotte Øtne 
ikke finde tilstrækkelig Grund at kalde den hvas, da den synes ganff'e glat, 
men ved et Aieglas opdager man strax de hvasse Striber paa Overfladen og 
Savtænder om Randen, fom berettigede dens Opdager at give den dette Skielne- 
91 av 11, da ingen bekiendt Boble-Snekke besidder disse EgenMber. Imid
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lertid har det dog siden behaget Hr. Pastor Chemnih *)  at give dette Navn 
til en Boble-Snekke, som er langt forst-icllig fra den Mullerske, derved det 
da for denne blev ubrugeligt; og at Navnet ikke skal forlede nogen til at blande 
disse Snekker met) hinanden, har det bcvceget mig til at forandre det til L. 
Serrata> eller den savtandede Boble-Snekke, af de smaa Savteender, 
der findes paa dens Omrand. Jeg finder her paa mit Exemplar noget afvi
gende fra den Müllerffe Beskrivelse; han siger, at kun den Rand er tandet, 
som staaer tvert over for Hvirvel - Toppen, de tvende Siderande derimod skulde 
vcere hele **),  men jeg seer disse Savtcrnder paa den ydre LcebeS hele Omrand 
lige indtil Toppen, og blot der fattes de, hvor Skallen har lidt Skade; maa- 
skee har derfor hans Exemplar i det Fald vceret mere beskadiget, end mit, da 
ogsaa disse smaa Teender meget let lade sig afstode ved mindste Anroren. Saa 
meget er dog vidst, at de paa den nedcrste Rand, hvilken han just mener, ere 
sterst og kiendeligst, og at den inderste Lcrbe-Rand ved Spindelen er ganske 
glat. Foranfone blev og en Folge af, at Overfladens Striber skulde ende 
med Teender i Omranden, thi disse begynde fra Hvirvelen og lobe forst til den 
ydre eller forreste Rand, sVraae siden alt mere cg mere hen til den nederste, 
men flippe ved Spindelen eller dog blive meget ukiendelige, og gier Skallen 
der NKstenglat, skiont den paa de ovrige Steder er noget hvas at fole paa, 
thi Striberne ere ikke allene ophoiede, men endog kcervede, og derved ndgisre 
lige faa mange Perle-Rader; disse smaa Perler har jeg dog ikke seet saa vidt fra- 
staaende, som de findes i den Mullerske Figur, hvor de forekomme mig alt 
for strocde, saa man ikke letkelig skulde ansee dem for Rader. De faa bue- 
lobende Linier, han taler om at skulle overskieere Striberne ***),  ere de ftedvan- 
ligc Spor efter Skallens Tilvcext, som findes hos saa mange andre Snekker. 
Begge Slags Striber skinne og igiennem paa Skallens indvendige hule Side, 
hvor den ellers er glat og glindsende. At og Skallen udvendig bliver mere 
glat hcnimod Spindelen, end paa det ovrige, formoder jeg at reise sig af Be
boerens idelige Sliden paa delte Sted, thi, skiont jeg saa lidet, som Muller,

XTye Saml. iv. M har

*) I hans Fortsættelse af Martini Lonchxlien - Rabinet io D. P. ug. Fig. 
IZZ2. 1353.

**) Margines vero labii et columellae integerrimi funt.
***) A Lineis arcuatis rarioribus in angulos obliquos (ecantur.
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har seer Ormen, vilden rimeligviis komme den meget nær, som beboer Mül
lers Akera *)  og findes paa samme Plade Fig. i — 5, da begge unægtelig 
hore ri! een Slcegt, og denne seer man udkroben at beklæde hele Skallens Un
derstade. Skallen gaber meget vidt, og Aabningen, som er storfi ved nederstc 
Nand, bliver op mod Toppen mere og mere æng, dog saa, ar?man og der 
har frie Giennemsigt, da Pderlceben flaner splittet fra Hvirvelen, og rækker 
noget længere frem, end den indre Læbe, der freier sig efter Snegle trækket. 
Skallen bliver af denne Aarsag bredest og findest mod Gaber, men smalest og 
meest buglet mod Toppen, og faner en halv cylindcrformig Skikkelse, hvilket 
Muller frcqvemt har udtrykt ved teftam fubcylindraceam. Om Toppen har 
han kun udladt sig med de faa Ord, al den er afstumpet og indtrykt**);  dette 
er og næsten alt, hvad derom kunde siges, da deraf sees, ar den ikke rækker 
uden for Skallens overste Rand, men ligesom fordyber sig; dog maae jeg 
melde, ar man virkelig ved Toppen finder et Snirkelvrid, som ved en temme
lig bred Fure skilles fra den øvrige Skal (stkisnt denne Fure ikke er saa dyb og 
splittet, fom paa Mullers Akera. Altsaa kunde man næsten ansætte 2de 
Omvrid for denne Skal, hvoraf det ferste optager næsten hele Skallen, men 
det andet er meget lider og udgier Toppen. Farven er hvid, dog har den et 
guulagtigt Skiær, hvorfor Muller og har kaldet den flavefeens. Da den er 
saa liden — thi min udgier ikke meget over 2 Linier i Længden, og er paa det 
Bredeste neppe if Linie — og den tillige er saa ftin, som det tyndeste Skiek, 
saa ville neppe mange Stykker af den komme i Kabinetterne, og den i lang Tid 
bevare sin Sieldenhed, og blive en af de rareste Boble- Snekker, hvorfor jeg 
ikke troer at have giert et overflødigt Arbeide med at beskrive den saa nsie.

II.
Helix Ariminenfis. Links-Snekken fra Rimini.

Denne sieldne Links-Snekke maae have det andet Sked, da den vist ev 
blandt de rareste. En af samme Art er Selskabet tilforn bleven forcviist af 

Hr.

*) Denne forekommer i Martini fortgesetzte Lonchyl. &ab*  10. B- P. 122. 
Fiq. 1358. under der Navn Bulla foluta parva.

**) Retufe truncatus.
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Hr. Kunstkammer - Forvalter Spengler, og saa tydelig bedreven i vore Skrif
ters nye Samling iste Deel P. 378« med hosfoiede Tegning Fig. 6, at jeg 
finder ncrstcn intet at tilsertte. Jeg anma'lder den derfor ikke af anden Aarsag, 
end at bestyrke, hvad ni in Ven der har sagt, og vise, ar denne liden Snekke 
ogfaa findes andre Steder end ved Rimini, thi min har jeg opdaget i noget 
Skielsand, bragt mig fra Strandbredden ved Lissabon; og besynderligt er det, 
at ligesom Hr. Spengler fandt kun een eneste i sit Skielsand, saa lykkedes det 
ikke heller mig at opdage fiere, end denne ene i mit, hvilket viser, at denne 
Snekke-Art dog ikke maae vcrre af de hyppigste ved disse Strande, eller og 
have sit rette Ophold paa dybt Vande, og kun nu og da blive opskyldt paa 
Strandbredden, saasom andre smaa Snekker forekomme langt talrigere i dette 
Sand. Siden er af Hr. Pastor Chemnih i hans Fortsættelse af Martini 
Conchylien-Kabinet *)  leveret den samme Beskrivelse paa Tydsk og en an
den Tegning efter samme Spenglcrsse Exemplar. Af begge seer jeg, at man 
ncestcn har formodet dette Exemplar neget stympret ved Mundingen, forme
delst den sremstaaendc Spindel, hvilket og forekommer mig saa efter Figurerne 
at domme. Mit derimod kan jeg med temmelig Vished holde for ubeskadiget, 
da Spindelen ikke rcekkcr frem neden for Mundingen, men dennes afiangrunde 
Omrand lsber i eet dermed ; og betragter man Mundingen ret, vil man finde, 
at den ncestcn udgier en afiang skraa Fiirkanr, da et Stykke af Skallens storste 
Omvrid udgior den everste Side, og kun beklcedcs af et meget tyndt Blad, faa 
ar Mundingens Bremme, der er ganske ktendelig, ikke lober heel omkring, 
som det og gierne findes paa Snirkel - Snekkerne (Helices); men betragter 
man Skallen fra Rygge« , vil man finde Spindel - Laben tilbagebeiet, saa det 
har Anseende af en smal trind Spindel som sidder blot lige ril Skallens ne- 
derste Rand, hvor og i Spidsen er et flint Hul som Spor til den Pibe, der 
gierne lober igiennem alle Snekke-Spindler. Mil Exemplar findes ikke saa 
buget paa storste Omvrid, som Figurerne vise den, men hele Snekken mere 
cylindrisk. Ogsaa forekommer mig ikke de med Forstorrelses - GkaS opdagede 
Striber faa betydelige, at den derover kunde kaldes ru (rauh), som det hedder 
i Conchylien - Kabinettet paa anforte Sled. Jeg seer ikke heller, at Hr.

M 2 Speng-

*) IX. Band P. 1-19. Tab. 113. Fig. 972.973. hvor den kaldes Rleine links- 
gewundene Schnirkelfchneeke.
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Spencer har faaledes ndtrykt sig derom, men endog forestillet dem meget fine 
i sin Figur, hvilket bedre svarer ti! min Snekke, hvor de ingenlunde kunne 
mcrkcS ved Følelsen, Derimod har der forekommet mig, som jeg med Kie- 
glasser saae en snirkcllobeude Linie, der delcde hvert Omvrid i tvende ulige 
Dele, men enten det er en Fordybning, eller Gienskinnet af Skallens hoieste 
Bugning, kunde jeg ikke bestemme. Skulde inridlertid mit Exemplar virkelig 
vcere fuldstoendigcre, end ^Hr. Spenglers, da vilde jeg agte mig dobbelt lykke- 
lig ved denne Finding. Det har, som hans, 5 Omvrid og er hvidladent, 
dog ei som hang sncehvidt, men noget blegguult, iscec paa de nederste Omvrid; 
maaffee er derfor Snekken gunl i sin friske Tilstand. Lcengden er neppe mere, 
end i Linie og Breven f deraf.

III.
Carychium minimum. Soelgran - Snekken.

Af denne Snekke har Sal. Confercnceraad Muller giort en nye Slcrgt, 
fordi Vens Orm var noget forskicllig fra de andre Land- og Ferskvands - Snek
ker, da den har kun tvende Følehorn og de samme ferte og stumpe, og sine 
Hine paa Hovedet selv teet bag Følehornenes Rod; og i Forventning af, at 
flere skulde findes, som kunde regnes ril samme Slcrgt, kaldede han den i sin 
HifL Verm. Spec. 321. Carychium minimum, og paa Dansk Soel- 
gran-Snekken; hvilket sidste vel i sig selv maatte synes noget overdrevent, 
da den dog er større end et Soelgran, ja det var mueligt, at endog en mindre 
Snekke kunde findes, men det viser blot, at den var den mindste han blandt 
saa mange ham forekomne Snekker havde seer*),  endog mindre end den, han 
nast foran Spec. 320 havde kalder Sandkorn-Snekken (Vertigo pufilla), 
svm endnn aldrig er kommen mig for Aine. Saa liden denne Snekke er, saa 
smuk er den, og saa meget dog ved den at bemerke til Skaberens Priis. Paa 
anførte Sted er den af sin grandseende Opdager fort, men tydelig, beskreven, 
men da han ingen Figurer har leveret kil dette sit vigtige Vcerk 0M Laud- og 
Ferskvands Orme, hvilket mange Naturkyndige med Grund have beklaget, 

saa

**) Cochlea omnium minima; plurium di ver fo temperere pertarum nulla meirfuram 
excedit. 
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saa ere adskillige af hans nye Snekker hidtil blevne nbekiendte forandre end ham 
selv, efter deres sande Udseende; nogle af dem ogsaa blevne miskiendte og 
tagne for ganske sårskilte Arter, hvilken Forvirring let indsniger sig, naar 
Beskrivelser ei have Figurer i Folge med sig, begge ikke ere noiagkige, eller 
den, som beliener sig af dem, ikke omhyggelige« tager alle angivne Merker i 
Overveining, for han tager Slutning deraf tilsit Natur-Stykke. Gierne 
ønskede jeg mig Lejlighed nt see dctle Tab i nogen Maade oprettet med det evrige 
af dette Mullerne Vcrrk, ligesom jeg allerede har giort Begyndelsen dertil ved 
c ii nye og meget forbedret Udgave af det forste Volumens iste Halvdeel, eller 
hans Infusions - Dyr mcd Kobbere, saa vidt samme kunde skee af hans efter
ladte Haandskrifrer *);  men (Fient jeg tiender en stor Deel af hans opdagede 
nøgne Orme og Skal-Dyr, fattes mig dog endnu mange, og naar jeg end 
kom saa vidt at kiende alle eller de fleste, vilde et saa kostbart Vcerk, der lige
som andre Skrifter i Naturhistorien ingen Afgang kunde vente i Fædrenelandet, 
som underholder saa faa Naturelskere, langt overstige mine Krcefter. Blandt 
MÜÜers Snekker var det nu ingen Under, at Soelgran-Snekken, saa vidt 
jeg veed, er bleven useet af andre, efterdi der skal saa stor Agtsomhed til al 
opdage et saa lidet Kreatur. Vel har Hr. Pastor Schroter i sin Geschichte 
der Fluseonch. P. 324. leveret en Beskrivelse derover, men det er kun en 
tydsk Ovcrscettelse af den Mullerske, og han tilstaaer selv, aldrig at have feet 
den; ligesaa Dock. Martini/ som i et celdre Skrift, Berliniste Samlungen 
7 B. P. 91., under Anmeldelsen af Müllers Skrift, kalder den Latteu- 
Schneeke, ventelig fordi han lcesde hos Muller, at den var funden paa vaade 
Rafter **),  skient dette ikke er dens eneste Opholdssted, thi Muller siger og, 
at den findes paa forraadnede Bøgeblade ***),  hvorfor dette Pavn ikke er faa 
ganske beqvemt. Egentlig er det i Bøgeskoven blandt nedfaldne Grene og 
Blade, som ere vcedskefulde af den begyndte Forraadnclse, hvor man skal

M 3 eftcr-

**) Denne Udaave udkom 1786 under Titel: Animalcula Infufom, opus pofthu- 
mum O. F. Mülleri, cum tabulis æneis L. in lucem tradit Vidua ejus nobil- 
liflima, cura O. Fabricii.

*) In affer ibus humidis.
***) Foliis putrefcentibus faginis. har Grund tis at troe, det sidste Ord 

faginis stal henføres saavel kil afieiibus fom til foliis, s-a at han egentlig har 
meent Bøge-Nafter, ffiønt den vel og knnde tresses paa andre Steder. 
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efterfoge denne Snekke-Art; og da jeg har vceret faa lykkelig, ogsaa omsider 
at faae d^tte lille Kreatur i Hcenderue, har jeg villet gisre den mere bekiendt, 
og stoppe dette Hul i Naturhistorien; Selskabet begriber let, at jeg ikke kan 
sige fynderlig mere herom, end den noiaglige Müller, men det er derfor ikke 
overstodigt at levere hans Best^rivclfe paa Danf?, og oplyfe den ved en hosfoiet 
Afbildning, der kan vife, hvor ret han har skrevet i et og alk. De stsrste jeg 
har feet, kunne neppe holde en Linie i Lcengden og ~ i Vreden. Skallen er 
hvid, giennemsigtig og glat, dog fces under Forstorrelfesglaö meget fmaa Tver- 
striber fra Top til Munding. Figuren er ncesten cylindrisk, dog jevn afkneben 
mod Toppen, fom hverken kan siges spids eller but, men mellem begge, faa 
at den folder lidt keglcdanuet. Snirkclvriddene ere, foruden den lille Endetop 
5 i Tallet, og vride sig ordentlig, da Mundingen opvendt sidder ved den hsire 
Side; de ere temmelig buglede og trinde, og Ssmmen imellem dem dyb og 
heel kicndclig. Mundingen ligger ikke paa Siden af det forste Omvrid, men 
staaer ncesten ret ud fra famme efter Lcengden, og er noget cegformig, dog faa- 
ledcs, at overst ligger en kieudelig Bcklcrdning i en Skraalinie over det storste 
Omvrid, den indre Rand ved Spindelen ligeledes staaer ret ud fra Skallen, 
men den evrige Omrand er en krum Bue imellem disse begge; Lnben er ellers 
rundt omkring temmelig tyk og bred efter Skallens Slorrclfe, og bag Spinde
len sindes et lidet Indtryk, dog ingen egentlig Navle; i Aabningen opdager 
man ved et Haandglas zde fmaa Trender, hvoraf den ene sidder midt paa 
inderste Side af Spindellceben, den 2den paa overste skraalsbende Beklcrdning, 
og disse 2 ere de kiendeligste, men den Zdie, der kun kan kaldes en Tandbulk, 
og ikke engang kan fees tydelig paa alle, sindes i Midten af den yderste Lcebe 
lig e over for den forste. Naar alt dette famleS, vil rnan fee, at den har me
get ligt med den tretandede Snekke (Helix tridens) *),  faa ak man snart 
kunde fristes til at mi fee den for fammes Unge, men ikke engang m tale om 
Beboeren, som er faa forskiellig fra andre LandsnckkerS, sindes og det ved 
Skallen, som maae gisre den til en egen Art: a) Som Unge kunde den ikke 
have faa tyk en Lcrbe, den Laudsnekkerue ikke plcie at anfcette, for de ere fuld- 
voxne. b) Dens Snirkelvrid ere meget buglede og tage steerkere af mod Top
pen end paa den tretandede, hvis Top og er mere but. c) Aabningen er 

paa
*) Müllers Hift. Verm. Spec. 30 
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paa den tretandede mere langlig, og d) sammes øverste Tand sidder lige i 
Midlen, da den paa Soelgransnekken sidder henimod inderste Hjørne. e) Hos 
den teetcmdede er i yderste Leede en vir feli g Tand, men hos vor lille Snekke 
fim en liden Bulk. Forskielligheder nok imellem faa smaa Skabninger, hos 
hvilke de et kunne vented ret mange, hvorfor -eg og ikke engang vil navne, at 
den tretandedes Skal er startere og ugiennemsigtig, hvilket nogle kunde 
henregne til Alderen. Det fan ellers have sin Nytte med saadan Sammenlig
ning og ueiagtig Bestemmelse, da det sees, at Skribenterne i Naturhistorien 
alt for ofte af flette Figurer, og endnu niere af korte og ubestemmLnde Bcjkci- 
v elfer-, lade sig forlede til at tage et fer andet, naar kun de an forte Merker i 
nogen Maade kunne passe, og de ikke have begge Arter ved Haanden ot holde 
sammen.

Fig. i. viser denne Snekke.
a. Den tomme Skal i naturlig Størrelse.
b. Samme sorsiorret, med opvendt tretandede Aabning.
c. Skallen for stor ret fra Ryggen.
d. Ormen udkroben med Skallen paa Ryggen, forsterrek.

VI.

Turbo planorbis. Den lille Slrandjkive.

Denne er een af mine egne opdagede Snekker, fom jeg ikke har funden 
hoö nogen Skribent. Den 1 forskriver sig fra de grønlandske Strande, hvor 
den sindes i Indvigenes Mudder under Stene, og er just ikke een af de smuk
keste Snekker, men dog for sin Lidenhed og Sieldcnhed merkvardig. Jeg 
har beskrevet Skatten i min Fauna Grönlandica Spec. 393. og da jeg har 
forsomt at beskrive dens Beboer, medens jeg var i Landet, fordi jeg holdt den 
for en almindelig Art, og der iblandt de efterfølgende Missionairer ingen er 
funden, som har lagt sig efter Naturhistorien, af hvem man kunde vente fuld
fort, hvad der er begyndt, faa fan jeg endnu ikke sige mere end igientage Skal
lens Beskrivelse, og oplyfe den med en hosfoiet Tegning. Den fees at være 
liden og i det hsieste Linie i Tvermaal; har sire ordentlige Snirkelvrid, fom 
cre trinde og have en dyb Som, hvorved de kiendclig skilles ad, men ere fao- 

ledes 
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ledes anpassede om hinanden, ot Toppen er meget flad, og fet o ve lidet fremra
gende, saa den meget ligner Skive-Snekkerne (hlanorbes); arden imid
lertid rettere regnes blandt Hvirvel-Snekkerne (Turbines), viser dens 
Munding, fom er ganske cirkelrund, og heel omkring med en skarp Rand 
scerskildt fra den ewige Skal. Neden til har den et dybt Navlehul, der gaaer 
lige til Toppen, faa man deri neesten kan fee alle Omvriddene neden fta. Naar 
Skallen er reen, fees den inerkebrunn og glat, kun under Forsierrelfesglas 
opdager man nogle toplsbende fine Striber, fom neppe nok fortiene dette 
Navn. Ofu er den ellers overtrukken med en grov graa Skorpe, fom giver 
den et rynket og siettere Udseende; men endog i sin rene Klædning er den dun
kel, hvor derimod denne afgnides, fees den indre Grund perlemoerarter og 
glindsende, iscer under Forstørrelsesglasset.

Fig. 2. viser denne Snekkes Skal.
a. I naturlig Størrelse neden fra.
b. Samme forftorret.
c. Oven fra forsterret.

V.

Helix pulchella. Den lille hvide Snekke.

Denne lille nydelige Snekke, der virkelig fortiener sit Navn pulchella, 
som ben har faaet i Müllers Hill. Verm. Spec. 232., er i Dannemark for st 
opdaget af denne store Naturformer, men for ham af den berømte fransse Na- 
turkyndige Hr. Geossroy, der i sin Afhandling om Conchylierne ved Paris har 
saa tydelig bestemt dan, som den 6te Art af sine rundskallede Laudsnekkcr *),  
at man ikke kan miskiende den. Foruden dem vred jeg ikke, at nogen endnu 
har bemerket den, og da disse ikke have ladet den aftegne, kan den endnn reg
nes blandt de sieldne, og fortiener nærmere at bekiendtgiores, forat forebygge 
at den ikke skal blive blandet med en anden af de smaa bekiendte, i hvilken Feil 

allerede 

*) Den kaldes nf lwm Cochlea tefta utrinque convexa, fubtus perforata, ftriata 
alba, quatuor fpiraruin, ore reflexo, cg dens øvrige korte Beskrivelse findkS i 
den af Martini foranstaltede kydste Overfcet tfe P. 42.
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allerede Hr. Geoffroy sees ak voere falden *),  men rettes billig af Müller paa 
anforte Sled. Den har meget udmerkende ved sig, som strax maatle skille 
den fra andre, naar disse kunne lcrgges ved Siden. Dens hvide, glatte, 
glindfende oq halvgiennemsigtige Skal; dens platte Figur, hvormed den ncer- 
mer sig Skivesnekkerne (Planorbes), men dog ei er saa plar, som disse, da 
Hvirvelen virkelig rakker lidt oven for det ovrige af Skallen, skiont den neden 
under er lidt mere buglet, og derfor har rettere sit Sted blandt Snirkelsnek
kerne (Helices); dcnö dybe Navlehul neden ril, hvorigiennem man kan see 
lige til Toppen, og skimte Siderne af alle dens Snirkelvrid, hvilke ere 4 oven 
til, den lille Top iberegnet, men kun een neden til, de smaa »beregnede, der 
skimtes i Navlen; og iscer dens cirkelrunde Lcebe, derefter Skallen er temme
lig tyk og bred, og sindes tilbageboiet, viser os den strax, som en egen og 
kiendelig Art. Dens Mundings Rundhed kunde snart fore den til Hvicvel- 
snekkerneS (Turbinum) Slagt, men dette strider derimod, at Lcrben ikke 
gaaer heel omkring, men aWcrreS af det forste store Omvrid, der er i Mun
dingen blot, og har i det hoieste kun en meget fiin Bekleedning. Saa glat 
dens Skal og synes for del blotte seer man dog med et HaandglaS, og 
endnu lydeligere under et ForstorrelseSglaS, talrige smaa Striber, som tops 
stregs overDarc Omvriddene. Semmcn er vel ikke af de dybeste, men dog 
kiendelig nok til at adst'llle Snirkelvriddene fra hinanden, hvilke ere ganske 
trinde. Ormen er hvid, og har som andre Landsnegle 4 smaa Horn, og sort 
Hieprik i Enden af de 2 längste, men lader det ene saavelsom det andet sielden 
komme tilsyne, og man behover virkelig et HaandglaS for at bemerke de 2 
mindste Horn. Dette alt har den grandseende MÜtler noiagtig bemerket, som 
og, at saa lcenge Ormen er i Skallen, er denne morkere og guulagtig ved Top
pen, hvilket jeg tillige har bemerket hoö dem, i hvilke den dode Orm er efter- 
bleven. Man finder denne Snekke paa fugtige Steder blandt Mossen.

Fig. 3. viser denne Snekke.
a. Den tomme Skal neden fra i naturlig Storrelse.
b. Samme forstorret.

Nye Saml. IV. B. N c. Oven

*) Thi han holder den urettelig for Argcnvillcs la Petite fhiee Zoomorph. PI. 9. 
f- 7- p- 82. fom dog intet melder em den omböiede Labe, der maatle falde en 
maadelig Demcrker i Aine.
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c. Oven fra forstorret.
d, Samme med Dyret udkroben.

VL
Helix fulva. Topas-Snekken.

Denne Snekke-Art er endnu mindre bekiendt. Kun i Müllers Hift. 
Verm. Spec. 249. findes den ommeldt og beskreven efter nogle Stykker, han 
havde funden blandt raadne Bogeblade og paa vaade Peele ved Friderichsdal. 
Jeg selv har funden den i Norge, i de Drangedalflke Skove, paa vaade Ste
der under nedfaldne raadne Grene af Trceerne, og vil her med en hosfoiet Teg
ning ncermere beskrive den. Ikke har jeg været saa lykkelig som Müller, at 
finde nogen fuldvoxenmed hvid Læbe — hvoraf han og kun fandt ccn eneste — 
men alle mine vare af det Slags, han holder for Unger, hvis Skal har i det 
heicste 6 Snirkelvrid, og er overalt guulbruun, hvilket har givet den Navn 
af Topas-Snekken, dog ere de nederste Omvrid paa de fleste mere blege end 
de overste, der enten have en hoiere guul Farve eller en morkere. Et Exem
plar har jeg sect gandske hvidladent. Skallen er ellers meget tynd, som Ma- 
rienglas, giennemsigtig, glindsende og glat uden kiendelige Striber, kun med 
et bevæbnet Øie opdager man de allerfineste Striber tvers over Snirkelvriddene. 
Disse, som ere retvrcdne, have en kiendelig dyb Som imellem sig, og hæve 
fig jevnr mod Toppen, saa ar Skallen bliver toppet oven til; de tage ellers 
meget jevnt af i Storrelfe og ere fladtrinde, men Hvirveltoppen but og lidt flad
trykt, saa den skiuler sig næsten idet folgende Omlob. Neden til er den mere 
flad, og kan magelig Hvile paa denne Side; hersees kun eet Omvrid, som 
bugner noget hen mod Aabningen, og foraarsager derved ligesom en Fordyb
ning i Midten, der dog ikke bliver nogen egentlig Navle eller Hul. Den hele 
Skal nærmer sig saaledeS til en Klode. Figur, og maae regnes blandt de bug
lede Pyramide-Snekker (Helices fubglobofas pyramidales). Paa det 
stsrste Omvrid synes Spor til en liden Kant; fra samme begynder Mundingens 
skarpe Rand og naaer indtil underste Middelpunkt, altsaa lang men temmelig 
«ng, og Aabningen bliver næsten som et Maaneqvarteer (arcuata fublunata). 
Sneglen, som beboer denne Skal, er meget kort, rækker ikke engang 1 Linie 

uden 
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uden for Skallen, tinor den ganer; er og meget sammentrykt og bag til gansike 
spids. Af Farve bleg , men foran sort, og Foden blaagraa, t«t bag Hove-; 
det er den rodladen, som foraarsuges af indvortes giennemsikinnende Dele. 
Folehornene ere 4, forte, fine og sårdeles lange efter Dyrets Stscrelfe; de L 
underste rcekke endog temmelig frem. Naar den fremfkrider, bcer den sit Hun
smukt oprettet paa Ryggen, som en Pyramide, og kommer fort nok frem, 
men sidder dog ofte stille under Gangen, ligesom at hvile eller betornke sig.

Fig. 4. viser denne Snekke.
a. Den tomme Skal neden fra i naturlig Storrelse.
b. Samme forsterret.
c. Samme oven fra forstorret.
d. Sneglen udkroben med Skallen paa Ryggen i naturlig Storrelse.
e. Samme sorstorcet.

VII.

Helix Trochulus. Trilde-Snekken.'

Denne Snekke lader jeg gane med; ikke just for sin Anseelse men Siel- 
denheds Skyld, da endnu ingen, saa vidt mig er bekiendt, har meldet om den, 
uden dens Opdager, Sal. Confer. Müller, i sin Hirt. Verm. Spec. 276. 
hvor han under dette Navn leverer dens Beskrivelse. Ogsaa sikiuler den sig 
let for Eftersøgeren, da dens Skal stedse er bedcekket med et siimigt Fraad, saa 
den ncesten sikulde ansees for en liden Klat Jord eller Ureenligheden of en Regn- 
Orm , som Müller paa samme Sted rettelig erindrer. Skullen er ellers ikke 
af de allermindste, men undertiden 2 Linier hoi, og vel ij Linie i Tversnit 
neden til, kan altsaa efter dette Forhold regnes blandt Pyramide-Snekkerne, 
og ncrrmer sig de Taarneformige (Helices turritæ), dog tage Omvriddene lidt 
for stcrrk af i Brede efter hinanden. Disie Omvrid ere gemeenlig 4 til 5 i 
Tallet, og gaaer til den ordentlige Side. Naar Ureenligbeden er afaneden, 
som ikke faa let lader sig gisre, ftes Skallen mørf, bruunladen, og Omvrid, 
dene noget sikraatrykte (appreffi), hvorved deres Trindhed taber sig; nederste 
Omvrid er og neden til plattrykt, som foraarsager en Slags Kant rundt om; 
men den aflangrunde Munding, der udgisr ncesten en Fiirkant, og gaaer med 

N 2 sin
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fin Rand fra OmvriddetS Kant til Nederdelens Middelpunkt, fremrager saa 
meget, at Skallen sat paa Foden ikke beqvemmelig kan staae oprettet, men 
falder noget til Siden. Den ydre Lcebe er fFarp; den indre bojer sig lidt til
bage kil en kort fremragende Spindel. Hvirvelen er vel tilspidset, dog but
rund for Enden. Med blotte $ine seer man Skallen glat overalt, kun med 
et Hieglas opdager man sine roplsbende Striber, som paa flere af de fore- 
gaaende. Sneglen ligner meget den ncest foregaaende, da den er bleg med 
sorte lange Folehorn. Denne Snekke tresses helst i Skovene paa gamle raadne 
Boge - Stubbe.

Fig. A. viser denne Snekke. -
a. Den tomme Skal med Mundingen tilvcndt, i naturlig Storrelse.
b. Samme forstorret.
c. Samme fra Ryggen forstorret.
d. Ormen udkreben med sin Skal paa Ryggen forstorret.

VIII.
Helix Sericea. Silke-Snekken.

Denne maae flutte Troppen for denne Gang; thi ffiont den overgaaer 
de forrige meget i Storrelse, er den dog ligesaa sielden, som de. Maaskee 
er der gaaet mange som mig, at de have anseet den for Borske-Snekkett 
(Helix hispida) *),  som den meget let blandes med, og den af denne Aarsag 
er bleven hidtil saa ubekiendt, at jeg finder ingen at have meldet om den, uden 
Len samme grandseende Müller Hid. Verm. Spec. 258. Da jeg deraf ny
lig traf et Exemplar blandt mine Borste-Snekker, og ved noie Eftersyn 
fandt den ar have alle de Merker, som Müller i sin Beskrivelse angiver paa 
Silke-Snekken, har jeg villet forsoge, om det er mueligt, ved en Afteg
ning at faas den giort mere bekiendt, Dont jeg seer forud, at det vil blive heel 
vanskeligt at faae dens Skionhed ret udtrykt i nogen Figur. Kiendere see 
strap, at den har meget tilftelleö med Borste-Snekken, nemlig: denö runde, 
huglede, halvklodeformige Skikkelse; dens fine Striber fra Top ril Fod, som 
dog ei betage Skallen sin Glathed; Omvriddenes Antal, som ere 5; dens

maane-

*) Lin. Sylt. nat. 1244, 675. Müll. Hirt. Verm. Sp. 26g-
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maancformige Munding, og hornagtige Farve, med en morkebruun Hvirvel. 
Men derimod skilles den fra den ved folgende: a) Synes dens Ska! mere 
giennemsiglig. b) Nederste Omvrid har en liden Kant, der synes tyndere end 
det ovrige Skal, og falder mod Dagen lysere, som om den var et blegt Baand, 
hvilken Kant Borste-Snekken ganffe fattes, c) Den har ingen egentlig 
Navle, men kun et lidet Hul neden til, saa at den idet hoieste kan kaldes 
fubperforata, da hun er umbilicata, d) I Steden for Borster paa hiin, 
seer her det blotte Øie en siet Skal, og forst med Aieglasset, ja endda ikke uden 
i en vis Stilling mod Lyset, opdager man, al hele Skallen er beklcrdt med det 
fineste Silkespind; ForsterrelseSglasset viser, at dette erdet allerkorteste glind- 
sende Laad eller fficrliigncnde Taver, der sidder teet pakket hos hinanden og 
ligger saa ucer an paa Skallen, at man neppe skal kunne see Enderne op
rejste. Denne fine Ovcrklcrdning gior denne Snekke til en af de allersmukkeste 
Landsnckker, og vcerdig til det Navn Silke -Snekken. Da den fandtes blandt 
mine Borste-Snekker, fom for storste Deel ere samlede i Friderichsberg- 
Hauge, maae jeg formode, at den ogsaa der har havt hlemme. Den er nce- 
sten 4 Linier bred og 3 Lin. hoi, hvoraf underste Omvrid udgior det rnesie. 
Sneglen har jeg endnu ikke seet, kan derfor ligesaa lidet som Müller, give 

nogen Efterretning om den.
Og, da jeg allerede maae befrygte, at have fristet Sclffabets Taal- 

modighed med mine smaa Ting, er det den hoie Tid at afbryde.

gig. 6. viser denne Snekke-Skal.
b. mÄ } ' nalUrli9 S'°rre-s-.

c. Et Stykke af Skallen meget forstorret, at Silke-Taverne kan 
sees i deres Rader.


