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Nogle nyligen opdagede

smaae Snekkers Beskrivelse.
jj,/W**

Af

Lorentz Spengler.
en for faa Aar siden afdede Doctor Bianchi i Rimini vil blive ufor

glemmelig blanr Naturelskerne for det, som han har bidraget til Natur-Hi
storiens Udvidelse, ister i Hensigt til de sm iae Snekker, som han fandt paa
Strand-Bunden ved sin Fode-Bye.
Han fog te Stof til Undersegelse, og var
saa lykkelig at finde den faa overfledigen for sine Fodder, at han dermed i lang
Tid kunde beffttstige sig og andre ligesindede, uden at det faldt dem ind, at vel
og andre Grunde i det Adriatiffe Hav, eller og andre Kyster paa den evrigeDeel
#f Jord-Kloden kunde fremvise saadanne Naturens Forunderligheder.
Denne nye Opdagelse af Snekker,

som neppe ere storrc end et Sands

korn, og dog indeholde mange Kamre eller Afdeelinger, syntes, endffiont de
allene fandtes paa een eneste Strandkant, Kochyliologerne vigtig nok, og derfor
anviiste de enhver af dem et Sted i deres systematiske Verker; saaledes feer man
dem hos Gualtieri, Ginnani^ Anne og Martini; ja den mrcettelige
Ledermüller har med samme Nsiagtighed undersogt disse smaae Soe-Skabnin

ger, fom hans ovrige mikroffopiffe Dyr, og feet med egne Aine, hvad for st
Bianchi har bekicndgiort.
Aarsagen, hvorfor Samlere af Naturens Frem
bringelser have ladet sig nole med at undersoge Straudsandet ved Rimini,
maae vel soges i Vanffeligheden at udfinde en Maade eller et Middel, ved hvil-
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fet num kunde bekomme en saadan Snekken eller Musling-Sand fra ånde
Strande, da man paa de Steder ligesaa sielden sinder saadanne Personer, der,
fom Bianchi ikke angre den Tid og den Moie, som udfordres til disse na-sten

usynlige Skabningers omhyggelige Opsogelse, som Natur-Elfferne selv have ikke
Leilighed i de langt fraliggende Vande at undersene de Strande, hvor disse paaagtelsesveerdige Formaal mmitte opholde sig.
Det vil ikke blive Namr- Elsker
ne ubehageligt, at jeg her tilkendegiver en Maade, hvorledes de i deres egne
Cabin etter kan finde al Slags Musling-Sand.
Sand-Ormenes Ror (Sabella) ere ofte for en stor Deel sammenfatte af

Snekkesmul, andre af bare Strandsand.
Begge Slags have i deresSammenscrttelfe tillige endeel smaae Snekkearter. Desuden finder man hos mange store
Snekker, aten storre ellef mindre Mcengde af Strandsand, efter de Steders Beffaffenhed, hvor de have opholdt sig, har fastsat sig i deres Aabninger og i de fag kal
dede Navle-Huller, og at i dette Sand, naar de udpilleS, ofte ligge de smuk
keste smaae Kokillier.
SaaledeS ere alle de Snekker og Muslinger, som kom
me fra det rede Hav, opfyldte med ^n grov Sand, og bindes af en leeragtig
guul Materie, og hvori man finder mange Arter af smaae og ubekieddte Kokillier,
der ere saa hvide somSnee. Og veed man, at den almindelige Strandsvamp
er et beqvemt Opholdssted for smaae Snekke-Skaller.
SaaledeS finder man
heeleKlasser afdenlille Mya vulfellai det rode Hav at Deere overtrukken med

en saadan Seesvamp.
Alle Mellemrum og selv Muslingerne ere opfyldte
med ovenmeldte Musling-Sand, og de allene kan udgiore et heelt Magazin af
mikroffopiffe Kokillier.
Ligeledes finder man ofte, ved Hielp af et lidet Forstorrelses-Glas og en omhyggelig Estersogen, uden nogen Moie de smukkeste
smaae Kokilliearter i Strandgreesset og dets Rodder, i Korallmosset, i
dsde og giennemhullerede Madreporer ,
og andre Korallarter og SeeBaxter rc.

De saa kaldte store StSNNhuer give en anseelig Forraad af en saadan
Muslingsand.
Spindelens indvendige Bygning synes ved sine besynderlige
Afdeelinger egentligen dertil indrettet, mueligen for at kunde tree ffe til sig og for
vare en Mcengde af saadant Sand til Dyrets Underholdning.
Naur man ven
der
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der denne Snekkes smalle Ellde ned ah, 03 humpler den Heftigen med beqqe-Hin
der, fn c udfalder en Mcmqde Korall- og Muslingsand af Snekkens Navle
hul, isar naar denne er ret ftor.
Dette Navlehull sidder hos de Offhlt>l|Tc
S norm hu er mellem Spindel-Laben og den tilbagebeiede Nase; hos den VdftlNdisr'e, som ofte blive overmande store, og hos dem, som komme fra Guinea rc.
endnu meere nedad mellem den forrige gamle Spindel - Labe, og Begyndelsen af
ovenmeldte Nase.
Endnu gives uden for Strandsandet andre Leiligheder at opdage nye
smaae Kokillier, hvorved Naturformeren desuden kan have den Fsrdee! og Forneietse tillige at undersege og at kiende det Dyr, font boer i Snekken.
I Hr.
Emtöraad Müllers Vermium terreftriiiin & fluviatilium hifloria fin
der man herpaa i Hans Sandkorusnekke, Soelawnsnekke, Riöbeeusnckke, Crystalsnekke 03 Grynsnekke de Anmerkelses - vardigste Ex
empler, hvor megen Rigdom Naturen er bered ril at fremvise, endog i vort eget
Fadreneland, for den forstende Narur-Elster.

Nogle af de smaae Snekkeartcr, som jeg har funden i Muslingsan
det fra forffiellige Strande, vil jeg her bestrive, og ved sorsiorrede Tegninger
tydelige« forestille.

Den forste Figur fremviser under Bogstavet d en Pind aset Sse-2Eble
fra Middelhavet, og paä dens Midte tvende Ormeror, nemlig en Serpula
og en Sabella.
Noget over der halve borer denne sidste sig tilbage og bliver ryk
kere og lcrngere; Aabningen er i den tykkere Ende i Tversnit ncesten tvende, i den
finale Ende neppe en Linie.
Dens Ror er sammensat af grovt Sand, af af
brudt Smul, af gamle Koraller og Kokillieffaller, og en Mcrngde smaae Naufiler, og synes at vcrre opfort med et Slags Ovcrlcrg.
Foruden det, at Sand
kornene konstigen ere forbundne med Snekkestykkerne, og kittet til hverandre,
har Beboeren til meere Styrke overdraget sin heele Bygning med en guulagtig
Fernis etter Glasur, og derved saa meget fastereforeenet de forstiellige Deelemellem hverandre.
Og havde Ormen opnaaet dette -Oiemeed; thi jeg sogte at op
loft nogle af de smukkeste Nauriler, for desto bedre at betragte dem, men det var

ikke
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ikke vel mueligt uden ved Vold, og da havde jeg maattet frygte for at sdelegge
heele Ormehuuset.

Denne besynderlige Snekke-Art, hvoraf Ormen ister har betreut sig til at
udfylde de smaae aabne Huller i dens Bygning, horer tit ve Snekker, font man
kalder Nautiler og ikke ril Ammons-Hornene, fordi dens Gange ere rullede i
hverandre, uden at man seer noget udvendigt Spor af dem.
Den synes at udgiore en egen Art, og nærmer sig ikkun til von Armes Nautilus crifpus, som
Viancht forsi fandt i det Riminiffe Musling-Sand, og lod aftegne Tab. i.
£ 2. og siden Gualtieri Tab. 19. £ D.
Ginnani Tom. L. 1.14. £ 112.
Ledermüller Tab. 8*b. og Martini £ 172 - 74 have bedreven og lader aftegne.
Vores sieldene Nautilus har folgende Skabning:

fra Middelpunkten,

som her istedet for et Navlehul, udgior en halv -kuglet Vorte, ndlober paa
begge Sider lidet ophævende ftarpe Ribbet, og mede i hverandre paa den yder
ste afrundede Kant, disse svare ril Snekkens indvendige Mellemvcegge, og have
udvendigen imellem sig udhulede Furer med fine regelrette Tverfnit, hvilke un
der Forsierrelstn give Snekken et konsiigt og ziirligr Udseende.

Aabmngen eller det^yderste Kammer er meget snever og giver Dyret ikkun
lidet Rum til Boelig.
Blank de mange Nautiler, som Sabellen har sammenforet mellem Korallsiumper og Muslingstykker, og overalt sogt at anbringe, ister ved
Mundingens Indfatning, hvor de storre Stykker i Rorets Hvelving ikke tæt nok
kunde flutte i hverandre, har jeg ikke kunnet finde nogen anden, end den nu be
skrevne Art.
Nogle af dem ere i deres fine Striber lidt afflidte, ellers heel og
holden.
Mange ere graa-gronne, andre morke, brune; alle glindfe som Glas,
hvilket nok foraarfages af den Glasering, hvormed heele Orme-Huset er over
draget.
I den forste Figur viser Bogstabet a tvende Nautiler i naturlig Storrelse, menb oge de samme i forffiellig Storrelse.
Pinden, hvorpaa Sabellen

har sat sig, er af et Soe-'ALble, som falder i den Middellandske Soe, og som
jeg har faaet fra Marselkie.
I den tredie Deel af Hr. Guettards Memoires
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res t. 70. f. 2» og 3. ftes saadanne tvende Soeceble-Pinds med Sandorme

ror, men Forfatteren melder intet, om og disse have vcrret udpyntede med ovenmeldte Nauriler.
Den anden Figur fremstiller en meget liden Snekke, som for sin Smuk
hed og Ny delig hed forttenet ar tegnes og bedrives.
Den viger i Skabning fra

alle bekiendre Snekkearter, og
iffint fiben 6tg6eb mei) Argonauta cym
bium, fom og er fundet i Snekkesandet fra Middelhavet, og aftegnet af
Gualticri t. 12. £ D.; den har ikkun een eeneste Omdreining, og i denne lig

ger den lille Hvirvel paa den undre Kant langt fra Aabningen.
Begge sammen
trykte Sider ere ligedannede og saa ticer paa hverandre, at Pladsen for Dyret bli
ver overmaade smal.
Paa tvers lsbe ni skarpe Furer i tiltagende Viide fra
Hvirvelen til Aabningen, og gi ore, at Mellemrummene synes ligesom Skicel,
at udkomme, et afdet andet.
Disse Baand giennemMcere tillige Snekkeryg
gens tvende skarpe Kanter, som har nogen Overecnsstemmelfe med Ryggen paa
den smal-kollede Papiir-Nautilus.
Fremdeles udgaae midt af Hvirvelen sex
ophavede Ribber; disse ere ved deres Oprindelse tykkest, giennemlobe Snekken
paa langs i en Buelinie, og tabe sig efterhaanden imod Aabningen.
Iblant
de il det Riministe Muslingfand fundne Nauriler og Ammonshorn gives
nogle, som paa Ryggens hoie Kant ere indfattede med en klar og giennemstinnende Rand: den ncervcerende lille Papiirsuekke har just en saadan Rand; som
tildeels er udtakket, endfkiont dette kan vare skeet ved en tilfaldig Beft'adigelft.
Uagtet denne Snekke er meget flad, bliver man dog en Ophcevelft vaer oven over
Hvirvelen, og seer dens Huulhed tydeligen giennem AabMngen.
Snekken selv
er hvid, og bestaaer af samme Materie, som den bekiendte Papiir-Nautilus.
Jeg har opdaget den i det Riministe Musling-Sand.
Bogstavet a viser den i
naturlig Srorrclft, og b og c, fra begge Sider forsterret.
Den tredie Figur viser ligeledes en meget lille Snekke, som og'for sin
besynderlige Smukhed fortjener at bekiendtgiores.
Den er i alle Maader et vir
keligt Ammons-Horn.
Rund i Omkredsen, stcerk ophavet paa Overfladen b,
noget, plat paa Underfladen c, hvor Mundingen med sin trinde Rand, og den
smukke Navle sees.
Paa begge Flader har den dybe Folder, som paa SnekXTye

Saml. I. B.
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tens Rygkant udkebe i lange Dckttder, og uden paa neie bestemme de Skedes
hvor dette lille Ammonshorn har sine invendige Kamre.
Den har en fn a
hvid og g lind sende Farve , fom om den var sammensmelter af der hvideste- og fine
ste Sukker.
Den har hiemme paa Kysten Koromaudel, og er funden i Oct

* Sand, som havde samlet sig i Kokillier fra bemeldte Egn.
Bogstavet 2 riser
dens naturlige Storrelse; b viser den forstorret oven fra, c neden fra, og d dens
indvendige Kamre, saaledes fom jeg med megen Moie har giennemsieben den.
I den fierde Figur fees den egentlige Original til den sieldne Limit,
eller steenblevne Bispestav.
Denne besynderlige ?Snekkesiergt er , naar jeg

undrager den eene Art, som er fundet i Snekkesandet ved Livorno og anstrt
af Bianchi, ellers ingensteds forekommet i dens naturlige Tilstand.
Endog i
Samlinger af steenblevne Kokillier erden meget sielden, og faa Kabinetter kan
rose sig af ar besidde dette rare Stykke. Vel er den ncrrvcrrende Bispestav langt
mindre, end den steenblevne, mtn dette gier den Formodning sandsynlig, at og
Originalerne til de store Limiter opholde sig enten paa meget store Dybder af Ha
vet, eller og paa stadanne Strande, fom ikke befeges af de stylende.
Denne
lille Bispestav forekommer i temmelig Momgde og i mange Forandringer tillige
med endeel andre sieldne og ubeskrevne smaa Kokillier i Sandet af det rode Hav
xed det lykkelige Arabien, og paa Stranden ved Suez.
De fieeste ere bande
i den ligefrem staaende Deel og i den sammenrullede trinde og cylindriffe; andre
ere meer eller mindre platte, og altfaa langt bredere, end hine, og ncerme sig
til dem, fom findes ved Livorno.
Den her aftegnede er afden forste rllttde Art,
og chlant dem gives nogle, hvis lige udstrakte Deel har en meerketig Lcengde.
Denne Deel plcier hos Lituiternc at gane spids til som en Pyramide, men her er
deu trind og Uge, og begynder forst der, hvor denne boier sig, at udkebe eftcrhaanden i en Spids.
Kamrenes Tal og Jnddeeling ere i alle Varieteter udmcrrke'deved de halvrunde Forheiningcr, men Mellemvü'ggene have det besyn

derlige, et Forheiningen vender ned ad, og Udhulingen opad Mod Snekkens
Spidse, og altfaa just tvernmod det, fom sees hos de saa kaldte Posthorn (Nau
tilus fpirula) Oen tykke Nautilus^ - Awmottshornene, og de steenblev
ne Bispestave, hvis M-llemvceggeS Fordybning vender ned ad.
Omdrciningerne paa den sammenrullede Spidst staae ikke ud fra hverandre, som hos nogle
Limiter
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Limiter og hos Posthornet, ei
men til den ene Side, fo tn sees ved
Side b i Midlen et Navlehul.
relse, og d deus tydelige Kamre
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heller ere de sammenrullede lige i Hverandre,
C, og ved denne Dreining faner den anden
Bogstavet a viser Snekkens naturlige Stori et forstorret og paa langs giennemfleben

Exemplar.

!

'

' '

'

.

Endskiont alle Snekker, som indvendigen ere afdeelte i Kamre, enten de
ere i deres naturlige Tilstand eller steenblevne have et giennem alle Kamre gaaende Nerveror, saa har jeg dog, all Undersogelse uagtet, og under den storste
Forstyrrelse ikke kunnet ved denne Snekkeart bemcerke noget Spor deraf. Den
ne Bispestad har paa tangs meget fine Striber, er megrt st'isr og tynd, og som

alle smaae Kokillier i der pebe Hav snee-hvid.
Eadnu vil jeg blaut de mange ganff'e besynderlige Kokillier, fom jeg har
funden i Sandet af det rode Hav, fremstille Natur - Elfferne en aldeles ubekiendt
Art i hosseiede femte Figur.

Denne nye Snekke varierer mangfoldige«: hos nogle faa er den freni;
sta aende Deel stark og ziirligen fficev-dreiet, hos andre derimod er den lige; af
disse gives nogle, hvis Kamre tage faaledes til i Breede, at den indvendte Rand
itaaer ned til Hvirvelen og ligger paa samme, og Snekken derved, bliver meere
breed, end hoy; hos de andre derimod blive Kamrene vel noget bredere, men
rtaae aldrig ned til Hvirvelen.
Da denne smalle og platte Art Forandring er
Meget meere stelden, end hiin bredere, og i Almindelighed har meget rilscelles
med andre Kokillier, saa kunde dens overmande Tyndhed og Plathed i alle dens
VarietL'ter foraarsage mig nogen Betænkning, om den og virkelig var en Sneg
le -Boelig.
Men disse Vanffeligheder hensere mine Tanker paa Beboerne af
den Engelffe Sale, af Transparent Muslingen og andre saadanne, hvis
tvende Skaller {Tutte faa teet paa hverandre, at man neppe skulle troe, et Blatz
Papiir, langt mindre et Dyr, kunne faae nogen Plads derimellem.
Paa den
anden Side kan man mnueligen troe, at disse faa künftigen og med faa mange
Kamre dannede Snekker skulle vcere skabte uden nogen Beboer.
Lad veere at
Rummel er meget sneve tt og knapt.; det bliver Beboerens Sag at skikke sig efter
j
Aaa 2
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sit HuuS; jeg tvivler ingenlunde paa, at de jo passer sig vel og noie til dets Me
Invaaner.
Paa alle Artforandringer er den indrullede Spidse meere eller
mindre dreier til den eene Side, som sees ved lx, og derved faaer den paa

den anden Side ved c, et Slags Navle-Hul, ligesom hos den fed omtalte
Bispestav.
Den evrige Deel af Snekken tiltager fra neden af ind ad alt meere
og meere i Breede.
Dens heele Overflade bestaaer af platte Forhoininger; de
res starpe' Indsnit angiver Kamrenes Antal og deres Viide; faa mange Jndsticrrelser, faa mange Mellemvcrgge; selv Snekkens scrdvanlige Aabning er tildcek-

ket med en faadan udhuulet Plade eller Mellemvcrg.

Denne Omstændighed gier, at man atter bliver forlegen pag Dyrets Veg
ne, ogmaae nodes til at troe, i hvor meget end Exemplarerne st-nes atvcrrefuldsicrndige, at den forreste Deel eller Aabning af Snekken , som efter al Formod
ning beboes af Sneglen, maae vcere bortkommet, faaledes som man iblanr saamange tusinde af Nautilus fpirula ikke endnu har truffet een med sin Aabning.
Man veed, at alle Snekker med Kamre have snart i Midten, som den
tykke Nautilus, snart ved den oversteRand, som de fteenblevne Ammons-

Horn, snart ved den indvendige Side,

som det lille Posthorn (Nautilus fpi-

rula) et saa kaldet Nerve-Ror, som gaaer jgiennem alle Mettemvcrgge.
Heri har vores lille Snekke det sceregne, at alle Mellemvcegge i Tallet 20 fi/30
ere i Breeden i tvende Rader ziirligen og ordeutligen med smaae Huller gicnnemborcde, og ligesom med Naale giennemstukken.
I hver Mellemvarg er vel mod
20 Huller.
Bogstavet a viser Snekken i naturlig Storrelse; den er ligesom de
forrige snee-hvid,. og alle Forhoininger have paa langs meget sine Striber.
Et
eneste Stykke fandt jeg, hvis Forhoininger vare udziirede med langt stärkere
Striber.

Jeg behever ikke at erindre, at disse Kokillie-Arter have deres fulde
Vcert/ og ikke ere Unger af storre.
Den store Skaber har derfor danner dem
faa fmaae, af be i delte Forhold maae tiene til det -Aiemeep, hvorfor de ere tilblevne.
Man veed for lang Tid siden af Grev Girmams nsjagtige Forstg,
som han bestriver i det ander Bind af hans, opere ppfthume, at mange rostallede
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skallede Kokillier, ja endog store Snekker allene have deres Fode af Musling
sandets smaae Beboere.
Bianchi og Labat ha-ve efterladt os lige Bemærk

ninger, hvoraf man i det mindste fra een Side indseer Nytten af disse smaae
Skabninger.

over nogle i Havsandet nylig opdagede Kokillier,

med forstorrede Afbildninger.

Af

Lorentz Spengler.
f<6s^aa ligegyldige og uagtsomme endog en stor Deel Mennesker pleye at v«re,

ved ar betragte Guds Gierninger i Naturen, saa ere dog, fra gamle Ti
der af, nogle ringe Ormes steen-ffallede Boeliger,

formedelst deres indtagende

og foranderlige Dannelse, ftmt deres al Kunst overstigende farvede Tegninger,
blevne en Gienstand for en almindelig Beundring.

Der ere kun faa Meuncffer til, som jo ved det forste Hiekast paa en vel
indrettet Kokillie- Samling henryckeö af en behagelig Forundring.
Men i Besynderlighed have blaut de ffionne Kunster, Bildhugger- Ma
ler- og Bygnings-Kunsten vidstat drage Nytte af disse Soeffabningers opsinLelseörige Dannelser, da de af dem, som af et Forraads-Kammer, bestandig
have laant Monster til deres Zirater og grotteske Arbejder.

