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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.

374

Sp- Beffnvelse over nogle i Havsandet nylig opdagede

Naturformeren er dog gaaet videre, og har ved de eenffallede KokillierS
Opflibning aabnek en nye Skueplads for sin Videlyst, hvorved han i det inderste
af Snekkerne har opdaget fleere Undervcerker, end han nogentid kunde have for
modet.
Hvilken Forffiellighed fandt man ei i Mellemvceggenes, Kammernes
og Sidekammernes rc. Indretning og Afdeeling; somalle, i et beundringsvær
digt Forhold, efter Bygningskonstens strengeste Regler, simle sig til deres Axel
eller udbrede sig fra den, og forssasse den uanseelige Beboer den beqvemmeste
Boelig og et Opholdssted, hvis Begge ere overdragne med den fineste Email, der
kan sattes i Ligning med det skionneste Porcelain.
Jo mindre denne behagelige Deel af Naturhistorien kunde vcere NaturElskeren ligegyldig, jo meere bor det hos ham ansees som et Slags Kald, at

han bruger de ham forekommende Midler at berige denne talrige Familie af steenskallede Ormehuuse med nye Arter. Den afBlanchi banede Bei at opsogedette
Slags Skabninger blandt Havsanden, er til dette Aiemerke meget nyttig; og

den Moie, som derpaa anvendes, bliver ved de nye Arter,
dages, rigelig belonnet.

som ikke sielden op

Da det Kongelige Videnskabers Selskab ikke ugunstig optog mit forste Ud
kast om denne Materie, opmuntrede det mig sårdeles til at tDag fremlegge Sel
skabets milde og lcrrerige Dom endnu nogle Provec af mine Bestræbelser
i dette Fag.

Den storste Deel af disse nyelig opdagede og i denne Afhandling beskrevne
smaae Kokillier, ere fundne i endeel Coraller og Suekkefand, som GarnifonöPrcesten Hr. Chemnitz esterhaanden har udrystet af Navle-Hullet paa en stor
Amboinisik Stormhue (Caflis) og gunstig overladt mig til Underfogelse.
Det er bekiendt at Kokillicsamlerne i den celdre Tid ikkun kiendte meget
faa Arter af Snekker, som havde en modsat Vending, og derfor fik Navn af
Links-Snekker. »De France kaldte derfor en vis Links-Snekke, som ophol
der sig i det ferffe Vand, Vunique, fordi de da troede, at den var den eeneste
af denne Art, endMont Lister har afbildet sorskiellige og i vore Tider ere endnu

steere
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steere blevne bekiendte.
Uben at tale om de Links-Snekker, fom strides i Ha
vet, behsver man kun nt igiennemfee Hr. Etatsraad Müllers Hiftoria Ver

mium tcrreftriurn & fluviatilium, hvori han beskriver ig Arter af Links
snekker, som tilhore Landjorden og de ferske Vande.

Desuagtet er Linkssnekkernes Antal endnu meget lidet, i Forhold mod
de evrige Snekker, hvis Omlob gaae til den heire Side, og hvis Arter sikkert
stige ril et Antal af nogle hundrede.
Jo storre Antal af Linkssnekker i forssielliSleegter, der findes i en Kokilliesamling, jo hoiere agtes og roses den af
Kiendere; allerhelst da der gives Linkssnekker, som formedelst deres store Sieldenhcd ikke kunne bekommes, om man end dyrt vilde kiebe dem.
Jo meere Forneielse maatte jeg altsaa have, da jeg i omtalte Suekkesand, efter en ofte igientaget noiagtig Giennemsogning var saa lykkelig under Forsterrelfesglasset at opda
ge fire til fem nye Arter.
Vel Har jeg fundet fieere, men da deres Foranderlig
heder ikke indeholde nogen synderlig Forfkiel, har jeg ikke vildet bedrive.dem.
Jeg gier alrsaa Begyndelse med de Linkssnekker, hvis forstorrede og noiagtige
Afbildninger kunne giore min Beskrivelse tydelig.

Fig. I. forestiller cn Trochus, hvis Omlob, hvoraf man kan t«lle ti
til tolv,, skilles fra hverandre ved neppe synlige ffarpe Indsnit.
De to ferste
deele sig i 3 Rader Perler, hvoraf den mellemste erlibet mindre end begge de an
dre, indtil den endelig taber sig, og kun udgior 2 Rader, som lebe fort indtil
Snekkens ydersie Spidse.
Mundingen er tynd, afiang tnnb, og taber sig
henimod Älidten af Snekken i dens lige opsraaende Axel, der har samme Heide
som Mundingen.
Farven er brun, dog finder man ogsaa mange hvide med ly
sebrun Spidse. Formodennig ere de falmede og have derved tabt deres rette Far
ve.
Dens naturlige Storrelfe fees i Omridset, lit. a. og forstorret forestilles
den lit. b.

Ligesaadan en Linkssnekke, men lidt storre end den nys beft'revne og meger
lidet afvigende, har Hr. Professor Bl'UNMche fundet i en Snekkesand, som
han har fundet i en Snekkesand, som han har opsamlet i Renheden af Staden

Trau ved der Adriatiffe Hav, og gunstigst meddeelet mig.

Roger meere af
viger

3?6
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viger Trochus perverfus Linnæi No. 602. fra vores Snekke.

Dm fin

des paa Kysten af Barbariet, blank fmaat Kokilliegods, og har otte kil ni Om
lob, hvoraf hver indbefatter 3' Rader Perler, hvori blank den mellemste er mindst
og lavest.
Overdeelen af Snekken ved Mundingen er stærk afrundet, hvorved
denne bliver fma^l og tynd.
AxelenS Laibe feer derimod ud fom en hvid bred omboiet Som.
I Almindelighed ere de imellem sire og fem Linier lange, samt
lysebrune.
Fig. II. er en overmande ziirlig Trochus, hvoraf jeg ikke har fundet

meere end et eeneste Exemplar, .som er meget fuldstændigt.
Denne Snekke bar
ni til elleve Omlob, som oventil ere halvrund hvelvede og meget skarpt indffaarne, hvorved de tydelig kan skilles fra hverandre.
Alle Omlob ere paa langs
flint kiervede og runt omkring igiennemffaarne med fine Skurer, som danne et
regelmæssigt Gitterværk.
Mundingens Læbe er tynd og fuldstændig, hvilket paa
disse fmaae Snekker er en sieldcn Tgenskab.
Farven er vel lyseguul, og noget
morkere mod Spidsen, dog troer jeg at den, saavelsom den forrige, i sin natur
lige Tilstand har været morkebruun.
Dens egentlige Skerrelse sees ved lit. a.
og forsterret ved lit. b.
Fig. HL Den tredie Art udmerker sig i alle Maader fra begge de forrige,
ja fra alle bekiendte Snekker af dens Slægt.
I Henseende til sin udvortes Omkreds er den midt paa buger eller tsndedannet.
Den har ligefaamange Omlob, som den forrige, men disse have dette
besynderlige, ar begge perlede Rader indstutte i en Fordybning imellem sig en ft in
traad-dannet Ophævelse.

Jeg har ikke kundet sinde eet eeneste Exemplar med den fuldstændige Mun
ding.
Spidserne ere altid mindre beffadigede end Mundingen.
Dens Farve
er brunn.
Dens egentlige Storrelfe sees ved a. og forstorret forestilles den lit. b.

Fig. IV. Den fierde Trochus er uimodsigelig den smukkeste og besyn
derligste.
I Stedet for at den forrige Snegge er buget, er denne tvertimd ind\

hulet.
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Pan dens bredeste Ende, hvor den ziirlige Munding sidder, er den me

get bred, og drager sig, som fer er sagt, lidt efter lidt ud i Huulheder, indtil
de nederste eller sidste tre Omlob, som pludselig endes i en Spidse.
I OmlobeneS Antal ligner den de forris^e, in c ti det uscedvanlige i deres Bygningsmaade gi
ver den en langt storre Skienhed.
Paa begge Kanterne af hvert Omlob, ophorver sig en glat List; og det imellem Listerne liggende Rumoverskjeres aflige langt
fra hinanden staaende smalle Tverbielker.
Da nu hvert Omlob med sin glatte
ophcevede Liste steder paa det felgende med en ligefaadan, giver det heele Snek
ken en meget smuk Anseelse.
Sag liden, som denne Snekke end er, kan man
dog ikke tage feil af dens Slcegt, da dens heele Skabning, og i Besynderlighed
Mundingen i alle Maader ligner en Trochus.
Originalen, hvorefter Teg

ningen er giort, er aldeles fuldstwndig.
Farven er lyseguul, kun de sidste
smalle Omlob ere redbrnune.
Lit. a viser dens naturlige og b dens forstorrede
Dannelse.
Disse fire nyelig beskrevne Linkssnekker ere af foromtalte AmboitAske Stormhues Snekkesand,

Fig. V. Den femte Art Linkssnekker ncermer sig endnu meere end for
rige til den egentlige Dannelse af en Trochus.
Efter Anne horer den til
Trochernes anden eller mellemste Orden.
Ikkun dette eene Exemplar er mig
forekommet, ihvor mange Slags Snekke fand jeg end har igiennemssgt.

Den
er meget liden, med dog i alle sine Deele saa frisk og fuldstændig, som om den
uyeligen var optrukket af Stranden.
Dens Omlob, somere ni eller ti, have
ikke en lige Dannelse.
De fire ferste og storsie, skille sig just i Midten fra hver
andre og udgiore to Perlerader.
De folgende, lige til den yderste Spidse, ere
glatte, afrundede og uden Perleknudrr,
De ere desuden lysebruune, da de for
ste ere ganste hvide.
Mundingen er fladtrykt eller fiirkantet-rund, hvilket er
Slcegiens egentlige Scermerke.
Paa dens overste Ende er den meget bred, lige
og flad, og i dette Forhold ligner den en kort Pyramide.
Lit. a sees den i sin
naturlige Storrelse, og Lit. b forstorret.
Al min Omsorg uagtet, feiler dog
Afbildningen meget af det ziirlige Forhold, som den naturlige Snekke er prydet
med.
Denne nydelige Linkssnekke skylder jeg noget Snekkesand, som jeg,
stiont i en meget ringe Morngde, har udrystet af en liden Ostindisk Stormhue,

Nye Saml. I.
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Fig. VI. Den siette og sidste Art af Linkssnekker, fom jeg for denne
Gang har foresat mig at beskrive, erenHelip, hvilken jeg har fundet i min
Snekkesand fra Rimini.

Ogsaa dette Stykke er det eeneste, fom jeg har kunnet finde r et temmeligt
Forraad af denne Sand.
Et klart Beviis, ak visse Arter af Linkssnekker fin
des langt sieldnere end de andre, hvis Omlob gaae til den hoire Side.
Den har ikkun fem Omlob, som ere halvrund ophavede, aftage lidet og
endes i en ganste stump Spidse.
Den er sneehvid, glat og glindsende, men
naar den besees igiennem ct stcerk forsterrende Glas , finder man dog, at dens

heele Overflade er ziiret med meget fiine, paa langs lobende Striber.
Da
Snekkens Axel stikker faa meget frem, kunde man ncesten formode, at noget lidet
af den yderste Munding maatte vcere afstodt, allerhelst da den er meget tynd.
Lit. s forestiller dens naturlige Stsrrelfe, b Mundingsiden og c Ryggen
forstorrede.
Fig. VIL er en Turbo, som vel ei kan kaldes en Linkssnekke, men ns-

sten ikke heller en Rektssnekke, da dens Munding staaer ncrsten i Midten, og for
tjener derfor al Opmerkfomhed.
Dens udvortes Omkreds er besynderlig.
Midt paa er den buget, gaaev
spids til begge Ender og ligner derved et Grancrble, eller en aflang Tsnde. Da
den tvertimod alle andre Snekkehuufes Sadvane er meget smal ved Overdeelen,
hvor Mundingen sidder, saa er ogsaa dens runde Munding ikkun liden.

Neppe skulde man kunne marke nogen Afdeeling af dens Omlob, men
hellere forestille sig et Perlebaand, som i en Snekkelinie lober fort fra Mundin
gen indtil Spidsen; hvis man ei ved noiere Nnderfogning efter hver tredie Rad
opdagede en neppe kiendelig dybere Afdeeling.
Og efter denne Inddeeling stulVe deu have fem til sex Omlob,
den tynde Munding er ovenfra ned indfattet med
en glat overboiet Loebe. Dens Farve er igiennemskinnende og falder i det redbruune.
Baade denne og de fire forst omtalte ere af den store Ostindiste Stormhues

Snekkesand.
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Fig. VIII. Jeg venter mig ingen Bebreidelfe, fordi jeg fremlegger denue liden Murex, snavet for Naturforskerens som Kunstnerens Øie.
Hvem beundrer ikke paa denne faa kunstig dannede Snekke af et SandSkorns Storrelft, det nye og uftedvanlige i de mange Slags Forandringer og der
opsindelfesrige i heele Skabningen? J hvilket Forhold ere Zirarerne fordeelede
paa de takkede Forheininger, fom faa künftigen afvexle med dc udkeelede Fordyb
ninger? Den dermed folgende forftsrrede Afbildning er noie efter Naturen, og
uden fa at) an en Tegning vilde enhver Beskrivelse vcere milstrcekkelig til at giore sig
et Begreb om Snekkens grottefte Dannelse.
HoS de Conchyliologi^e Forfat
tere sinder man ingen Snekke, som ligner denne.
Forst for kort Tid siden har
feg fra det smale Strcede ved Malacca til min Samling erholdel saadan en Mu
rex , fom overmande meget ncremer sig til denne.
Den har just den jamme
Sterrelse fom Figuren b og c.
Men i stedet forat den lille er overalt fneehvid,
fa a ere paa den store alle Forheininger og Takker bruunrode paa en guulagtig
forund.
At den lille Snekke maae allerede have naaet sin bestemte Stor-

relfe, fees af Mundingens Lcebe , fom ikke allene er ganske udvoxet, men
endog, til Beviis om dens Alder, har en omsiaget og indad boret tandet Som,
ligesom Linnæi Murex Rana, der i faa ftor Mcengde kommer fra Dranstvebar, pleier at have.
Denne Lcebefom feiler derimod ganflke den Malaccijke
Snekke, og fynes endnu ikke at vcere udvopet paa den.
Den liden Murex er af en ostindisk Snekkes Snekkefand, og den sene
ste af dette Slcegt, fom jeg uogentid har fuudet iblant Sandet.
Fig. IX. Lit. a. b. e. er ogfaa af den Amboiniske store Stormhues
Snekke- og Korallstev.
Da denne mangekammerede Snekke hverken er indrul

ler i sig selv, fom Nautilerne, eller har udvortes synlige Olnlob, fom Ammonshornene (ved hvilke Scermerker Methodisterne tilsircekkeligen have udmcerket disse
to Slcrgter) faa veed jeg ikke, ril hvad for en Slcrgt af disse to jeg jlkal henregne
den.
Imidlertid maae den for det forste henhore til den sidste Slcegt.
Denne
Snekke fandtes i stor Mcmgde i omtalte Koral- og Snekkegruus, med mange
Forskielligheder, hvortil dog Vexten og Alderen kan vcere Aarsag.
Nogle af
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dem have paa Randen af Ryggen fra tre tik syv udsiaaende Takker, som ere af
ulige Storrelse, og i ulige Afstand fra hverandre.
Der gives og nogle, der
have rundt om en Mængde korte Takker, ligesom en Kam, da derimod endnu
andre, som endnu ere meget smaae og unge, have det sædvanlige Antal af tre,
men meget lange Takker.

Snekkens heele Overflade tilligemed Takkerne, er ujævn, som en siin
Chagrin-Hud, og bestaaer af blotte smaae Vorter, der igiennem ForstorrelsesGlasset synes glindsende og glatte.
Paa nogle sidde endnu, besynderlig paa den
brede Overflade, vortedannede Forhoininger og ligesom stalaktitiffe Tilsætninger.
Den eene af disse Overflader er stærk hvelvet, den anden, hvorpaa Mundingen
sidder, er noget fladere, men paa ingen af begge fees noget Spor til Omlob.
Ovrralt er det udvendige af denne Snekke uden Kanter eller fFarpe Hiorner, men
alting er jævnt og rundt, som om den var aftry?t i en Dey.
Ligefaa jævnt ind
trykt er den Deel, hvori Dyret opholder sig.
Den Meden omkastet Som ind
fattede Munding staaer ganske ziirlig frem ved b og boier sig noget indad imod

Snekkens inderste flade Side.

I deres Omkreds ere de altid cirkelrunde, men noget uordentlige.
Naar
man opfliber dem, (hvilket let kan lave sig giore, da Skallen er stærk og ikke
fkior, samt stor nok) seer man en. stor Mængde Afdeelinger og Kammere, lige
som i Nautilerne og Ammonshornene, hdoraf man kan tælle ti imellem fyrretyve
og halvtredsindstyve.
Deres almindelige Farve er straaeguul.
Deres naturli
ge Storrelse sees ved a; b er forstorret og viser den nederste flade Side med Mun
dingen, og c en opflebet Snekke med dens Kammere.

Ligesom Snekkcsanden ved Rimini iblant alle Kokilllier har störst Mæng
de af en overalt bekiendt Art af Ammonshorn, saa forholder det sig ogsaa med den
nu beskrevne nye af mange Kammere bestaaende Snekkeart.
Man faaer aldrig
Snekkesand af nogen Ostindisk Stormhne, uden derved at opdage en temmelig
Mængde af denne Snekke, som dog i Henseende til deres Dannelse ere ligesaa forskiellige fra hverandre, som Stormhuernes Art efter deres forffielligeFodflsfteder.
Af
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Af en ikkun middelmådig stor Stormhue fik jeg deskionneste smaae Snek

ker af denne Sl«gt.
Deres Foranderligheder i Skabning og Stsrrelse, samt
Takkernes Storrelse og Antal, vare utallige.
Dog vare de alle meget mindre,
nettere og efter deres Tegning meere bestemte, end den forhen bedrevne Art. En
af dem, forstorret, har jeg ladet afbilde ved Lit. d.
Kun paa dens eene stade

Side feer man i fine buedannede Indsnit Afdeelingen af de indvendige. Kammere.
Snekkens Middelpunkt er noget fordybet og ganske glat.
Takkerne ere paa den
ne Art leengere og smallere end paa de forrige. Mundingen er fiin og tynd, uden
nogen overkastet Som.
Denne liden Snekkes regelmæssige Skionhed kan vel
med god Grund fordre Naturelskerens heele Opmærksomhed.
Fig. X, I en ganske liden Deel Soesand, som sad fast i Halvparten af
en ^rea-Noe-Musling fra det rode Hav, Hvis Indbygger var dod, fandt jeg
disse to nye Arter af Nautilus rcElus.
Da jeg forhen ofte haver havt Lejlig
hed at undersoge saadan Sand af det rode Hav, har jeg dog aldrig blanr saa
mange andre Arter af nye Conchylier, fundet det mindste Fragment af denne Art,
hvilket er meget besynderligt.
De ere meget smaae, ikke tykkere end den fineste
Traad, alligevel kan man under ForstollelseSglasset tydelig see og ffielne imellem
alle deres Deele.
De lige Nautili, som findes i Sandet af det Adriatiske
Hav, og ere beskrevne, samt tildeels afbildede af Bianchi, Gualtieri og der
efter af Ledermüller, Martini 09 ginné, ere meget forffiellige fra begge

disse Arter og have ikke den mindste Lighed med dem.
De fortiene altsaa, for
medelst deres Sieldenhed og skionne Dannelse, med Rette at gieres bekiendte.
Af den forste Art (Lit. a. b. c.) vare i Sandet vel mange Fragmenter, men kun

et eeneste ret fuldstændigt Exemplar; derimod var den anden Art desto almindeli
gere.
Man vil uden min Erindring iagttage mange Besynderligheder i denne
mangekammerede Snekkes ziirlig afvexlende Leder, dens Inddeeling og fuldkomne
Overeensstemmelft i det Heele.
Det forste Led, som formodentlig tiener Dyret
til Opholdssted, er faavel ved sin Aabning, som ved den brede Ende, indsattet
med en List, og dannet som en Kuppel. De ro folgende ere perlerunde; defemovrige cylindriske og blive gradviiS mindre indtil den meget smalle Spidse. Disse otte Afdeelinger ere meget dybe og langs ad fiint stribede.
Lit. c. viiser denne
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Snekkes indvendige Bygning,

naar den er opsiebet,

med sine Inddeelinger

og Kammers.

Den anden Art (Lit. d. e. f.) er meget merkvcerdig.

Fire til fem og ty

ve afrundede Indsnit danne ligesaamange Kammere i denne Snekke, hvilke fra
det overste, som er ganffe kuglcformigt, indtil den indrullede Spidse, i et be
stemt Forhold blive-jo mindre og mindre.
Det nye og usædvanlige ved denne
Snekke er Mundingen, som sidder paa Siden af den ferste Afdeeliog (Lit. g.)
og den indrullede yderste Spidse, hvorved denne Snekke noget ligner de saa kaldte
Bil^opöstave.
Da den forrige Art er gan^e lige, findes denne i forstkiellige
Exemplarer meer eller mindre ombeier, end Aftegningen viser.
De korte Led
paa denne Art ere ogsaa meget bcqvemme til at danne en krum Linie, end de lan
ge Lede hos en anden Art.

1

<

Hvis jeg ikke havde fundet saa mange fuldkomne Exemplarer med Mnndingaabningen paaSiden, havde jegveeret uvis om jeg ikke skulde holde denne Aabning for tilfældig.
Men denne vigtige Omstændigheds Sandhed finder jeg be
styrket saavel i den anden Deel af det Danzigske naturforffende Selffabs Skrif
ter, Side 47. hvor den berømte Naturforsker Hr. Klem bedriver en overman
de liden mangekammeret Snekke, som han fandt forsteenet i en haard Sandsteen.
9)aaTab. I. Lit. a. har han forestillet den i fin naturlige Siorrelse, og Lit.b»

forstorret, som ved de 2de Exemplarer af samme Petrificat hvilke jeg selv eier oz
ere mig mcddeelte af Hr. Baron Zorn.
Jeg seer med Forundring, at vorncervcerende liden Snekke er den sande Original til denne Forsteenelse.
Den besyn, derlige Mundingaabning, som ikke findes hos een seneste hidindtil bekiendt
Snekkeart, er af Klein meget nciagrig afbildet og bedrevet.
Han siger at
Dyret paa dette Sted har Aabningen ril sin Boelig, og at denne Aabning kan
meget tydelig fees under Forstorrelftsglassct.
Paa de fleeste Exemplarer af den
ne liden Snekke seer man ak den indrullede Spidse er afbtudt.
Endog paa Forsteenelscn mangler den, saavidt man kan see; hvad enten den allerede har vceret
afbrudt, forend den blev forsteenet, eller, som rimeligere er, at denne Ende
endnu ligger stiult i Sternen, og derved nodvendig maa unddrage sig for
; z
;
'
For-
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Forsterens Hie, saa hindrer dette dog ei, ar mau jo ganste vist kan troe, at
Forsteenelfen er et sand Aftryk af den nu bestrevne Original.
Jeg havde allere
de lange anstillet Betragtninger over denne krummede Nautilus, forend
jeg opdagede den indrullede Spidse, som kun sees paa meget fuldstændige
Exemplarer og ved Hielp af gode Forstorrelseglas, da denne krumboiede Spidse
har den allerstionneste Anseelse.
Den er ikke ganste lige indrullet, som paa
Nautilerne, men ligner heri meere Ammonshornene, da den eene Side er
fordybet og den atiden forhoret.
Begge Arter af denne Snekke ere ganste
sneehvide.
Den forsterrede Figur, (Lit. f.) viser denne Snekkes indvendige
Bygning, naar den er opsiebet.
Paa begge Arterne kunde jeg, formedelst
deres overordentlige Fiinhed, ikke finde noget Spor af Nerveror, ligesom jeg
ogsaa desuden tvivler paa dets Tilværelse.

- V;
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