
333

Beskrivelse 
af

en nye Art Kreebs/ Scyllarus Guineenfis.
Af

Lorentz Spengler.

^naturhistorien er uden ald Tvivl blandt alle Videnskaber den ældste. Hvo 
tilskyndes ikke, blot ved Beskuelsen af denne uendelige Mængde Skabninger, 
ar giere sig dem nærmere bekiendt, naar man betænker hvor rigelig Iagtta
geren af disse henrykkende Naturunder lenneg for sin Umage, da han derved 
tilskyndes til ot love og tilbedende forherlige alle skabte Tings evige eneste 
Ophav og Aarfag. Dette var vel ogfaa Middelet, hvorved de fsrste Men
nesker opnaaede den Færdighed at kunde give saavel Dyr som Planter paffende 
Navne. Dcreö Fortreffelighed maae den Hoiagtelse tilskrives, som Fyrster 
og Helte vise den, og at de saa ofte og meget beskiæfte sig med den; selv 
de ældste Lærde har anvendt næsten deres hele Levetid og Formue paa at dyrke 
Naturhistorien. Alle Aarhundrede giennem har den været en Gienstand for 
alle oplyste Nationers Kappelyst; men i dette attende Aarhundrcde er den 
aldeles blevet lærde Selskabers Pndlingsvidenfkab, og derved har den giort 
de betydelige Fremskridt og saa mange mærkværdige nye Opdagelser, fom 
vare Milte for de Gamle. Man maae dog ikke troe at denne Videnskab 
ved dens omhyggelige Bearbejdning har naact nogen Fuldkommenhed; langt 
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derfra: De Nalurkydige, føju lægge sig efter en eller anden Deel af Natur- 
historien, mærke alt for vel, hvorineget der endnu er tilovers at undersøge 
for Fremtidens Naturforskere. Denne Formodning har megen Grund for 
sig, u a ar man for Exempcl blot betcenker, hvilken Mængde Skabninger der 
endnu kan være ffiult'for vore Arne i Havets utilgængelige Afgrunde, og 
som ferst, deelö tilsældigviis, deels ved msisommelig Efterssgen kunde brin
ges for Lyset. Dette er og det Element, som pleier tilbyde os uudtømmelige 
Rigdomme af Naturens Underværks. Forst i dette Aarhundrede cre vi ved 
en Bernhard de Jussieus/ Peysonel/ Ellis rc., deres vedholdende utræt- 
telige Flid blevet underrettet om den til det utroelige grcendsende Sandhed, at 
den umaalelige store Mcengde af utallige Coraller og Soevcexte ikke vare Plan
ter, men Boliger for Dyr, som de. Mangfoldigheden i deres Skikkelser 
uagtet, bygge sig selv efter Kunstens stræn gests Regler, i afvexlcnde, asmaalte 
geometriske Figurer, hvorvel de ikke har studeret Planen ti! deres fortreffelige, 
ald Knust overgaaende Boliger, paa Academicr, eller (ært af Menneskene, 
Og disse Bygmesters cre smaa ormdannede Polyper, om hvis Oeconomis, 
Familie-Forhold, Industrie-Evner re. vi endnu til denne Tid har liden eller 
ingen Kundskab, faa ar disse give skarpsindige Naturforskere, Gud veed i 
hvor mange Aar, Stos nok til Undersogelser,

For ar komme mit Maal nærmere, vil jeg her endnu ansere en anden 
stor Green af Dyrriget, som ligeledes ogsaa for største Deel bos i det dybe 
Hav og Floderne, og som i Slægter og Arter og formedelst den store For- 
ffiellighed i Legemsbygning, enkelte Ledemods Antal og Figur, og Storrel- 
sen er et af de besynderligste Slægter i Dyrrigel, jeg mener Slægtet Kræb- 
sen, over hvilket der endnu hviler saa meget 5)iøtfe, hvoriblandt horer Gien- 
avlingen af tabte Lemmer (reproduction), hvilket Naturunder ikke findet 
Sied, Polyperne og en Art Landsnegle undtagen, hos nogen anden Skub- 
ning, og hvorved en Reaumur, Bonitet og fiere Lærde har øvet deres 

* Skarpsindiqhed.'
Sinne har indbefattet denne store Jnfectfamilie, som er bekiendl under 

de almindelige Navne af Kræbs, Hummer, Krabber eller Reier, undet eet 
Genus eller Slægt i sit Natursystcm, og kaldel dem med det almindelige 
Slægtnavn Cancer, som han igien har inddeelr i korthalede og langhalede.
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Til fsrfte Afdeling hcnhsrer det Slags, fom vi i Almindelighed kalde Krab
ber, og til dcn anden Krcrbs, Hummer og Reier. Prost Fabricius 
har af bette Linneistke Genus giovt den fierde Claffe af fit Insectsystem, og 
kaldet denne Classe Agonata eller Kicebelose. Denne Classe, som kun er eet 
Genus hos finne, har han mddeelt i syv Genera eller Slcegter.

Det ferste Genus, som han kalder Cancer, indbefatter de egentlige 
Krabber; disse have fire korte Folehorn, som sidde jevnsides ved hinanden, 
og af hvilke de yderste ece borstedannede; de mellemste have det yderste teb 
meget kort og kloftet.

Det andet Genus kalder han Pagurus, hvis fire Folehorn cre af- 
meget ulige Lcrngde og stilkdannede, de forreste borstedannede, de bageste 
traaddannede og klsvcde i Enden.

Det tredie Genus kalder han Hippa, som Har kuns tvende stilkdan
nede Felehorn, som ere borstedannede og ligesom sryndsede med tcette Haar.

Det fierde Genus kalder han Scyllarus, som har tvende traaddan
nede Folehorn, hvis sidste Led er klevet, og istedet for de bageste Felehorn 
tvende boiede Blade.

Af dette Genus har Prof. Fabricius ikkun kiendr og beskrevet tvende 
Arter, nemlig Scyllarus Arctus og Scyllarus Auftralis, hvilken sidste ikke 
staaer i finnes System, og som Fabricius har beffrevet efter en nsuldstsn- 
dig Original i Bank's Museum.

Det femte Genus har Fabricius kaldet Aftacus. Dette Genus 
indbefatter de egentlige Kerbs, Hummer og Reier. Disse have ligeledes fire 
Felehorn, af hvilke de forreste ere meget lange og borstedannede, de bageste 
derimod spaltede.

Det flette Geuus kalder han Sqvilla. Man tiender kuns fire Arter 
deraf, som har ingen Lnh.d med nogen Krcrbsart: deres yderste Beklædning 
er pergamentagtig. De have fire ncesten lige lange Felehorn; de forreste ere 
stilkdannede og borstdannede, klsvcde, og Stilken bestaaer af fire fed.

Det syvende Genus har Fabricius kaldet Gammarus; denne Slwgk 
indbefatter de Ktcebs- eller Reieartcr, som har nogen Lighed med Onifcus 
og hvis Krop ikke er saa tydelig adskilt fra Halen. Disse have adskillige
Naturkyndige, vores O. F. Müller, O. Fabricius i hans Fauna Grön- 
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landica, og PaÜas i hans Specilegia Zoologica hensort under Onifcus 
eller Skrukketrold»Slcegtet. Arterne af delte syvende Genus have og fire 
Folehorn, men her er scrdvanlig de bageste de lcengste og sidde paa en Stilk, 
som bestaaer af tre Led, de forreste kortere have derimod en Stilk af to Led.

En nye skien og sielden Art Krccbs har givet Anledning til denne Ve- 
skrivelse, som jeg hermed fremlægger for der hoieerede Sel^'ab. Det kunde 
synes meget uvigligt, om man kiendte eller ikke kiendte cn enkelt Dyrart, som 
desuden ikke har nogen voesentlig Indflydelse paa Menneffcflcegten, saa vidt 
af vor ncrrveerende Kundskab endnu kan skionnes; og del kunde synes aldeles 
ligegyldigt, om vi af den store og paa Arter faa rige Jnftctclasse kiende een 
Art meer eller mindre. Men, ikke at tale om, at enhver nye Sandhed, 
enhver nye Realitet, som Mennesket opdager, maae tidligere eller sildigere 
komme det til Gavn og Nytte, vil jeg her alene henholde mig til den Nytte, 
som nye Arters Opdagelse forskaffer Naturhistorien. Uden System vilde vor 
Kundskab om Naturen blive et Urede og en babylonisk Forvirrclfe, da den ene 
Naturkyndige ikke kunde forstaae den anden; men Systemet bestaaer af Clas- 
ser og Slcegter eller Slag. Slcegterneö noiagtigste Bestemmelse er af yderste 
Vigtighed for Systemets Fuldkommenhed; nren Slagterne kunne ikke bestem
mes ferend man kiendte Arterne, og jo flere Arter man tiender af cn Slcegt, 
jo lettere og fuldkomnere kan dens Caracter og Morcker bestemmes. Dette 
have de rige Opdagelser af nye Arter siden den udodclige Linne'6 Bortgang 
noksom beviist. De Naturkyndige have i alle Naturens Claffer foreger Sy
stemet med nye Slcegter, fordi De fandt nye Arier, fom ikke passede under De 
Linneiske Slcegter eller som oplyste dem om, at Anne havde hensort Arter 
under Slcegter, hvis Caracter ikke fandtes hos disse Arter. Og i faadan 
Henseende mener jeg at Det altid bliver cn vcrsentlig Fortjeneste hos lcerde Sel
skaber at de optage og bevare enkelte Udarbejdelser af nye Bemcrrkninger i 
deres Skrivter, hvoraf stsrre og classiske Verker siden kan berigcs.

Forunderligt er Det at Anne i sil Naturfystem, Pag. 1053, No. 75, 
under Navnet Arctus kun har kicndt og beskrevet af denne besynderlige Slcegt 
den eneste Art fra Det middellandske Hav, da han dog vel citerer rigtig, men 
ikke videre omtaler De trends andre Arter fra Indien, som saa tydelig og godt 
ere afbildede i Brown, Seha og Rumpf, hvoraf man maatte stulte, at 
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han, uagtet deres meget store Forskiellighcd, maae have anscet dem for en og 
samme Art. Men endnu besynderligere er det, at ogsaa hans Lcrrling Prof. 
Fabricius har gjort samme Fejltrin, og under en og samme Citation frem
stillet denne evropceiske Scyllarus. Ncest denne har Hr. Prof. Fabricius 
endnu beskrevet en Art under Navnet Scyllarus Au (trails af Hr. Bank's 
Museum; men da Originalen, hvorefter Beskrivelsen blev giort, ikke vatr 
fuldstændig, saa kan man ikke giette til hvilken Art den egentlig henhorer. 
Naturhistoriens Elskere vidste altsaa efter tvende saa store Mcthodister, som 
Linne og Fabricius, ikke andet, end at i dette saa sieldne Slcegt til denne 
Tid kun først tvende Arter vare bekicndte. Hr. Iusticeraad LttUd har i en 
Afhandling i Naturhistorie-Selskabets Skrivter, andet Binds ander Hefte, 
Pag. 17, fuldkommen afgisrende beviist, at Lipue mcd Cancer Arctus, i 
Folge hans meget nole Beffrivelft, har mecnt den evropcriffe Scyllarus, 
hvilken er meget godt afbildet i Sulhers Geschichte der Insekten, Tab. 32, 
gig. Z. Hr. Luud har ogsaa til de rrcnde ewige Arker af Rumph, Seba 
og af Selskabets og sit eget Cabinet i omtalte Afhandling seiet systematiske 
Navne og korte Beskrivelser paa Latin. I sit sktonne og med Farver udmalre 
Werk: Naturgeschichte der Krabben und Krebse, har Prasten Hr. Hcrbst i 
Berlin paa den tredivte Kobbertavle- afbildet og tillige beslkrcvet tre Arter af 
Scyllarus, nemlig Scyll. Arctus Linnei, Scyll. antarcticus Seba og ScylL 
orientalis Rumphii; men denne sidste har han ganske urigtig antaget for ar 
vcere Linnei Scyllarus Arctus, og derhos anfort en Mcengde Citationer, 
hvoraf dog kun en eneste er rigtig; de errige give, ligesom hos £tnilé og Fa- 
bricms, Anledning ril Forvirring. Den fferde Alt, som Hr. §U!ld kalder 
Scyllarus*  æqvinoctialis, er blevet Hr Herbst ubekieudt, uagtet han Pag. 
80 under Scyllarus orientalis citerer samme af Bl'OWucs HifL Jamaica.

Ncervcerende nye Art KrcebS/ som her beskciveS, er altsaa den femte 
Ark af det Slcegt, som Fabricius kalder Scyllarus; den er, Planen und
tagen, t alle sine Dele vcrsentlig forskicllig f.a de sire forhen anførte Arker. 
Denne Scyllarus har et meget heir hvalvet Legeme, der i Runding udgiør 
en halv Cirkelbue, og da dcn ved den bagcste Ende er lidet smalere end ved 
den forreste, saa faner den derved c 11 cylindrisk Skikkelse. Brystskioldet er 
ganske befal med perledannéde smaa glindsende Vorter. I Grunden, hvor
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disse fmaa Vorter sidde, findes mob den bageste Ende ovcrtvers en Rad stsrre 
mere ophoiede Vorter, og hvor, formedelst focstiellige regelmcrssige flade Ind
tryk, Ryggens Dcrkke ophoics i Midten, danne ligeledes mange deslige fterre 
Vorter blandt de firma fortil vendte Spidfer grotesqve Forziringer, og i Mid
ten af Ryggen mod Hovedet staae i afmaalt Afstand endnu flere stsrre bsiede 
Spidfer. Begge Sidckanterne, fom greendfcr mellem Rygssioldet og dcn med 
fmaa Vorter befatte Vug, ere indfattede med fortil vendte fmaa Spidfer. 
Hinenes Seede er foran paa Hovedet paa den yderste Ende af Sidekanten i en 
dyb Huulning, hvilken paa det omhyggeligste er betryggek ved en hei, ophsiet 
og med dybt indskaarne Spidfer befat Kant. T«t under Ørnene udfpringe 
Redderne til Ledet af de overste af de tvende over hinanden studie Bfade, font 
udgisre dette forunderlige Slcegrs egentlige Kiendemcrrke. Man antager dem 

* for Antenner, ihvorvel de har intet mindre end Anseende af Folehorn. Paa 
den forreste Kant af Hovedet ved og over Hincne ligger et trekantet Blad, 
fom i Midten er deelt, paa begge Sider indstaarct med store og fmaa Teen
der, og kornet paa Overfladen; det bedcekker Udspringet og der starke Led af 
det overste Antenneblad. Dette igien er paa den udvendige Side buesonnig, 
og paa den indvendige lige, men begge ere paa den yderste Kant indstaarne 
med skarpe Teender. Det underste Blad er forenet med dette ved cl stcerkt Led, 
fom fremkommer af ben bageste Side i Vinkelen as det overste Blad, og der
ved for nogen Deel bedakkes. Det ganer lige op i Heiden, er fra oven bue- 
formig, zirlig indfattet med fmaa rode Teender, der sta^e blandt He.arene. 
Ligefom den overste Antennes Overflade er lidet ophoict og- bedeekkct med fmaa 
Vorter, faa er den underste derimod ganste flad, glat og glindfende. Mel
lem disse tvende Par Blade sidde teet vcd hinanden de tvende fmaa tynde Fole
horn; de staae paa en stilkdannet Grund, og bestaae af trende Led, hvoraf 
de tvende bageste ere lange, det yderste er lidet og kort, og endes med el lidet 
Haarknippe. Neden under paa Brystet er de fem Par Redder, hvoraf Fsd- 
derne udfpringe, fcelles forbundne og fammenvoxne med et Legeme i en meget 
zirlig Figur. I Omrids er den kegledannet, efter Lcengden i Midlen ind- 
boiek, med fem Par afdeelte ophsiede ovale fmaa Blade, fom ere regelmässig 
prydede med fmaa og store Vorter. Enhver Fod har fire Led, hvoraf Det 
forreste er Det korteste, og bestcraer for storste Deel af en krumbsiel, skarp og 
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i Spidsen blaafarvet Kloe. De tvende forreste Fodder ers engang saa starke 
on rykke som de ovrige fire Par, men derimod noget kortere, og har hverken 
Saxe eller den saakaldte Finger. Det andet Par er det längste, eg derpaa 
blive de evrige gradviis mindre.

Hr. Insticeraad Lund anmarker i ovenauforte Afhandling, at den Om
stændighed vcd Slagtet Scyllarus i Henseende til Forfolderne, hvorpaa de 
hverken har Saxe eller Fingre, kunde tillige med de bladede.Antenner kiene 
til SlKguncerke. Derimod trcrffcr man det Ualmindelige ved tre bekierrdle 
Arter, at de have en saadan Finger paa de bageste Fodder; men hverken 
Scyllarus orientalis heller ikke nsrvcrrende nye Art har denne Finger.

En ganske besynderlig Meerkvcrrdighed, som udm«rker Slagtet Krcebs 
fra alle andre Dyr, er, at de have dobbelte Avlelemmer. Necrvcerende 
Scyllarus, som er Hunnen, har disse neden under ved Roden af det forste 
Led paa begge Bagfodderne ved tvende synlige runde Aabninger. Det sam
me see6 og hos Scyllarus æqvinoctialis i min Samling. Andre Slcegtar- 
ter af Kroebs har denne Avlelcmmernes Aabning paa det andet Par Fedder.

Den med saa mange kunstige, regulair fordeelte Zirater udsmykkede 
hvcelvede Hale bestaaer af sex Ringe, som ligge tott over hinanden. Den 
forste er stkudl ind under, og ved Kanterne paa begge Sider indlcrnket ved 
Enden af Rygskjoldet, hvor en efter Bccden indssaaret Roende afsondrer en 
smal Deel af samme. Denne Ring er igien ved Indskæringer afdcelt i tre 
smale glindsende glatte Ringe, hvoriblandt den ferste og den tredie ere tan
dede paa den forreste Kant. De fire folgende Ringe ere med opheiede gro- 
tcöqve Figurer i den skionneste Symmetrie, og, om jeg saa maae sige, ret 
kunstmcessig udarbeidede. Mod den forreste Kant er et med afrundede Blade 
opheiet glat Baand eller Rand udskaarct. Lige i Midten af dette Stykke 
hcever sig et Lovvcerk, i Dannelse lig et Kloverblad, og paa begge Sider af 
det en anden oval Zirar, der er udskaarct i Blade. Ogsaa denne Figur hcr- 
ver sig ved nye Forzinnger, da der i afmaalt Vide staae store og smaae Per
ler fordeelte omkring den. Efter denne folger paa hver Side en stor drue- 
formig Zirat, fem paa lange nedhængende indskaarne og dybtandede Blade, 
der ligeledes ere drueformig indfattede og forril bcvabnede med en lang Spidse, 
lig en Kloe, udgisre Slutningen af Zirarerne. Den fordybede Grund,

VI? Samling. V. B. æ X hvorpaa
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hvorpaa de paa disse fire Ringe anbragte Zirater ere ophcrvede, er besat med 
runde Korn eller Vorter, og Farven er lysegnul. Den sidste Ring, fom er 
den siette, er forenet med HakcnS Plader; den har en ganske anden og efter 
sit Leie afpasset Figur, men som dog er ligesaa zirlig fom den hos de ovrige 
fem foregaaende. Den sidste Zirat er en Rad rede Perler i lige Linie teet hos 
Det underste Blad. Den ovrige Grund er guul, bestroet med smaa Korn. 
De fem Halens Plader ere gicnnemsigrige og ester Lcrngden ffiont og flint 
stribede. Den midterste, som er aldeles lige for Enden, er bedcrkket med 
ganske fine Haar, og ovenfra under sorom meldte Perlerad tyndt og flint ud
smykket med en stor Mcrngde regelmæssige Zirater af Skalmaterien, ligesom 
med el kunstigt Broderie. Foruden den mcrrkvcerdige Skikkelse, som udmar
ker denne Krorbs fremfor andre, kommer den stkionne hoirode carminlige Farve, 
hvormed alle de med Spidser besatte Deles Indfatninger, Antennerne, Fod
derne og tildecls Rygsikioldet pranger. Disse Deles Farve blive ved en hist 
og her derhos staaende guul Plet endnu mere forhoiet. Dens Foedreneland 
«r Kysten af Guinea. , '

—OOZZDC:




