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1 vort Selfkabs Skrifters YIte Deels ifle Hæfte fra pag. 57,

findes indrykket Begyndelfen af mine Zoologiske Bidrag, fom

fluttede med 7de Bidrag, hvilke jeg lovede ved Lejlighed at

fortfætte; ]e^ giver mig derfor nu den Ære med Selfkabets

Tilladelfe aX. fremkoraine med flere faadanne*),

Iv

Hettelser af nogle indlohne Fejl ved de Gronlands'ke Plan-^

te dyr s Bestemmelse i min Fauna Grönlandica.

Da jeg udgav min Fauna, var jeg Præfl til Fjelds oppe

i Norge , hvor J€g i Henfeende til Plantedyrene {Zoophyta)

fandt mig meefl: forlegen med Arternes Beilemmelfer, faaforø

jeg havde intet til Vejledning uden Linnoei Systeina Naturæ,
manglede derimod Pallas's og Ellias Skrifter, fom Hoved-

fkrifter i denne Deel af Naturhiflorien , og var faalangt fra

Bibliothekerne , hvor de maatte findes, at ej kunde tænkes

paa deres Laan til Sammenligning. Jeg vovede da àt gjöre Be-

flemmelfen efter Linné, snen fandt for filde, at hans fpecifiqve

Benævnelfer, og derunder nu og da föjede korte Befkrivel-

*) Da Selfkabet fiden dette Bidrags Oplaesiiing har befluttet at udgive

fine Skrifter i en ny Samling, faa kaldes difle folgende Bidrag,

med den hoiærværdige Forfatters Tilladelfe: "Nyç zoologiske Bidrag,

S « c.

Vid. Sd. fkji. Skr, I Deel I Hafte I82Ï. D
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fer, ej vare tilflrækkelige at kjende et Naturflykke efter for

den, fom ej tilforn kunde havt Lejlighed at gjöre fig bekjendt

med andres nöjagtigere Befkrivelfer og medfölgende Figurer.

Da jeg, ved min Ankomfl til Kjöbenhavn, fik difle at fee,

maatte jeg fnart opdage Fejl hifl og her, fom jeg hos mig

felv har rettet, men i dette Bidrag vil foge at offentliggjöre

efter den Orden, i hvilken de forekomme i bemeldte min Bog,

faafom fammes Forlægger hidtil ikke har været at overtale til

at lade trykke faadanne Rettelfer.

i) Isis Hippur i s har jeg pag. 4i27 under n. 427. anfört

at findes i Grönland, faafom Linnæi Benævnelfe: "stirps

corallina, articulis striatis, geniculis attenuatis" heel

vel paflede paa det Söeproduct, jeg havde for Ojne, og

jeg deri Tid endnu ej havde feet den rette Isis Hip-

puris^ men, da jeg fiden har faaet denne til Sam-

menligning, er jeg bleven overtydet om Forlkjællen og

bragt til no
j
ere Underfögelfe, fandt da, at det der meente

Plantedyr er Linnæi Tuhularia fistulosa culmis

dichotomis articulatis, impressionibus rhombeis , fom

er Cellular ia salicornia hos Pallas, hvis Figur

paffer nöje dertil. Min fpecifiqve Benævnelfe burde da

været anderledes, og de underföjede Synonyma maae

bortfalde, paa det Islandfke nær, faa at den rette Sy-

nonymie bliver folgende:

Tubularia fistulosa, Linn. Syst. nat. i5o2, 5. Gme-

lin Syst. zzaf. 383i, 5.

Flustra fistulosa. Faun. Svec. 32o'2.
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cellularia Salicornia (Salfzkraut-Korallinen) Pal^

las Thierpflantzen i p. 98. Tab. 2. fig. 10. A. B.

Corallina articulata, Ellis Naturgefchichte der

CoraU-Arten p. 5i Tab. XXIII. fig. a. A — D.

Cellaria farciminoideSf Solanders Zoophytes p.

26. n. i3.
,

Marmenils Smide, Olafsons Islandfke Rejfe p. 447.

Det fees da, at man har været meget uenig i at be-

ilemme dens Slægtnavn. Linné havde endog i fit Syßems iode

udgave p. 8o4. regnet den til Escharas, flcjönt han i den

12te Udgave forer den til Tub u Iaria s j men ogfaa difle

har den mindre Lighed med, end med Pallas's Cellula-

rias, der i mine Tanker burde bleven et eget Slægt - Navn *^)

og jeg vilde helft kalde den:

Ce llularia articulata (den ledede Celle-Coral) cul-

mis dichotomis articulatis, impressionibus rhom-

heis.

Ved min Belkrivelfe finder jeg ellers intet at rette, uden

dette: at ifteden for den er tillagt at leve i Selflcab med og

have fig vedvoxen Fistulana ramosa og Sertularia

repens, burde der flaaet Sertularia loriculata og

Sertularia r ep tans. Dens grönlandfke Navn Sarpan-
gaursæt, fom den har tilfælles med flere Coral-Arter, bety-

der Perle -Ligninger, af Sarpangak^ en Perle.

*) Dertil har ogfaa Cuvier gjort det, fom det fees af hans Begyndel-

sesgrunde til Dyrhistorien j 2den Deel p. 354. men har ej anfort

denne Art blant fine.

Da



s) Mi I tep ora Lichenoides, For denne anfaae Jeg en

liden grönlandfk Kor- Coral , fora jeg har befkrevet i

min Fauna p. 452. n. 456, men har liden, ved nær-

mere Underfögelfe , fundet, at det er en ganike anden

Coral -Arty og- egentlig bliver Pallas's Millepora

pinnata, hvilken jeg den Tid ej kjendte , vilde ellers

flrax feet mig bevæget til at foretrække hans nöje fva-

rende Belkrivelfé paa denne for Linnæi kun nogenlunde

paffende paa Millepora Lichenoides, dog qy Pal-

las's Figur kun maadelig, og tjener til faare liden Op-

lysning. Skjönt og han, og Gmelin i fit Syflem, regne

dem til PunM- Corallerne {Milleporas), vilde jeg hel-

ler formedelll dens faare langt fra Overfladen udflaaende

Ror, regne den til Kér -Corallerne {Tubiporas), og

kalde den : Jubip or a pinnata {ßen fjærdannede

Ror -Coral), under hvilket Navn den og 2den Gang

findes anfort i Gmelins Syflem p. 5755. faa at han fejl-

agtig har regnet den til 2de for&jæUige Genera.

Den i min Fauna givne fpecifîqve Benævnelfe, faavel—

fom de derunder fojede Syiionyma beder jjeg derfor forandret til:

Tubip or a pinnata, dichofoma, suberecta, tubulis

curvatis, pinnulatim digestis.

Tubip or a pinnata, Gmel. Syst. nat. p. Z'jbS. n. 6*

Millep or a p innata, ibid. p. 5790. n. 52.

jyie Flossen- Millepora, Pallas Thierpflantz. 1 p. 5i6.

Tab. XII. fig. 45.



2:9

Ved min Befkrivelfe felv finder jeg intet at rette, kua

at de fidfle Ord, fom henvife nærmere til Linnæi Syflem,

maae udflettes.

3) Millepora reticulata , der i min Fauna nævnes p. 435*.

n. 437. er ogfaa fejlagtig anfört ifteden for en anden,

fom ]eg ej nærmere vidlle at finde Synonymon til, og,

hvoraf jeg dog ej gjerne vilde danne en ny Art; men
jeg er fiden, ved at faae den rette Millepora reticulata

i Eje, bleven overbeviifl om, at den der meente bliver

en ganfke anden og virkelig ny Art, hvilken \Qg endog

mere maae agte mig beföjet til at regne til Cor a I-Bar-
Jsene {Escharas), og vil kalde: Eschar a scabra (den

hvafle Coral -Bark); derfor det der tilfojede Synonym maae

udflrygeg, og Nomen Specificum , faavelfom Befkrivelfen

rigtigere gives laaledes : _

Es char a scahra^ Crustacea, compressa, hine su-

perficie scahra.

DEscmPTio: Corallium, horizontale, convolutum, com-

pressum. Pagina inferior nitida, striis radiata, superior

porosa poris satis magnis, quorum interstitia alterna' con-

vexa, alterna acuminata, hine superficies scahra. Color

albus.

Nöjere betragtet med et Öjeglas, findes Hullerne tykran-

dede, dybe, fom Mundinger af Grundfladens afilraalede, og

med Enderne til Overfladen opböiede, Ror, og da diffe Huller

fidde krydsviis tæt om hinanden, vifer hvert Hul i den ene

Ende mod dets tilflödende Hul en kort, men temmelig ilærk

Braad, og i den anden Ende m.od det der tilflödende Hul en
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glat Bugling, eller, hvor maafkee diffe Buglinger kunne være

afïïidte eller endnu ej udvoxne, en glat Flade. Koralfkorpen

er temmelig tyk og indvendig pibet. Den er iundet faflgroet

til de üore Tarre - Rodder^

Tab, 1. Fig. 1. vifer den i naturlig StörreUe fra överße

Side.

Fig. 2. ligefaa fra underfie Side.

Fig. 3. fra överfle Side forllörret.

a. den pibede Rand, hvor Koral-Barken

er brudt.

b. den hullede og piggede Overflade.

i) Fisiulana raniosa, fom findes anfort i min Fauna p.

» 44i. n. 45i, bliver ikke den, andre have kaldet faa,

men derimod Linnæi Sertularia loriculata, hvil-

ken ]eg dog hellere med Pallas og Cuvier vilde regne*)

til Cellular ias, da den i faare meget afviger fra Ser-

tulariis. De i min Fauna anforte Synonyma maae

da, Krantzes xmåidLgQii, udflryges, og i deres Sted fættes :

Sertularia loriculata, Linn. Syst. nat. i5i4, 3i.

Faun. Spec. 2255. Gmel. Syst. nat. 5858, 5i.

Pantzer-Coralline, Pallas Thierpfl. i p. loo tab.

3 fig. 11 A. B.

Corallina cellifera, Ellis Naturgefch. der Corall-

arten p. 46. n. 7. t. 21. fig. b. B.

Cellaria loriculata, Solander' Zooph. p. 24. n. 8.

•) Ligefom ovenanforte No. I.



31

Den pantserede Cellehoral, Cuvier Bçgyndelfesgrunde

til Dyrhiflorien 2 p. 355. 2.

Da og Udtrykkene i min Beikrivelfe findes for meget

lempede efter Linnæi Sprogbrug ved fine Tubularier, maae

den rettes faaledes:

Cellularia loriculata, ramosissima , articulata,

albida. cellulis oblique truncatis.

Descriptio : Longitudine 5 Unciarum occurrit, sed eras--

sities stipitis ad basin vix 1 linearrif et ramuli vix filur

n

sericeum, æquat. Stirps radicata, subfruticosa , dichotoma^

e ramulis tenerrimis connatis numerosis formata , in Cu~

pressiformam crescens, albida, glabra, subcrustacea. Ra-
mulos efformant cellulæ subcylindricæ s. ellipticæ, f lin.

longæ, longitudinaliter striates, latere altero inipressionejrt

oblongam habentes , serie simplici concatenatæ geniculis

mollioribus contortis, demum dichotomos.

Saaledes feet med et fimpelt Ojeglas. Jeg har ogfaa faaet

denne*CeIle-Kora I fra Krageroe i Norge, opfifket i Bugten

deruden for.

6) Imidlertid gives dog og den rette Fistula ii a ra??iosa

i det grönlandlke Hav, men den er af mig fejlagtig an-

fort i min Fauna p. 444. n. 457. under det Navn Ser-

tularia volubilis, hvilket, faavelfom Noinen speci-

ficum og underföjede Synonyma, jeg maae bede udflet-

tede, og i fammes Sted fætte:

Fistulana ramosa, culmis ramosis, geniculis con-

tortis.
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Fisiulanâ Iramosa, Müll. Prodr. 3067.

Tubularia ramosa, Linn. Syst. nat. i3o2, 2. Faun.

Spec. 229. Ginel Syst. nat. 383i, 2. • Soland. Zooph,

p. 52. n. 5.

Corallina tubularia^ Ellis naturgefch. der Coral-:

Ært. p. 57. n. 3. tab. XVI. fig. a. og tab. XVII. iig. A;

Feinhaarige Pjeifen- Coralline , Pallas Thierpfl. 1. p.

120. ru 5. tab. 4. fig. 17.

Min Befkrivelfe paa anforte Sted er ellers god. Af Fi-

gurerne er Ellis's den bedfie j thi Pallas har i iiu Figur ikke

tydelig nok udtrykt Grenenes Ringe.

Jeg har en Pibemos , udentvivl fra Norge, fom er mere;

og næflen overalt, ringet, endfkjönt den er ligefaa grenet

fom denne, men lidt tykkere, og, da den ej ikjælner i mere,

kan den vel ikke blive at anfee for andet, end en Art -Forandring

heraf. Til denne Art-Forandring fynes Busters Corallina

Tubularia laryngi similis, i hans Ojpusc. subsec. 1 p. 29.

tab. 2. fig. 5. 4. fnarere athenhöre, end til Tubularia Mu-
se oi de s hinnæi, hvorunder den dog fom Synonym anfores.

%) Sertularia abietina har jeg i min Fauna p. 442. n.

453. angivet at findes paa den Gronlandlke Havbund, eg

derom tor jeg vel ikke tvivle, da jeg har den fra ligefaa

nordlige Egne, baade fra Færoe og fra Kamshatka,

Imidlertid feer jeg dog, ved at fammenligne mine Ori-

ginaler med min der givne Belkrivelfe, at det der be-

drevne Plantedyr er en ganlke anden Art , hvorfor No-

rnen specificum og Synonyma bortfalde 5 og, da de Faa

Exemplarer, jeg har af den der befiirevne Art, vife mig,



33 . .

at den er Sertularia ehurnea Linnœi, faa blive

besge Deie at forandre faaledes :OD

Sertularia ehurnea^ ramis tuhuloso-striatis y denti-

culis suhoppositis f ovariis sessilibus obovatis gra-

nulatis.

Sertularia ehurnea, Lin. Syst. nat. p. i3i6 n. Sg.

Gmel. Syst. p. 386 1. n. 5g. - Sola?ider Zooph. p.

24. n. 7.

Elphejibein -Caralline j Pallas Thierpfl. 1 p. 110. El-

lis Naturg. der Coralarten p. 45. n. 6. Tab. 21.

fig. a. A.

Ved min Befkrivelfe har jeg intet at erindre,

7) Sertularia halecina, Faun. Grönl, p. 443. n. 455.

er ogfaa fejltagen iftedenfor Sertularia scruposa,

fora jeg, ved at fammenligne min Orginal med Ellis's

Figurer, tilllrækkelig er bleven overbeviiil om, hvor-

for og faavel Nomen speçificum, fom Synonyma, maae

udßryges og forandres. Til Befkrivelfen felv veed jeg

intet at foje; men erindre maa jeg, at dette Plante^

dyr y fom har faameget tilfælles med Flustra folia-

cea Linnœi f rettere regnes \i\ Flustra-, end ^1«^^/'-

tularia-Slddgieiiy faa at det burde kaldes:

Flustra scruposa, caulescens, compressiuscula , sub-

dichotoma, ramulis hine convexis longitudinaliter

dipisis et transversim striâtis, illine concavis al"

ternatim cellulis prceditis.

Og Synoma dertil blive da:

Vid, Sel. ^hys. Skr. I Deel. I Hiffu 1821. E
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Serfularia scruposa. Lin. Syst. nat. p. i3i5. n.

55. Faun. Svec. 2 255. Gmel. Syst. p. SSSg. n. 35.

jDïV fieinigte Zellen- Coralïne , Pallas Thierpll. i p.

io8. n. 11. Ellis Naturg. der Corail, p. 44. n. 4. Tab.

520. fig. c. C.

Cellar ia scrup osa, Soland. Zooph. p. 23. n. 5.

i>) Sertularia Thuja har jeg ogfaa troet at höre hjemme

paa det gronlandflce Havs Bund, og faaledes nævnet den,

jeg i min Fauna p. 444. n. 456. har belkreven; maa-

fkee den og virkelig gives der, da ]eg fiden har fliaet

den fendt fra de Færoiflce Strande, fom faa nær til-

grændfende; men jufl dette Færoiflce Exemplar har gi-

vet mig Lejlighed, ved Sammenhold med anforte Be-

fl?:rivelfe, at opdage, at min grönlandlke er fejltagen

derfor , og bliver derimod Sertularia pumila^ faa

at Nomen specißcum og Synonyma der maae forandres

faaledes :

Sertularia pumila, denticulis oppositis mucrona-

tis excurvatis, ovariis chovatis, ramis vagis.

Sertularia pumila. Lin. Syst. i5o6, 2. Faun.

Svec. 2259. Gmel. Syst. 5844 , 2. Soland. Zooph.

4o, 8.

Zwerg- Coralline f
Pall. Thicrpil. 1 p. 169.

Meereichen- Coralline , Ellis Naturgefch. Corail, p. 12.

n. 6. Tab. V. fig. 8. a. A.

Til min Belkrivelfe veed jeg kun dette at föje : Ovaria

in meis onniia videntur alba et pellucida, in denticulis au-

tein occurrunt rudimenta rubicunda animalculi.
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Dens grönlandfke Navn Nyaursœt betyder Haarlïg-

ninger J af Nyak , HovedJiaar.

Jeg har fiden funden denne Art paa Knob -Tangen ved

de Sjællandlke Strande, hvor en paa Bladene krybende en-

kelt Tuhulus, fom Rod, opllcjöd flere fmaa Stammer fra fig

hift og her, fom vare mere enkelte, end paa den grönlandfl£:e

8) Se

r

lularia fa stigiata finder jeg ogfaa i min Fauna p.

445. n. 458. fejlagtig anfdrt, ifleden for Sertularia

Argen tea, hvilken Pallas gjör til een og famme Art

med Sertularia cupressina. Mit anforte Nomen

specificuTii, faavel fom de underföjede Synonyma , maae

derfor udßryges, og i deres Sted fættes:

Sertularia argentea, denticulis suhoppositis mu-

eronatis, oçariis ovalibus , ramis alternis panicu-

latis.

Sertularia argentea, Linn. Syst. nat. i5o8^ 6^

j8. Gmel. Syst. nat. 0847 , 48. Soland. Zooph. p.

38. n. 4.

Die Zyprejfeîi- Coralline, Pall. Thierpfl. 1 p. 180.

Eichornieinsfchwanz , Ellis Naturg. der Corail, p. g. n.

4. Tab. 2. fig. c. C.

Paa mine Exemplarer paffe anforte Befkrivclfer og Figu-

rer godt; dog fi.nder ]eg mit flörfte Exemplar mere tætgrenet

mod Toppen, end paa Ellis's Figur. Oi^aria har jeg vanfke-

lig kunnet opdage, dog giY(îs de fniaae og glandshvide.

Ved min i Fauna leverte Befkrivelfe behover kun det

Udtryk Sertularioe Thujæ affinis at forandres til Sertulariæ

E 3
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pumilœ aßniSf da den i det övrige er pafîende til Ori-

ginalerne.

Hr. Lcpechins Set ularia cupressoides^ i \Act.

Petrcp. 1780. p. 224. Tab. 9. fig. 5. 4, hvilken Gmelinhar an-

fort fom en egen Art i fit Syflem p. 3846. n. 46, bliver neppe

andet, end Art-Forandring af denne, tlii ogfaa paa eet af mine

Exeniplarer forekomme hifl og her Articulationes biannu-

latoe, og Farven er guulagtig, ja endog neden til nærmer fig

det purpurfarvede, hvilket han jufl tillægger fm, fom no-

get eget.

10) Den Sertulari a, fom jeg i min Fauna p. 446. n.

46o. har kaldet cilia ta^ og tvivlfomt anfeet for at kunne

være Linnæi Sert ularia ciliata , kan dog ikke

virkelig være den , thi af Ellis's Figurer i hans Natur-

gefch. der Corail. Tab. 20. fig. d. D., og et Exemplar,

fom jeg befidder af den rette Sertularia ciliatay

fees, at den Ikulde have lange ciliar og anden Skik-

kelfe, end min Belkrivelfe der angiver, hvor kun mel-

des om denticulos margine hreviter dentatos
-^ derimod

ved at farnmenholde mine Exemplarer med de EUifilke

Figurer, finder jeg, at det bliver den Art, han har

afbildet Tab. 2. fig. 5. b. B. altfaa Linnæi Sertula-

ria p olyzonias. Til Befkriveifen felv veed jeg ellers

intet at föje, men maa bede udflettet Nomen specifi-

cum og det tviyifoait aiiförte Synonym ^ og dçriiieden-

for fat:
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Sertularia polyzonias, dichotoma ramis^ erejctis

distantibue, tubulis alternis infundihuliforniibus
^

marginc brepiter dentatis.

Sertularia polyzonias, Linn. Syst. nat. 'i3i2,

25. Faun. S^ec. 225o. Gmel. Syst. 5856, 25. Soland.

Zooph. p. 57. n. o.

Coralline mit grosfen Zacken, Ellis Nafurg. der Corail, p.

8. n. 5. Tab. 2. fig. 5. b. B,

Heidekraut -Coralline, Pall. Thierpfl. 1 p. i65.

Jeg har den ellers ogfaa fra Færoe.

Ej heller maa )eg fortie, at jeg fiden min Ankomll tii

Kjobenhavn har faaet den virkelige Sertularia c ilia ta

fcndt fra Grönland, faa at den ogfaa er et grönlandfk Produéî.

11) Sertularia parasitica i min Fauna p. 447. n. 46i. holdt

jeg den Gang for at kunne være Linnæi af dette Navn,

da den har meget tilfælles med famme, men efter nöjere

Betragtning troer ]q^ dog nu, at den fra famme er forfkjæl-

lig, og med mere Grund bor henfores til Coral -BarJcene

{Eschar a s);, da den, fkjont raçre hvidagtig, end andre

Eschar Œy dog beklæder andre Plantedyr
j (thi den

blev truffen paa Sertularia rug o sa, hvis Grene den

ganike havde overgroet og Ikjult), ]eg vilde derfor kalde

den Es char a c Hi at a ^ udflette det anförte tvivlfomme

Synonym, og forandre det övrige faaledes:

Eschar a ciliata^ hine cellulis iurbinaiis longe ci-

liatis.

Descriptio: Color ßavescens. Superficies cellulas osteji-

dit turbinatas approximatas ^ ciliaias. Cilia sunt setce evectoe^
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longce, hifurcatœ ^'el trifurcaiœ. Pagina inferior plana ad-

Jiœrescens.

Tab. 1. vifer den

Fig. 4. i naturlig Störreife.

Fig. 5. forflörret.

aa. Ender af den overgroede Sertularia.

bb. Cellerne, ce. Brynerne,

12) Den hvide S'ôeJcorh, Jeg pag. 447. n. 462. har anfat at

være jllcy onium digitatuni Linncei , bliver ikke

den, hvilket jeg, ved at faae den rette Alcy onium

digitatum i Hænder, er bleven overbeviifl oxa; men

rigtigere henfores den til Solanders Alcy onium mam-
inillosum, fom den Gang ej var mig bekjendt, og

maae faaledes Nomen specificam og Synonyma omvexles

med folgende;

Alcy onium mammillosum^ albidum, coriacewn, mam^
millis conpexis, centra cavo suhstellato , coadunatis,

Alcy onium mammillosum, Gmelin Syst. nat. 081 5,

16. Solander Zooph. p. 179. n. 5. tab. 1. fig, 4. 5.

Lap i di s astroitidis si ve stellaris priinordia,

Sloane Hist. Jam. 1. tab. 21. fig. i23.

KorJci^ortenf Cuvier Begyndelfesgrunde til Dyrhiilor. 2.

p. 578.

Ved Beficrivelfen veed jeg intet at forandre, uden at

eminejitiæ rettere kaldes mammillæformes , end digitatæ, og

at diffe paa de törre Exemplarer faa flærk fammentrække fig,

at de neppe fees hævede.
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ï5) Den liden S'àe-Svajnp, fom flutter min Fauna p. 449.

n. 468. under det Navn Spojigia Pocillum 3 fordi

]Gg troede den at være Mullers af dette Nayn, fom jeg

og har citeret fom Synonym, har jeg ved nöjere Over-

vejning fundet at være en anden, thi Udtrykket: pedi-

celiatea hos Midler 1. c. paffer flet ikke paa min, og

hans yderligere Befkrivelfe , fom ]Gg har fundet efter

ham i Manufcript blandt hans Papirer, da difle af Enken

vare mig betroede til at fkulle have fortfat Zoologia da~

nica, beflyrker mig i denne Tanke, da den lyder faa-

ledes:

"Corpus cylindricmn , obscure alhum, suhpellucidum,. hasi

*'in pedicellum, attenuatum^ apice obtusum^ veriiceque

'^foramine circulari ultra medium penetrante. Sub-

''stantia. texturæ rarioris valde bibula. Quotquot

'reperi vix unciæ magnitudine erant. In Sum Dro^
"bachiensiJ*

Derfor bliver min gronlandlke uden Tvivl en ny Arf,

faavelfom de 2de foregaaende i min Fauna'^)^ hvilken )ep vilde

nu kalde:

Spojigia conulusy suhconica veriice pertuso.

n.

Om een ny , og 2de lidet bekjendte^, Flynder -j4rier , nejnlifr:

i)Steen-Sueren{l^leuxoTiGcies quadridens). 2) Den

•) Nemlig; Spongia cilintn og compressa p. 448- n, 4(55 og 4(57, hvilke

3de, i Selßcab med flere nye Svnmpeartev, jeg maafkee i et fol.

gende Bidrag nærmere befkriver^ og lader afbilde.
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lille Hellefisk (Pleuronectes pingvis) og 3) Den
gr'ônlandsle Flynder (Pleuronectes plates-

soides).

Den ille af di (Te Flynder - Arter blev mig i Aaret 1797

tilbragt fra Fiflcetorvet i Kjöbenhavn, af daværende Naturhi-

florie-Selfkabs Bud Nepperschmidt, fom havde udfloppet den

efter fin Halvte , faaledes fom jeg herved har den Ære at kunne

fremvife den for Selfeabet. Han fagde den at være kommen fra

Fi&erlejet Shopshoued, hvor man kaldte den Steensuer , ven-

telig af en Egenfkab , den maa have, fremfor andre, at holde

fig nær ved Steengrund, og ligefom klæbe î\^ til famme, eller

maaßcee bide fig fajR: dertil, hvorom dog, da dens Manerer ej

ere blevne mig bekjendte, intet vift kan faftfættes. Af dens fra

andre Flynder - Arter udmærkede Egenlkab, at have 4 Been-

tæn€er i Munden, har jeg kaldet den Pleuronectes qua-

dridens} Og, da ingen Ichtyolog, faavit mig bekjendt, har

oiiltalt den, maa den billig anfees for en ny Art, og forud-

fættes fjelden at forekomme, derfor fortjener nöjere at bekjendt-

gjöres for Ellkere af Naturhiftorien.

Den har vel nogen Lighed med Sletvaren {Pleuronec-

tes Rhombus), men er mere aflang, har Öjnene paa höjre

Side, og et mindre Gab, foruden andre væfeutlige Forfkjæl-

jigheder.

Mit Exemplar, fom det enefte feeta ; er 141 Tomme

langt fra Neb- Enden til Spor -Finnens yderfte, og 8 Tom-

mer bredt eller höjt, tvers midt over Siden fra Ryg- til Bug-

Finne, diffe medberegnede ; altfaa temmelig aflangt, Ikjönt ej

fom Tunge -Plyndren {Pleuronectes soled).
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Dens SliMelse er oven og neden jernt afrundet fra Mid-

ten til begge Ender, dog mod Hovedet lidt mere tilfpidfet, end

mod Sporen. Dens famznenfrykte Sider ere temmelig kjodfulde.

Hovedet er lidet, fortil meget afkneben; Munden meget

æng med en tilrmidet Mundvig j Oi^erhjæben meget kort og

utandet; Underhjæhen lidt længere, i hvilken ej heller fmaa

Brufktænder ere at opdage , men i Enden af den fees 4 brede

Beentænder , 2 og 2 tæt fcijede til hinanden , fom lade et

Skillerum i Midten af Kjæben; de ere korte, fammentrykte,

runde og fkarpe i Enden j diûe Tænder flöde op i en Brufk-

grube i Overkjæbenj Kjæbe- Klingerne ere kun imaa og krumme.

Ojnene fidde paa höjre Side tæt bag Mundvigen, næflen

lige over hinanden, dog det overile lidt mere bag ud og Xæi

ved IflTen; dette er ilöril og ruudeft, men det nederfle mindre

og langagtigere.

Næseborene 2de, bulkpibede, hvoraf det ene fidder lige

paa Enden af Overkjæben, fom en pibet Bulk og er enkelt,

det andet fidder paa Iffen tæt foran Ö)et, fom en spibet Bulk,

da der fees i Enden 2 Huller med et tyndt Skillerum.

GjælledæJcket er enkelt og glat, bag til rundrandet.

Gjællefinnerne have 5 korte, krumme, ej meget ilærke

Straaler.

Kroppens Overflade er glat med fmaa aflangrunde, dybt

i Huden liggende Skjæl ; og ingenßeds fees Pigge, enten ved

Finnerne eller paa Gjælledækket.

Brysifinnerne fidde tæt bag Overfie Htrk af Gjælle - Aabnin-

gen, omtrent midt paa Siderne, dog nærmere Bugen end Ryg-
gen, ere korte, ved Roden fammenknebne, men i Enden ud-

VU, Sel. ^hj>(, Skr, I Diel. I Hafte 1821, F
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Bredte. i| Tomme lange og i Tomme brede i Endeft, have

11 Straaler med nogenledes- bred tynd Mellemhud, hvoraf de

2 overfle og de 2 nederlle ere enkelte og tiltage i Længde

mod Midten, men alle de övrige længere og klöftede i Enden

j

de ere ej meget flærke, men fmaat fkjællagte..

Bugfinnerne fidde lige under Bryilfinnerne ,; ere kun fmaa

OCT ej meget udbredte i Enden, i Tomme lange og tilfpidfede

i Midten., have kun 5 fmaa Straaler j, de midterfte længll; den

bagefie allerkortell ,, den næflbagefle klöftet i Enden ; de andre

fynes. enkelte, fmaat fkjællagte j Mellemhuden fmal.

Rygfinnen begynder tæt over Öjet og flipper lidt fra

Sporfmnen, tilrundet,, med Straalernes Længde efter Ryggens

Kundin fT,. faa at de midterfte blive de længftc , omtrent i|

Tomme, men. de bageüe kortere, og de forrefle endnu kor-

tere- den har 90 Straaler, fom alle ere llærke, krumme bag

ud enkelte, med temmelig viid Mellemhud og fmaat Ikjællagte..

Gatboret fidder omtrent midt under Bryflfinnerne..

Gatborfinnem begynder tæt bag famme , naaer ligefaa

langt tilbage fom Rygfinnen, og har famme Dannelfe,, men

kun 73 Straalen.

Sporfi'nnerp er temmelig iîor- og udbredt med jevnt tilrun-

det Rand,, omtrent af Tomme lang, 5/« Tomme bred i Yder-

randen, men kun i| Tomme ved Roden. Den har 20 uærke,

fmaat Ikjællagte Straaler,, hvoraf de fleefte kloftede i Enden,,

kun de overfte og; nederlle korte og enkelte..

Sidelinien er kun lidet hæyet,, kæryet, og ligefom fam-

menfàt a£ korte liggende KafEekjeppe; den begynder tæt bag

Hovedet ligefor overile Oje, gaaer fiden i 2de langlige Böige-
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Træk hen over Bryftfinnerne , og fölger derpaa Sidens Midte

i en ret Linie indtil Sporfinnen; ja endog ud oyer Sporfinnens

midterfie Mellemhud undes Spor til den.

Farven er paa opvendte Side hleggraa, men Finnerne

noget lyfere og Straalerne guulagtige.

Tab. 1. Fig. lo. vifer Steensueren i formindfket Störreife.

Fig. 11. Dens Gab i naturlig Störreife ^ at dens

4 Beentænder kunne fees.

a. Næfeborene-

b. Taenderne.

c. Gatboret.

Den 2den Flynder -Art, jeg har at melde om, er den

lille Hellefisli. Saa har jeg kaldet den til Forfkjæl fra den al-

mindelige Hellefisk [Pleur o nede s Hippoglossus), fom

i fin udvoxne Tilfland er ulige llörre. Begge Slags, fom fra

hinanden virkelig forfkjællige Arter, falde i Grönland, baade

den store, fom ]eg har belkreven î min Fauna gronl. p. i6i.

n. 117*), og den mindre, der af mig kortelig er befkreven i

famme Bog p. i65. n. 118. under det Navn Pleuronectes
Cy nog los SU s, fordi jeg formodede, at den kunde være Lin-

næi Cynoglossus, dtr blot citerer Gronov, hvis Belkrivelfe

var mig ubekjendt, men, fkjönt dette tvivlfomt var angivet ved

et Spörge-Tegn (?), har dog Gmelin indfort den uden mind-

*) Denne bliver nok ogfaa den ftoifte af alle Flynder- Arter, fkjönt

hinnê i fit System har tillagt den ulige mindre Art, Pigvaren^ det

Navn Tleuronectes maximus,

F 2
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sie TyiyÎ, fom Synonym under PI. Cynoglos sus ^ i fit

System pag. 1228. n. 5. og efter Sædvane blandet noget af min

Beßcriyelfe ind derunder, tillige halv anfeet begges vores meente

Fiîk , fom en Art - Forandring af jP /• Hip p og I o s s us. Det

fidfle kan jeg om den gronlandfke af mig meente beflemt fige

nej til, og, hvad det förfte angaaer, tvivler jeg nu mere, end

for art den grönlandfke lille Hellefisk kan være Gronops af

Linné eiterte, da den tillægges dentes ohtusi og cauda subro-

tunda, fom den grönlandike ikke liar*)j det bliver altfaa rig-

*) Hvilket jeg og i min Fauna 1. c. not. * îiar eiindiet. Jeg BegriBer

ellers ikke, hvad der har bevæget Linni t\l at tillægge TL CynQ-

glos sus dentes ohtusos, da han ej felv fynes at have kjendt denne

Fifle > cg blot citerer Gronovs Museum ichtyologlcum , hvor ikke derom

tales et Ord, men kun meldes om cauda suhrotuuda ra. m. Havde

han endda kjendt og citeret Gronovs Zoo^hylaciumy faa kunde der-

til været Grand , thi her p. 74. n. 252. (Gmelin citerer fejlagti'gen

p. 13. og No. 247. da dog dette No. forfl: forekommer p. 73. men

om en ganike anden Fifle) mei'des om en Tleuronecies med dentihus

übtusis og cauda suhrotunda; fom^ upfiatvivlelig er TI. Cynoglos-

susr da Gvonov felv citerer St Mus, ichtyol. n. 39- Men mærke-

li et er det derhos, at Gronov^ faavei i lit Mns. icht, 1, c. anförei-

de famm.e Syno?iyma af Artedi og flere, der egentlig ho're til Ph

Hippoglos sus, og af ham felv under denne tillige ere anforte

Tom. 2. p. 10. n. 158., fom og i fit Zoophyl. 1. c. endnu citerer

Artedi Gen. 14. 3. og Synonym. 31. 3. der höre til TI. Hipp cgl os-

sus-, og dog vil han her give fig Anfeende af at rette den foi-flre

Fejl, figende: " Descriptionejn hujus exhilmi in Mus, n, 39- n^i i^-

"fortwm Synonyma perversa inserta sunt
,

qua delevda," Her hei/ker
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tigere at anfee den for en fra Cynog I os s o færfkilt Art, hvil-

ken jeg vil kalde Pleuronectes pingvis ^ da [den er dem

fedefle Flynder -Art, jeg har feet, og næflen lutter Fit.

Naar jeg undtager Skribenterne over Grönland y nemlig:

Crantz og hans Anmærker Glahn, faavelfom Leems BeGai-

yelfe over Finmarkens Lapper, der dog blot have nævnet den,

og derfor ere eiterte i min Fauna I. c. veed jeg ellers intet

Synonym med Vished at anföre. Men denne Fifk fortjener o-g

desaarfag en vidtlöftigere Beflcrivelfe, end den i min Fauna

givne, og den vil jeg her levere, for at gjöre den nojere be~^

kjendt,

Gronlænderne kalde den Ka lleragleh då Kaller alt ,

et Vandfkind eller Yderlkind til en Telt , fordi den ligner

næflen famme i Farve , eller ligefom fynes overtrukken med fligt.

Andre kalde den ISie tarnårak ^ det er : en Heilefilk - Unge,

af Netarnah f den ilore Heilefilk, ikke fordi de virkelig

anfee den at være den rette Hellefiflces Unge, thi de ere alt-

for vante at fee dennes Unger, til at kunne tage fejl heri 3 men
de nævne den kun faa for dens Lidenheds Skyld, da ûqh er

kun fom en Unge mod hiin.

Den maa vel regnes til de ilorre Flynderarter, dog

bliver den aldrig faa flor fom den almindelige Hellefisk (PL
Hipp og los sus)

f og overfliger neppe 26 Tommer i Læng-
den og 8 Tommer i Breden, Dens flörile Brede er midt over

da temnierig- Confuficrn hos Si^rib en terne om denne Fl/k, fsm ingen

ietteiig ikù finds ud af.
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Kroppen fra Ryggen til Bugen. Af Skikkelse er den mere af-

lang end hiin. Den har hojre Side opvendt.

Farinen er overalt lyfegraa, dog nærmer den fig paa un~

derlle Side mere til det hvide, fom fædvanlig hos Flynder«

Slægten.

Ouerßaden har vel paa begge Sider mange fmaa Skjælj

men de fidde faa fail i Huden, at de neppe lade fig (kjælne

derfra, faa den er glat at fole paa, fuld af Sliim.

Øjnene fidde begge paa hojre Side, det ene af dem

næflen paa Hovedets Isfe. i

Begge Kjæberne ere tandede med krumme fkarpe Brusk-

Tænder, dog ej faa talrige fom paa den almindelige Hellefiflc-

I Overhjæhen ere egentlig 4 ftore Tænder, 2 og 2 under hin-

anden, foruden mange fmaa ved Siderne; Underkjæben er

længere, end Overkjæben, og har i4 flore Tænder, foruden

flere fmaa.

^ Gjællerne ere 4 med flore og flærke hvide Klinger og

mÖrkeröde Fryndfer; bag til har hver Klinge 8 Kamtakker,

hvilke atter for Enden have hver 2 fmaa flcarpe Tænder.

Hver Deel .af det dobbelte Gjælledække er Ikilt fra den

anden i en krum Huk ved et tyndt Mellem - Skind.

Gjællefinnerne have 7 Straaler.

Brystfinnerne fidde midt fra Ryggen, ere maadelig brede,

og kun korte, have i4 à i5 Straaler, den overfie længfl, de

andre ned ad kortere og kortere, faa at de danne en Trekant.

Bugfinnerne fidde lige under disfe , ere fmaa og fmæ-

kre, men lafkede, have 6 Straaler; midt imellem disfe Fin-

ner er Gqtboret, fom altfaa fidder Hovedet overmaade nær.
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Rygfinnen begynder fra det overfie Öje og flipper noget

fra Sporen, har 96 à 98 kjendelige Straaler, foin ere mindfl;

for til; men bag Bryflfinnerne tage de til i Störreife og Tyk-

kelfe og blive lafkede, faa at de flörile findes i Midten, men
bagud tage de atter af i Længden.

Gaihorfinnen har 72 à 74 Straaler af Befkafienhed fom

Rygfinnens,- men bliver for iafket end den.

Sporfinnen er bred,, fmaleft ved Roden og bredeft i

yderfte Rand 5 hvor den ligefom rundes ind ad; dens Straaler

kunne anfættes til 17 à 19,, ellers ere de ej gode at tælle,

faafom Finnen er faa Iafket.

Næseborene ere tvende, runde, fidde i Rad efter hin-

anden midt paa Hovedets höjre Side forved Ojnene.

Tungen er fpids, bruflcigj maadelig lang, og glat lige--

fom Svælget..

Sidelinien er af Farve med Kroppen, lidt forhöjet, do^^

glat fbm^ det övrige,> gaaer i en fkraa Linie lige fra Nakken

indtil Sporens Midte , og er deri forlkjællig fra den store Hel-

lefiskes , der gjör 2 Slangebugter op omkring Bryflet.

Kjodet paa' denne lille Hellefisk er meget finere, end paa

den store y og altid er den meget feed baade under Skindet

og i Kjöd- Fibrene felv-

Den opholder fig i Grönland i de dybefFe Fjorde, i Al-

mindelighed paa florre Dyb,, end den ahnindelige Hellefisk,

og det er fjelden man finder den i Selfkab med denne paa de

Filke -Banker, fom ere ud til Soes, flcjönt Grunden paa begge

Steder er leeret. Hvor den falder, er den i temmelig Mæng-
de, og langt overflödigere, end den store paa fine Fiike-Ban-
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ker. Ved Fridericlishaab , livor jeg var, fangedes den om

Vinteren og noget ud jpaa, Foraaretj men paa andre Steder

Ggfaa om Sommeren.

Dens fornemmefte Fode er Fjord- Torsh {G a du s har-

hat us) j XJller {Cot tu s scorplus). Tobisen {Ammo dy-

te s Tohianus) Lodden {S aim o villosus) og adskillige

Slags Krahher og ki'ebsartede Soe- Infecter^ hvoraf den bliver

faa feed.

Det er mærkeligt, hvad Grenlænderne fortælle^ at den

ikulde om Sommeren tabe fine Finne - Straaler og Mundlæber,

ligefom Fuglene deres Fjær i Fældetiden; men neppe (keer

dette naturligt, og er uden Tvivl en Virkning af Fishebjornen

[O ni s CHS Psora Linnæi) ^ fom ogfaa forekommer i det

grönlandflce Hav*), og holder fig gjerne til Fiûcenes Finner

at bortæde dem

Man fanger den enten i aabent Vand fra Kajakkerne/

eller paa lifen gjennem hugne Vog, med Dybvands-^Snorenf

fom jeg belkrev i min fidll forelæile Afhandling om Grenlæn-

dernes Fifke - Redflcaber **) og maa til 4enne Fiik have fin

fulde Længde, faafom den opholder fig paa faa dybe Steder.

Den er ej faa feen i Svommen, fom den store Hellefisk:, bi-

der ej faa flærkt paa Krogen, og er ej faa vanskelig at op-

hale, faafom den er mindre , og giver efter for Halingen.

Den er en meget lækker Spife, fom baade feed og fiin

i Kjodet; men, 4a den gjerne er umaadelig feed, vii deiî

*) See min Faun. gronU p. 249« ". 225.

*0 Aftrykt i S^lfkabets Skrifters 6te B. 2det H. p. 257. fig« 8-
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uden Peberrod - Sauce falde yærnmelig for Udlændinge; Gron-

lænderne derimod finde megen Smag i den, og have megen

Nytte af den. De fpife den enten kogt i Vand, og fobe Sup-

pen dertil, eller og torret raa, eller og fyltet, det er Iialv-

raaden. Leveren koges ogfaa imellem Kjödet, og fpifes faaledes,

eller og man blander Kræhebær {Emp etrum nigrum) med
famme til en egen Ret. Skindet fpifes raat, Ikaaret i Strim-

ler fom Mundbid, faafnart Fiiken er bragt i Land, eller det

torres forll. Naar den koges, flyder dens meget Fit op, fom

man aflkummer, og bruger at brænde i Lampen af Trang for

Tran.

Dens Fiender ere: Sælhundene; Hvidfislen [De lp hi nu s

albicans), Eenhfôrningen {Mon o don Menacer o s); Mar-
svinet {Delphinus Phocœna og Havhallen {Sqvalus
Car char ia s). Den figes og at have fine Luus, lignendet

den flore Heliefifkes *) , men mindre, hvilke jeg dog ikke har.

feetj ligefaa lidet har jeg truflet den Ormj fom figes at op-

holde fig i dens Lever, og maa rimeligen være Qi^ejsen {Gor^,

diu s m a ri nu s Linnoei**).

Tab. 2. Fig. Î. vifer den lille Helleflynder i meget for-

mindlket Störrelfe*

a. Næfeborene,

b. GatboreL

*) Bino cuius piselnu^-> Fnun. grafit p. 2Ö4. tu, 239. og Hirud'

Hippoglossii ihid. p, 322. n. 302.

•*) Gordins marinus, ihid, p. 266. n. 241«

Vid. Sti, fhys. Skr. I Deel I Hafte 1821. G
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Den 3 die Flynder -Art, jeg har at melde om^ er den

grônlandsJce Flynder, fom jeg har kortelig befkreven i min

Fauna p. i64. n. 119. under det Navn Pleuronectes Piates-

soldes, fordi den med fine Pletter paa Over- Siden ligner Råd-

spelten {PI- Pia tes so). Jeg har der i Anmærkningen (pag.

i65*) erindret^ at den dog i andre Dele nærmer fig mere i

Lighed Pallas's P L glacialisj i han& Ruflifche Rejfe 3ter

Th. App. po i8.j og, derfom han havde meldet om Pletter

paa fm, fkulde jeg været tilböjelig at antage begge for een Artj

men, da han ganske tier herom, og kalder fm eenfarvet fus-

ens, {kjönt man dog maa troe^ at han har forfattet fm Be-

fkrivelfe efter et frifkt, utörret, Exemplar,, hvorpaa Pletterne ej

kunde været forfvundne ; da og Finneflraalerne afvige formeget

i Antallet, faa lades man desmere i Uvished j, Gmelin har og

i {it System p. 12 34. n. 21. anfort min fonx en egen Art Naar

jeg undtager Crantzes i Hist. von Grönl. p. 129. omtalte Büt-

ten veed jeg ellers intet Synonym med Vished at kunne an-

fore. Til nöjere Kundflcab og Sammenligning med PL gla-

tialis af dem ^ denne maatte forekomme,, har jeg derfor

aftiet det værd at levere dens Belkrivelfe noget fuldflændigere.

Dens grönlandflce Navn Oh o t ah har den tilfælles med

et Huusgang- Skind,, fom bruge& ved de grönlandJike Hufe paa

Gangens Vind -Side for at lune af mod Vinden i ilærk Blæll,

hvilket den ligner formedelfl: fm brune Farve ;; men Navnet

Kollevsah,. fom Sydlandets Beboere give den, maa deri-

veres d£ Kolle,. en Oi^erdeel, fordi den iledfe kun vifer Over-

delen frem, naar den fees i Vandet.



Den er meget fladtrykt, aiïang hæflen fom Tungens

Hoerunge {Pleuronectes Lingvatula), afrundet efter

Bug- og Ryg - Kanterne , xaen afkneben til begge Ender.

Overfladen overalt, endog paa Finne - Straalerne , men
ifær paa opvendte hojre Side, er belagt med maadelige afrun-

dede Sljæl, fom let lade fig affkjælie, og falde hvafle mod
Haanden, naar man ilryger fra Bagen mod Forenden.

Jeg har kun feet een af St'ôrfélse med den lille Helle-

fisk (fee p. 5g n. 2) , ellers overfliger den ej lettelig | Al. i Længde
og 5 Al. i Bredq.

Höjre Side, fom er opvendt, er af Farue rodagtig-graa,

og spættet hist og her med endeel morkere brune Spætter af

ulige Störreife j foruden dem findes endnu andre næflen halv-

maaneformige ved Finnernes Rodder, fom ere hvidagtige og

mere ordnede, hvoraf de betydeligfle ere 12, nemlig 6 langs

under Rygfinnen, 5 langs ved Gatborfinnen, og 1 flor under

höjre Bryflfinne ; Difle Spætter ere dog ej noget paalideligt

Mærke; thi vel findes paa alle Exemplarer gjerne flere eller

færre af dem, men paa de törre blive de mere eller mindre

kjendelige, og paa nogle forfvinde de ganfke, nogles hvidag-

tige Spætter blive da ogfaa lyfeblaa. Underfie eller venflre

Side er glindfende hvid uden Spætter , desuden glat at fole paa,

da den ej har faa kjendelige Skjæl, fom Over -Siden.

Sidelinien lober retliniet langs ad Midten, faa at den

lliler hen mod Ojnenes Mellemrum, dog gjör den en Bue op

omkring Maven, og ender faa for til ved Gjælle - Aabningens

overfie Huk lige for venflre Öje. Denne Linie er fordybet og

feer ud fom den var gjennemlöbet med et Tærtejern , faa ut

G 2
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paa begge Sider deraf Kroppen vifer fig opïiojet^ ifær paa

Over -Siden, thi Under -Siden er i det hele mere flad.

Hovedet er meget tilfpidfet. Gjælledæhhet er dobbelt af

BefkafFenhed med den lille Hellefishes (fee p. 45), men det

ba«^eile Stykke kan böjes paa 3de Steder, og er lige derud for

indfkaaret i Kanten ved 5de krumme Bugter.

Gjællerne ere 4 i Tallet med blegröde Fryndfer og hvide

Kamtakker fortil, der ere temmelig lange, men blöde og sidde

yiit fra hinanden,

Gjællefinnens 8 Straaîer ere krumme og viit fra hinan-

den fiddende med en fiin Mellemhud, faa at Finnen kan op-

;î)l3efes temmelig ßorj de naae fra begge Sider fammen i Kan-

ten forenede til en Ende -Spids, i det de 2de mellemfle og

mindfle Straaler der famles uden at have andet Mellemguly^

faafom Bugen endes foran ved Gjællerne i en krum udjftaaende

Kant.

Gjælle ~ Ao.hningen er temmelig flor, naaer fra Sidernes

Midte i en Cirkel - Runding ganfke hen under Ojnene.

Öjnene fidde paa hojre Side y havs en fort Steen og en

föivlivid fmal Ring, Ikinnende med et brandguult Skjær^ de

fidde fordybede og kunne nællen ganflce trækkes ind i Hove-

det, ifær det hojre eller nederile^ ved at böjes til den ene

Side, nemlig: det hojre mod Bugen og det venfl:re mod Ryg-

gen ; de üdde hinanden temmelig nær , og det venflre nællen

paa IfTen.

Næseborene ere ade, i Rad efter hinanden, iati foran

Ojnenes Mellemrum j det forfeile har en liden iidjRaaende Pibe,

det bageile ikke faa»^
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31undgahet er rummeligt. Begge Kjælcrne tandede i

deres yderfie Rand med temmelig hvafle^ Brusktænder , fom

dog ere kun fmaaj men desuden findes i Svælget paa begge

Sider i en Længde - Rad ved Gjællerne ode tandede Brulk-

Bulker.

Overljæhen er kortefl^ beftaaer af 2 Klinger, den yderfie

fmalefl, i hvilken Tænderne have Sled, den bagefie til Si-

derne meget bred, ifær i nederfle Endej de ere fkilte fra hin-

anden ved en tynd Hinde.

JJnderljæhen er m.^gQi længere, og har kun een Klinge"

der er neden til fladtrykt, bred, og til Siderne ligefaa, den

Jober fammen fra begge Sider i Enden til en kegleformig krum
Knort Denne Kjæbe er bevægehgfl, og dens nederfle Mel-

lemgulv er en tynd Hud, efter hvis Midte lobe 2de fhialle

Brufker, fom ere tæt fojede til hinanden»

Brystfinnerne sidde tæt ved Gjælle-Aabningen og lidt

neden for Sidelinien, have 12 Straaler, hvoraf de overfie og

nederfle tage til i Længden mod Midten, hvorved Finnen,

fom i fig felv er kort, bliver aflangrund, næflen kileformig-

de ere af Farve med den Äde, de fidde paa.

Bugfinnerne fidde lige under Bryflfinnerne t^t ved Bu,«r-

kanten, have 6 Straaler, fom ved blöde Traade \\^i\^q uden

for Mellemhinden 5 af Dannelfe fom Bryflfinnerne. Overfie

Finne er graa, fom Over -Siden, uden de 5 underfie Traa-
de, der ere hvide ligefom nederfle Finne.

Rygfinnen naaer fra Ojnene indtil 1 Tomme fra Spor-

finnen, har 89 Straaler, hvoraf de midterfie længfl, de an-

dre tage jevnt af i Længde foi» og bag^ d« forrefle W^^q fmukt
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i Lag efter hinanden, naar Fiflcen hviler 5 alle have de hvide

lafkede Traade i Enden, Den overile Side af Farve med Krop-

pens opvendte, og nederlle med deiis nedvendte Side.

Gathoret fidder tæt bag Bugfinnerne og lige paa Bug-

randen*).

Gathorfiinnen begynder tæt bag famme, og ender lige

med Rygfinnen, er af Belkaffenhed med den, men har kun

71 Straaler,

Sporfinnen er temmelig ftor og bred, da dens fleefle

Straaler ere klöftede i Enden, og llærkere, end de andre Fin-

ners; naar den er udfpilet, er den næflen heel for Enden,

men fammenfoldet fees den lidt tilrundet; den har 18 Straa-

ler, og er af Farve med den Krop -Side, den vender til.

Bug -Hulen er kun liden, faavelfom Leveren. Rognen

er rödguul, af Dannelfe, fom andre Flyndres og ligger i fit

eget HylHer ind i Kjödet; denne Rogn er i Juni og Juli Maa-

neder florfi , faa at dens Gyde - Tid da maa være forhaanden,

og gydes rimeligviis paa Sandbunden eller den fine Haartang.

Den undes i de grönlandfke Fjordbunde, hvor Elvenes

Udlob gjör Havvandet brakt, paa Sandbund, Ijeldnere paa"

Leerbund, dog ej i nogen Mængde. Den holder fig meefl

paa Bunden, hvor dens Fode er Sandorme og fmaa Fifke-

Unger, ellers og fmaa Tobiser {/imodytes Tob i a nu s) og

Lodder (Salmo villosus), hvilke fidßes Hobe den under-

tiden forfölger overlig i Vandet, og ligger nu og da fom en

Fjæl paa Overfladen.

*) Heri foilkjællig fra ?U llngvatuîa , der hor Gatborct psa venflre Side.
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Naar den ikke har Orm, er den temmelig god at fpife.

Gronlænderne nyde den enten færlk kogt, eller torret raa-

men fange den fjelden med deres fmaa Snorer*) og Fifke-

Stikkeren **),.

Dens Fiender ere:: den spraglede Sæl {Phoca vitu-

li naj og Fjord- Sælen {Phoca hispida) i'om opholde fig i

Fjordene.. Ellers er den og meget plaget af Qvejsen {Gor-
dius marinus), fom ligger fammenrullet inden for Bugfkin-

det i Kjödet felT- Og i dens Indvolde findes en egen Orme-
Art,, fom jeg holder for at være en Kradser {E c hin ory n^

chus Platessoidæ ***)«

Tab-. 2. Fig. 2. vifer den gronlandsie Flynder i formind-

iket Störreife.

a. Næfeborene.

b. Gatboret.^

c. Underkjæbens krumme Knort-

Hi,

Om Gronops My a. Syrmatoph ora.

Grojiov har i fit Zoophylaciiwi p. 260. n, logS. korte-

lig befkrevet og Tab. XVIII. fig. 1. 2. afbildet et 2lkallet Skal-

dyr y fom han i fin Explicatio Tabularum p. V. kalder My a

*) Ulke - Snörejr og Mede- Snoren ^ fom )t% befkiev 1 min fiu'fl forelæfte

Afhandling, fee Selfk» Skr. 6te D. 2det II. p. 26I» figg-. 9 og 264.

figg. II. 12. 13.

•^) See fammefleds p. 14. 15. figg- 14. 15.

***) Denne har jeg ommeldt i 7de Bidr^. fee Sel/k, Skr. 6te Deels Ifte

Hæfte pv ,130. n. 5.
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Syrrnatophora, der fiden fynes at være bleven de Natur-

kyndige kun lidet bekjendt, thi hverken Chemnitz i fit Con-

chylie-Værk, ej heller iS/7é'7z^/^/' i fme Beßcrivelfer over Unio-

ne s eller My a s i Naturhiflorie -Selflcabets Ski-ifter, have an-

fort den, maae altfaa vel ej have befiddet den i deres rige

Samlinger; heller ikke Schröter fom i fin Einl. in die Con-

chylien- Kentnis 2 p. 620. blot anförer å^n efter Gronov,

ligefom og Gmelin i fit Syftem p. 5222. n. 18. Hos Linné

findes den ûet ikke. Den maa altfaa regnes blant de fjeldne

Arter, og, da jeg er faa lykkelig at befidde 2 Exemplarer

deraf i min liden Samling, vil jeg nærmere fige mine Tanker

om det Genus, den retteil fores til, berigtige hvad andre om

den have fejlet, Qg derhos give dens udforligere Beflirivelfe.

Chemnitz^ fom blot ved Lejlighed omtaler den i fit Con-

chyl. Cab. VIII. p. 187., formener, at Gronov har fejlet i at

regne den til Myas^ da han og flere heller vilde holde den

for en Mytilus, men han kjendte den ikke, og blot gjet-

tede fig frem, dadler derfor Gronoi^ uden Föjej thi faalænge

Uni one s endnu af iS/s ifemaffci regnedes blant My a s, fom i

Gronovs Tid, havde lian Grund nok til at kalde den Mya,

da den virkelig har mindre tilfælles med iïfy ^«7ws-Arterne,

end med de ÆTya-Arter, hvoraf fenere er gjort en egen Slægt

under Navnet Uni o. Vel har den i fin Skikkelfe nogen Lig-

hed med Mytilus Hirundo Linnæi, da den paa begge

Sider af Nebbene forlænger fig til fpidfe Flöje , men Hængflen

med fme Tænder, der ere ganfke anderledes, faavelfom mere,

vifer nokfom, at den er baade forflcjællig i Art og SJægt, ^g

deri mere ligner Uni o -Slægten. Schröter har 1. c, urigtig
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forflaaet Gronovs Udtryk ^'caris margine ad dentem pri~

Tnariuni mucrone suhulatOj altero dilatato'* i det han tager

mucronem suhulatum for dentem secundarium (einen fpitzigen

Nebenzahn), da dog Gronov taler om Marginem, og, flcjönt

udtrykkende fig noget dunkelt, dog virkelig har havt jnargi-

nes alarum instar exstantes utrinque i Tanke, kaldende den

ene Tnucronem suhulatum. ^ den anden dilatatum, fom det

og har fig, thi og om Tænderne melder han fiden anderledes^

'^Dentes marginales utrinque parallele duplicati.^' Og det ^r

juft difle udflaaende Sideflöje eller Vinge - Spidfe , der maae

have bevæget Gro/zoi' til aX benævne den Syrmatophora,
ret fom den havde Slæb efter sig} jeg vil derfor og kalde

Uni o Syrmatophorus , og i Danfken : Den vingede Perle-

Musling. Gronovs Fi^ur kan ^aae an, men er dog ej fuld-

kommen god.

Den er 3yy T. lang efter Skraaiinien fra Nebbene til

modfatte Yderrand, og 3| T, bred efter Hængfelens rette Tver-

rand fra den ene Flöj- Spids til den anden; og den ilörfle

Tykkelfe paa det buglede er is^ T. naar begge Klappe hænge
fammen fom lukte.

Shikkelsen er fom en aflang buglet Musling med 2 flad-

trykte Flöje, ved hvilke den fra Hængfellinien udbreder fig,

paa den ene Side mere betydelig, hvor det flade og noget

indhulede flcilles fra det biiglede ved en Skraakant fra Nebbene

til modfatte Rand noget fra Spidfen, faa at Flöjen ej kommer
til at naae lige til Spidfen, men fra deune Skraa- Kants Ne-
derfle gaaer med fin Rand bueformig op til yderlle Spids af

Hængfellinien; den modfatte Flöj er kun fom et lidet, npget

V\Å, Sel, fhys. Skr, I Deel, I Hafte 1 821. H



krumbojet Ore, paa den ene flade Side ved en Skraa-Fure

aftegnet til en trekantet eller hjerteformig Figur, og gjör et

Hak i Randen ved den övrige Skal -Rand, fom her jevnt til-

rundes ned til Enden ^ der ej er ganfke fpids, men ögfaa

fmalt tilrundet. Klappernes Sider ere ved Skraa - Kanten , fom

aftegner den flade brede Flöj, höjbuglede^ men Buglingen bli-

ver lavere og lavere mod den tilrundede Rand, Fra Nebbene

lober en ganflce ret Linie til begge Sider ud til Flöj - Spidfene.

Kun den lille Flöj-Spids krummer fig lidt op, og det er denne

Gronov har kaldet ^'miicronem acutum."

Nebbene ere meget butrunde, og fynes at have Strög til

den brede Flöj -Side, men ere paa begge mine Exemplarer

noget forflidtey, faavelfom Hængfellinien paa begge Sider, der

vifer dem hvide, glindfende fom Perlemor, og flsulde fynes at

tilkjendegive , at Muflingen ved at aabne fig kan lægge fig gan-

Ike tilbage, faa at diflfe Dele fra begge Sider have kunnet

gnave paa hverandre..

Omvanden er heel og fkarp, uden Tænder eller Kær-

ver og begge Klappene flutte tæt fammen, undtageii et kort

Strög under den korte Flöj eller Oret, og lidt op i Oret felv,

hvor de gabe noget fra hinanden , hvor Dyret ventelig har Ud-

gang for fin Snabel, og man paa Grund heraf kunde anlee

denne Side for For -Siden; lige i yderfie affmalede Runding

«råber den ogfaa noget, og tæt oven for dette lidet Endegab

har Randen, paa den Side mod den flore FlÖjj, en liden

Udkæling.

Hele Overfladen er glat, og har kun lave Tverflriber,

der beflcrive Skallens Omrand endog efter Flöjene ; de dybefie
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af diffe Tverflriber kunne anfees fom Mærker efter Skallena

Tilvæxt, men ingen af dem betage Skallen noget af fm Glat-

hed uden paa den nederfle Ende, hvor den, ifær mod den

brede Flöj, er flærkt afbuttet og grovrynket, faa at Striberne

vife fig fom tætliggende Lameller , ligefom paa den alminde-

lige Osters [Ostrea edulis)^ det er her det ovenmeldte Gab

vifer fig, hvorigjennem da noget dyriflc maae have fin Ud- og

Indladelfe, og foraarfage dette Slid og Z/az/ie/Ze- Fortykning i

Skallen. Befkuer man Overfladen nöje, da finder man og gan-

Çke fine Længde -Streger, fom dog ej danne Striber eller Fu-

rer, men ere kun flcjulte Linier inden for Overhuden.

Farven er uden paa fortebruun, men denne Farve gjel-

der kun Overhuden {Epidermis), thi, hvor famme er afflidt,

fom ifær fees paa Skraakanten ved den brede Flöj, fremfkin-

ner det rene hvide glindfende Perlemor, og faaledes er hele

Inderfladen, flcjont mere dunkel»

Mushel- Pletterne ere trende; den ftorlle, men tillige fla-

defie, fees nær ved Randen, i Midten af den brede Flöj, af

Figur fom en lav Höj med bred Fod, der vifer mod Randen;

den 2den er mindre, men dybere, fidder paa den modfatte

Side tæt under Tænderne, og llrax inden for den Huk, Oret

gjör med Klap -Randen, af Figur fom en flumpvinklet Trian-

gel, hvis Fod vender ud ad; den 3die er omtrent af famme

Figur og ligefaa dyb, men meget mindre, og fidder tæt inden

for den aden. Forreilen havde Inderfladen paa mit ene Exem-

plar i begge Klapperne adlkillige Knorte, fom Perle -Anfæt-

ninger, hvortil dog intet Spor fandtes i det andet.

H 2
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Tænderne ere lange, paa begge Sider af NebBene," og

îobe lidt ficraa ned paa en Flade under begge Flöj - Vinklerne.

Under den florfle Floj -Vinkel fees 3 lange Tænder, nemlig: i

den ene Klap een lang, tyk, Skrumpet, ujevn Tand tæt ved

Inder - Hulingen , fom griber ind i en dyb Længde -Fure paa

den anden Klap imellem 2 lignende lange, lidt kærvede, Tæn-

der, og har over fig en Lænde-Fure, îivori den overfie

Tand i modfatte Klap griber, ligefaa under fig en mindre

Fure,, hvori den nederfle Tand i modfatte Klap griber 5 diffe

Tænder række lige, fra Nebbene næftea ud til Floj- Randen,

og oven for famme mod Hængfel- Randen fees endnu Fladen

flribet med 3 à 4 parallele Striber. Under den 2den Floj

fees 2 fkarpe lange Tænder, og 2 dybe Furer, i hver Klap,

nemlig: i den ene Klap (den, fom under den brede Floj har kuit

een Tand) er den overile Tand üörü og den overfie Fure

bredefl, men i den anden Klap har det fig lige modfat, da

den overile Tand er lav og ubetydelig , og nederfle Fure

bredell; Tænderne gribe her, ligefom under dea brede Floj, fræ

begge Sider ind i de modfatte Furer j men desuden fees i hver

Klap, paa denne mindre Floj -Side, tæt ved Nebbene trende

kortere Skraa-Furer^ fom danne trende kortere og tykkere Tæn-

der, i dea ene Klap mere butte, i den anden mere kærvede,

hvorved denne I/nio -Art mere kommer til at ligne fit Genus.-

Jeg kan ikke med A^ished angive, hvor denne Ferle-

Musling har hjemme ^ thi mig er den lilhændekommet fra en

af min Sons Skole - Gammerader , der ej vidile at forklare fig

herover, dog, da fammes Forældre havde nogen Tid ophol-

det fig i Wellindien j er den rimelig Weuindißcj derfom den
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ej maaficee kan være didkommen blant andre Naturalier med

Slave - Skibene fra Kyflen Guinea, hvorfra Gronop havde fin;

og at den er en Flod-Mufling, deri ville Kjendere let give

Gronop Bifald,

ÎV,

Om nogle Linneishe misi:jendte Snoge - Pande -^A rier.

Linné har i fit System hifl og her anfort nogle Conchy-

îîe - Arter , fom de folgende Naturkyndige enten ej ret have

villet vedkjende fig, men ftaaet i Tvivl om, hvad Art han

egentlig derunder kan have meent, eller og fejlagtig have an-

feet for de Arter, de ej virkelig vare. Jeg vil föge efter Evne

at bringe Sagen til ilörre Vished og Rigtighed, faaviit Lejligr

heden maatte gives mig at gjöre de dertil hörende Opdagelfer^

men i nærværende Bidrag vil ]eg indlkrænke mig til hans mis-

kjendte Snoge - Pande - Arter {Cyp ræas).

i) Cypræ a clandestina {den Vanlige Snogepande) Linn.

Syst. nat. p. 1177. n. 547. Han har der kortelig be-

ikrevet den, og angivet åen funden af vor Landsmand

Zoega^ men, fitjönt hans givne Kjendemærker ere heel

træffende, har dog ingen, faaviit mig bevidft , villet

vedkjende fig den; thi hvad Gmelin i fît System -ç. 54 10.

n. i52. og Schröter i fin Einleitung in die Conchylien-

£:entnis 1 B. p. 11 5. og i Martini allgemeine Gefchichte

der Natur & B. p. 371. under Navnet Bley -PorcellanCf

have om den, er blot Linné efterikreven , og paa fidfte

Sted tilflaaer Schröter endog, at han kjender den lige-

faa lidet 5,
fom de fleefte Conchyliologer ; m^n underligt
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finder jeg det, at Schröter IL cc. orerfaetler Linnes co-

lor lividus ved schwarzlich eller sch^,i^arzbraunlich,

ja endog paa ûdile Sted dadler Linnés tydlke Overfa&tter

Muller, fom har orerfat det ved Bleyfarbig , hvormed

denne dog mere har nærmet fig SandLeden . end han

felv; og det kan ej have undgaaet Conchyliologemes Op-

maerkfomhed , at Linné bruger ût Lividum faare for-

£kjællig ma. mere euer mindre mork Farve , lig de^ blaa-

üagne.

At man derfor urigtig hår tænkt fig denne Sncgepandé

alt for mork, kan have bidraget lit til, at den er bleven over-

feet og miikjendt, da jeg ikke kan troe, den at være faa f;el-

den. Og, da jeg er faa heldig at befidde flere Exemplarer af

denne Snogepande , paa hvilken Linnés Befkrirelfe i eet og

alt paffer, fom jeg her med deres Foreviisning kan godtgjore,

vil ]eg gjöre den mere bekjendt ved nöjere Eelkrivelfe.

Linné ligner den ved Cyprœa ^ se I ius i Störrelfe,

og virkelig nærme fg diffe 2 Snogepande-Arter hinanden faavel i

Störrelfe , fom i Skikkelfe , dog er nærværende Art ej faa lang-

lig, fom hiin, men lidt mere rundagtig og kort, og paa Ryg-

gen mere höjbuglet ^lit üöiue Exemplar er H Tora, langt og

^ Tom. bredt mod For -Enden, men tæt ved Bag-Enden, hvor

den meget afknibes, knn i Tom. bredt.

Den har paa Toppens Sted i For -Enden et fladt Ind-

tryk, fom en Navle, dog fees paa de flefle i Navletryjckit et

par flade lyfe Omvrid med en fort Middelpunkt, hvis Ubety-

denhed alligevel har bannet berettige Linné til at kalde den
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umhiîicatam, ifær om han ikke har feet Exempîarer med

difle ubetydelige Omvrid.

Farven er paa Ryggen morkere, end paa Underfladen,

o-g beßemtefl kunde man kalde den blaagraa, dog ere noi^le

morkere, end andre. Linné vil have fundet i à 2 blegere Tver-

baand, og virkelig finder jeg 2de faadanne^ mere eller min-

dre kjendelige^ Tverbaand paa alle mine, og tillige de fine

gule Tverlinier over Ryggen ^ fom han har ommeldt, der van-

{kelig fees med blotte Öjney ja paa nogle ligge faa flcjulte un-

der Skallens Yder -Dække, at de neppe med Cjeglas kunne

opdages; og difle fine Linier, der ej lobe langt fra hverandre,

famles hist og her i Midten til en fpids Vinkel, uden at gaae

videre,, faa at de faae Anfeende af et Slags Ziczak. Det er

upaatvivlelig difl!e lönligen Skallen overlöbende Linier, der

have givet Linné Anledning til Navnet c Iånde s t in a. Jeg

har lagt Mærke til, at paa de Exemplarer, hvor diflfe gule

Ziczak-Linier ere kjendeligfl, ere de blege Tverbaand mindre

at (kjælne fra den morkere Rygfarve; og paa dem, hvor

Baandene er kjendeligfl > opdages Linierne vanlkelig, hvoraf

man næflen (kulde flutte, at de blegbaandede vare forældede

eller noget forflidte, hvorved de gule Linier vare gangne for-

loren. Siderne mod Bugen, og Underfladen, faavelfom begge

Enderne y ere hvide j Tænderne ligefaa, men Inderdelen

guulagtig.

For- og Bag -Enden have, fom fædvanlig, en rund

Bugt, og Læberne ere i For-Enden tilrundede, Yderlæben

lidt længere, end Inderlæben, men i Bag -Enden mere fpidfe.



Tænderne ere talrige, fmaa, paa Yderlæben fpidfe
,

paa

Inderlæben tverlöbende ind ad Svælget, hvor de ligefom deles

i Midten ved en flad Længde -Rende.

I en Conchylie - Samling , fom jeg i Aaret 1792 tilkjöbte

snig aï 'H.v. Suter , de Mæhrifke Brodres da værende Agent her

i Staden, var og denne Snogepande -Art , hvis Opholdslled

]Qg derfor ej med Vished kan beilemme, dog formoder jeg,

at han har havt den fra diffe Brodres Missionairer i Oflindien,

faa at ProfeiTor Müller, i fin tydfke Overfæitelfe af Linnés

Syflem, kan have gjettet rigtig nok om Oftindien, fom dens

Fodeland, fkjönt han af Schröter i Martini AUgem. Gefch,

der Natur 1. c. ikke faa ganfke troes deri.

Tab, 1. Fig. 6. vifer den lànlige Snogepandé]^ .

^^^
&a Ryggen ^ l turlig Stör-

Fig. 7, vifer den l'ônlige Snogepande\ ,«.

fra Bugen J

a. For -Enden.

b. Bag- Enden.

CC. de 2de blege Baand.

ddd. de fmaa gule Ziczak- Linier.

e. Yderlæbens

og f. Inderlæbens

2) Cypræa succincta {den omgyrtlede Snogepande) Linn.

Syst. nat. p. 1177. n. 348.

Om denne herlker den flörfle Forvirring hos Conchyliolo-

gernej de flefte have ej villet vedkjende ï\g den^ og andre,

fom troede lig at kjende den, have aabenbare taget Fejl, ved

ikke nöje nok at holde lig til Linnæi Befiyrivelfe, der vel paa

I Tænder«
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anförte Sted er altfor kort og utililrækkelig, at domme efter,

men destidforligere i lians 3Ius. Ludop. Ulr. p. 575. n. 197;

ved begges Saramenligning feer man nok, at Linnés Udtryk i

den specifiqvc Benævnelfe 'Hab i o interior e utraque extre-

jnitate rotundatd" er fejltrykt for Iah i o exteriore etc,, fem

Chemnitz i fit Conch. Kab. XI. p. 09. rigtig bemærker, thi i

den undcrfojede Beflcrivelfe i Mus. Lud. Ulr. 1. c. hedder det:

'^Labium exterius antice rotundatum et posiice etiam ro--

tundatunif' og han kuride dog ikke paa eet og ûimme Sted

fige fig felv imod^ da han fiden melder noget gan(ke andet om
Labium interius. Dette, faavelfom hans Udtryk: ^^umbi-

licata" har vel bidraget meget til, at mange ej have villet

kjende fig ved den. Hverken Martini i fit Conchy]. Kabinet

citerer nogenileds Linné, og har . altfaa ej troet fig at have

hans Cypræa succincta for Öje i nogen af ham belkreven

Art, ej heller Schröter i fin Einleit. in die Conch. Kentnifs

tor rofe fig af at kjende C, succincta, fom han i 1 B- p.

ii5. blot anforcr med Linnæi egne Ordj ligefaa Gmelin i fit

System p. 34 10. 11. 55., der intet Synonym veed at foje der-

under. Om denne Snogepande var man da i ftörllc Uvished,

indtil Chemnitz i fit Coneh. Kab. XI. B. p. 58. fig. 1741. kom
frem med en Snoge-Pande, fom han med Hörüe TUforladen-

hed udgiver for famme, det og flrax Schröter i IFiedemans

Archiv liir Zool. u. Zoot. 5 B. 2 St. p. ii4. antager paa hans

Ord, uden at underfoge Sagen nojere. Alligevel kan Chemnil-

zes Snogepande ingenlunde være Linnæi C. succincta^ thi,

om end alt andet nogenlunde kunde lade fig forene med Lin-

næi Beikrivelfe , faa dog ingenlunde de fortpleltede Baand paa

Vid. Sd. fhjfs. Skr. I Did, I Hafte 1 82 1. Î
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Ryggen, hvorom Linné ej melder et Ord, men kun om 2 hvide

Baand paa en rodlig Ryg^ da hans Ord ere diffe :
'^ Testa te-

siacea, fasciis duahus linearibus albis" hvilket meget undrer

mig, at Chemnitz ej har lagt Mærke til.

Jeg har derimod en anden Snogepande -Art af min Sam-

ling at forevife det ærede Selfkab, fora jeg mener med mere

Grund at burde anfees for Linnæi C. succinct a , da paa den

ganike nöje paffer alt af Linné anförte, paa den ene Omflæn-

dighed nær, at han kalder fm ^^umbilicata ,'"* da dog en

ßor Deel af mine Exemplarer ere i Toppen spirales, fejönt

meget fladt, faa at de kun fortjene at kaldes suhturbinatæ^

men ikke heller alle ere faa;, nogle derimod have ingen kjendelig

Topvrid, men et Navletryk paa Toppens Sted, hvilke derfor

Çfiaae kaldes umbilicatæ ^ fom Linné om fin C. succincta

vil have det*). Nærværende Snogepande er ellers en af Skri-

benterne velbekjendt Art, fkjönt de ej deri have villet gjeu-

kjende nogen af de Linnæilke; Allerede Martini har i fit ifle

Bind af Conchyl. Kab. p. 346. belkrevet den under Navnet:

Die aschfarbige Porcellane mit hellen Qverbanden, og vid-

ste at anföre flere Synonyma til den , har og ladet den afbilde

i fig. 254 og 255.; men denne Figur er alt for mork, og Baan-

dene for blaa illumineerte **) , og ilde fvarende til hans Beikri-

*) En Forfkjælliglied, fom jeg ved flere SnogepanJe- Arter bar bragt i

Erfarinej, faa at spiralis og umhilicnta ikke kunne danne be»

ftemte Familier eller Under- Afdelinger, hvilket Linné dog ba»'

villet at de fkulde.

**) I det ringefte findes det fanledes i mit Exemplar af dette Vsrk.
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velfe. ßlartini drömde ikke om at have Linnœi C. suc-

ci ne ta for fig, citerer ham derfor ej, ventelig fordi han

faae fme Exemplarer at være spirales, da Linnœi var an-

given fom umbilicata. Dog^ naar vi af det ovenanforte vide,

at der af denne Art gives begge Varietæter, baade med Top-
vrid og med Navletryk, og antage, at Martini har havt den

topvredne {spiralejn) for fig , og Linné den navlelryhte

(umbilicata m), faa lader alting lig godt forene; thi denne

Snogespande er, fora Linné vil: a) mindre end et Due -Æg,
hvad de fleefte Exemplarer angaaer*). b) tyndlkallet. c) af-

lang-ægformig (nogle mere aflange, andre mere ægformige). d)

rodlig (teglfarvet) med 2 hvide linierette Tverbaand**). e) dens

Topvrid meget nedtrykte. i) Længde -Aabningen paa begge

Sider tandet med blegere, ej fynderlig ilærke, Tænder, g) Yder-

læben baade for og bag tilrundet, faa at ikke engang bag til

nogen Kant fremvifer lig, fom paa de fleefte andre Arter***),

og h) Inderlæben meget gabende bag til, famt overyoxen for

og bag, faa at den ej flaaer ud med en Kant, fom paa andre;

Hvilken Overvoxning fkeer ved en hvid Svulft, fom neden fra

*) De ftörfte af mine ere 2 Tom. lange og I Tom. brede, men de mindfte

kun \^ Tom. lange og /y Tom. brede.

*•) Jeg har pfla intet Exemplar fundet flere, end 2 Baand, og (kulde

fnareft troe , at de fleerbaandede og eenbaandede, om hvilke Skri-

benterne melde, og Martini 1. c. blander med difle, ej virkelig

höre hid , men til en anden Art.

***) Linné figer: "quod vix i» aliis kujtis generis,^* hvilket dog ej faa

nöje kan gjelde.

I 2
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Vöxer op paa Skallen heel omkring baade paa Siderne og paa

Enderne, og er juil den, der i forrcfle Ende tildækker den

spiralvredne Top, at den mere eg mindre kommer til at vife

fig, paa nogle endnu ganike
,

paa andre kun halv, og paa

andre ilet ikke.

Jeg liar kun at tilfoje denne Befkrivelfe: a) at de nayie-

trykte Exemplarer, fem haye bedækket Topvrid, og maa i

Folge heraf anfees fom de ældue, have en üörre og tykkere

Svulft, noget tykkere Skal og üÖrre Teender, de ubedækte

derimod, flcjont de endog kunne være florre, have for det

meefle en tyndere Skal, mindre Tænder, og mindre Svulfl,

ja nogle (let ingen Svulfl. b) Paa begge Slags vife fig Tæn-

dernes Mellem-Furer rodladne. c) Yderlæbcns Tænder ere min-

dre og fpidfere; Inderlæbens derimod langflrakte, tverlöbende

ind ad Mundingen, og linierette, d) Inderlæben er bag til dybt

indtrykt, faa at der bliver en bred Rende til at afbryde Tæn-

derne noget, ^g vifer dem, fom i 2de Rader, e) De Exempla-

rer, fom have de mindfte Tænder, vife og mindfl rödt i dis-

fes Mellemfurer, f) De fleefles Svælg er rodagtig , nogles hvidt,

færres violet, g) De, hvis Top er ubedækt, have 2 plattrykte

Omvrid med en mörkebrun ophöjet Midter -Knop. h) De ere

alle temmelig buglede og glatte.

Linné vidfle ikke at angive Fodelandet for fine; }eg har

faaet mine fra de AVeflindiflce Öer St. Thoraas og St. Croix.

Blandt diffe befidder jeg et Exemplar, fom, fkjönt florre,

end alle de andre, har baade ubedækt Topvrid, og mangler

al Svulfl, er meget tyndt i Skallen, og har fmaa , næflen

ukjendelige. Tænder, ifær paa Yderlæben, faa at man fnart



fl:uîc!e regne den til Martini ^chatmol/e i Conrh. Kabinet 2. p.

S62. fig. 732. og hans Algem. Gcfch. der Natur 1. p. 193. Tab.

X. f. 5. og til Linnæi Bulla Cypræa Syst. nat. p. ii85. n.

58g. blant andre Snogepande -Larver {Cypræas imperfectas).

5) Cypj'æa F laveola {den bleggule Snogepande) Linn.

Syst. nat. p. 1179. n. 558.

Om denne finder jeg ogfaa Naturhillorikerne heel uvifle,'

da Martini og Chemnitz tie om den , Schröter (i lin Einleit.

in die Conchyl. kentnifs 1 p. 120 og i AJgem. Gefch. der Na-

tur 9. p. 344.) tilßaaer felv fm Uvished af Mangel paa Origi-

nalen; Gmelin (i fit Syßem p. 54 16. n. 86.) fkriver kun de

andre efter, og Born (i ht 31us. Cœs. Vind. p. 190.) antager

en ganfke anden Art for denne, hvilket og Schröter {II. cc^

retter ham i. Men, at den flculde være en Artforandring af

Cypræa er o,s a {Linn. Syst. nat. n. 557-), fom Schröter

felv vil formene, torde ]eg ikke underllirive; lige faa fnart

kunde den være det af C. p or aria {Lin. Syst. ?iat. n. 365.);

men den er virkelig en Mellem -Art imellem begge difle, fom

mine 3 Exemplarer udvife, dem jeg troer med £öje at kunne

anfee for Linnæi Flap e o la ^ da faavel den angivne Stör-

reife med et Spurve -Æg, fom den övrige Belkrivelfe, temmelig

vel paffe til dem, Ikfont ikke ganfke og aldeles. Thi der

gives flere Varieteter i Henfeende til Farven, uagtet Dannel-

fen i det væfentlige er den famme; af mine er ikke engang

det ene det andet ganfice ligt i Farve, meji de 2de af dem
fynes og noget flidte. Selv Linné fynes at have havt 2 for-

Ikjællige Exemplarer for Öjne ved fme Beflcrivelfer, et andet

i fit Syilem; og et andet i fit Mus, Lud, Ulr> p. 5%i, n. 20g.
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fom han dog eiterer i Syßemet, hvoraf Forvirring har maat-

tet rejfe fig angaaende denne Snogepande, thi i Musæo taler

han ilet ikke om de dunkelbrune Side - Punkter , fom han i

fit Syflem har tillagt den fpecifiqve Benævnelfe. Naar diffe

brune Ströe - Punkter paa Siderne undtages, hvortil jeg kun

finder meget utydelige Spor paa mine Exemplarer, men blot

nogle af Bremme- Kærvernes Ribber brunladne, faa flemme i

ö\rigt mine 3 ilörile Exemplarer beft med hans Beficrivelf«

i Syllemet.

De ere aflange, i Tom. lange og f Tom, brede; paa

Ryggen jevnbuglede, guulagtige med fmaa hvide Punkter, fom

neppe nok öjnes (thi Overfladen fynes noget flidt)
;
paa Bugen

derimod fladbuglede og hvidladne. Toppen er fladtrykt; dog

paa det ene Exemplar lidt mere fremfl:aaende, end paa det

andet, og ved venftre Side af Toppen fees en liden Svulft,

der er kærvet, ligefom hele Bremmen for og bag og til Si-

derne; kun Midten af höjre Side er uden Bremme og Kærver.

Over Bag -Enden findes en ligedan Svulfl:, fom over For-En-

den, og fra den ene til den anden gaaer en fordybet Linie

langs Ryggen, men af Farve med famme. Kærvernes Ribber

paa venflre Bremme ere kun paa det ene af difle Exemplarer

brune, men det andet vifer derimod Spor efter en guulbrun

Plet paa begge Sider, hvorved det nærmer fig C. er o sa.

For- og Bag -Ende ere meget butte og rundfkaarne, og begge

Læber rage lige langt frem. Yderlæbens tverlÖbende ilærke

Tænder række lige ud til Side -Bremmen og forene fig med

dennes Kærver; men Inderlæbens ere kortere, og lobe kun
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tvers ind til Svælget, ingenlunde over Bugen, de 2 forrefle

flcraalöbende og meget ilærke. Svælget er hvidt.

Paa det fidfle af diffe 2de ExempJarer palTer Gvaltieri

Figur i hans Testae. T. \o. lit. R, temmelig nöje, flcjönt den

er flörre, faa at jeg fkulde være tilböjelig at fore den hid, om
hvilken Schröter i hans Einleit. 1 p. i5q. n. 63. Jiar været

vaklende.

Mit Sdie Exemplar fiemmer derimod nærmefl med Be-

fkrivelfen i Mus. Lud. Ulr. 1. c. Det er meget mindre end de

andre, omtrent | Tom. langt og | bredt, altfaa kun fom et

Spurve -Æg, fom Linné fkriver, men ægformig og under Bu-

gen mere fladt, og kommer i det hele C. p or aria nær i

Lighed. Det mangler baade den guulbrune Plet og de brun-

ladne Kærve -Ribber, og er paa Ryggen mere guuUaden med
kjendeligere talrige fmaae hvide Punkter^ Underfladen blegere^

end Ryggen, dog og mere guulladen, end paa de 2de forfie

Exemplarer; Yderlæbens Tænder noget kortere; i det övrige

dannet fom hine, men mere fuldflændigt og aldeles ej flidt.

Jeg har kjobt mine efter en afdöd Samler her i Kjöben-

liavn, og kan derfor ligefaa lidt angive denne Arts Fodeland,

fom Linné.

Tab. 1. Fig. 8. vifer den bleggule Snogepande fra Ryg-
gen i naturlig Störreife, o^

Fig. 9. fra Bugen.

a. For - Enden med Toppen og Svulften

oven til, og Skraa- Tænderne neden til.

b. Bag -Enden med Bag -Svulften oven til.

c. Yderlæbens flore Tænder.
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d. Inderlæbens mindre Tænder.

e. Kærverne.

4) Cypræa spur c a {den urene Snogepande) iJnn, Syst.

nat. p. 1179. n. Sog.

Denne har og Skribenterne ganflce miskjendf , fejont

den er meget almindelig. Og befynderligt var det, at Mar-

tini ej lagde Mærke til, han havde den for fig i den Snogepande,

fom han kalder: Klejne gelbe braungéfleclte Porzellane mit

weissen gestipten Saum og i lit Couchyl. Kabin. 1. p. 4o2. har

beflcrevet og fig. 535. afbildet. Siden torde ingen anden an-

tage den derfor, men man gjettede fig frem ved ganfke andre

og flet ikke hidhorende Arter, for dog at give fig Anfeende af

at have efterfporet Linné. Bom i Mus. Cæs. Find. p. 190.

ti'oer lige til at have den for fig i den Snogepande, han har

afbildet T. 8. f. i4., men Schröter i fm Einl. 1. p. i25. for-

kaüer den med Grund, fom en ganfke anden, og den kunde

i det höjefle kun være dens Larve eller uudvoxne Unge ^ faa-

fpm den ingen fuidvosEne Tænder eller Yderlæbe tillægges,

maatte altfaa ogfaa höre til Linnæi Bulla Cyrræa, Syst.

nat. p. ii85. n. SSg. Schröter felv fees dog ikke at kjende

bedre til C. spurca, men forfalder til en langt ilorre Fejl i

ïViedem. Archiv für Zool. und Zoot. 5. B. 2. St. p. ii5. , i det han

anfeer den at være Chemnitzes angebrannte Porzellane i Con-

ch}"!. JCab. X. p. 106. f. i34i., da der ikke er mindfle Lighed

imellem farøme og Linnés Befkrivelfe, faa at det falder mig

ubegribeligt, hvorledes han kan være falden paa flig Tanke,

endog uden mindfle given Anledning fra Chemnitzes Side.

-Gmelin i fit S^^ßem p. 54i6. n. 87. lader C. spur c a endnu
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flaae blank, uden at tillægge den noget Synonym, men ved

at ville forkorte Linnæi Belkrivelfc, og trække det, der ho-

rer kun til Larven, frem imellem det, der angaaer den fuld-

komne Snekke, har han gjort Beflirivelfen uforflaaelig j Boms
ommeldte Snogepande har han vel rettelig fat for fig felv un-

der Navnet Cypræa oh long a i del næflfolgende No. 88.;

men urigtig gjort Martini ovenmeldte Snogepande ogfaa til en

egen Art under Navn af Cypræa ylcicularis p« 542 1, n.

ioy, da den burde ftaaet fom Synonyjn under C. spur c a;

thi enhver, fom vil anflille Sammenligning imellem Martini

Snogepande med den naaleprihhede Sum p. 535. , fora jeg

her til nöjere Betragtning kan fremvife, og imellem Linnæi

C. spur c a, vil finde ^ at famme fyarer nöje til hans Beikri-;

velfe over den fuldvoxne Spur c a faa lydende;

"Testa a) suhniarginata ^ b) lutescens, lutea irrorata'

eller, fom han fiden forklarer fig "puclis pallidioribus aut

"saturatioribus confertim adspersa , c) lateribus fusco-punc

"tatis, d) jnargo supra crenulatus colore fusco, e) ovata^

'^i) lævis, g) labium interius postice reflexo apiceJ'

At han kalder den submarginata, flceer uden Tvivl,

fordi den höjre Side ingen egentlig Bremme har, men kun.

lidet Tegn dertil for og bag; imidlertid har dog venflre Side

deflo kjendeligere Bremme, derfor han og melder om marg o

supra crenulatus colore fusco^ thi her, faavelfom

for og bag, ere Kærvernes Fordybninger brune, men Rib-,

berne ere hvide. Farven vifer og i det gule paa Ryggen mere

bleggule og til det hvide fig nærmende talrige Punkter , fom p«.a

de flidte blive hvide, xaew paa de fleile vife fig, fom fniaa

ViU, Sel. pkyt. Skr. I Dftl. I Haßt 1821, K
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krumme Linier eller Halv - Cirkler , faa at han med Föjc

kunde tillægge den pun et a pallidiora, aiit satura-

ti or a 'y
confer tim sparsag mod Bremmen fees og paa de

hvide Sider nogle florre brune Pletter , der flemme overeens

med hans ommeldte I at er a fuse o punctata. Læberne

have flærke tverlöbende Tænder, dog ej faalange , at de naae

ud til Side -Kanten; men paa Inderlæben ere de allerkortefl
,

ikjönt dennes bagefie Tand er længere, end de foregaaende , og

flaaer temmelig viit adflcilt fra dem i en krum Skraa-Linie bag

ud, lige paa Bag -Randen, hvilket Linné maae have havt i

Tanke med fit Udtryk: Labium inter ius posticere-^

flex o apiee^ men det han fojer til: "quod hule proprium^*^

ret fom ingen anden Snogepande fkulde heri ligne den , det

tor jeg ej give ham Ret i, da flere Arter ere mig bekjendte,

fom i florre eller mindre Grad heri ligne den. Den har in-

gen kjendelig Top, m^n er kun paa Toppens Sted lidt fvul-

flig med et fvagt Indtryk paa venflre Side ^ faa at den hver-

ken kan regnes til de topvredne {mucronatas) eller til de

navletrykte {umbilicatas)^ og derfor af Linné er anviifl

fin rette Plads, blant de bremmede {marg inat as). Yderlæ-

ben rækker fortil lidt uden for Inderlæben. Bag -Enden er

bvittere og bredere end For -Enden. Den er paa Ryggen,

temmelig höjbuglet> men paa Bugen fladbuglet.

Det övrige har Martini 1. c., ved hvis Beflsrivelfe Jeg

kun maa anmærke > at han gjör det blege til Grund- Farve,

og det gule til Punkter, paa Ryggen, hvilket i fig felv lober

ud paa eet, Ikjönt jeg hellere forde Linnés Sprog.
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Efter det an Porte tro er jeg nu med Sikkerhed at kunne

beilemme Synonymen for denne Äiogepande faaledes :

Cypræa spur c a Linn. Syst. nat. p. 1179. ». o5q.

Schrot, Einl. 1 p. 124. Grnel. Syst. p. 54 16. n, 87,

Die kleine gelbe braungefleckte Porzellane mit weijfen

geßipten Saum, Martini Conchyl. Kab. 1 p. 4o2. f

355. Schrot. Einl. 1 p. i44. n. 57.

Cypræa acicularis^ GmeL Syst. p. 342i. n. 107.

Linné angiver Middelhavet, fom dens Födefledj Martini

havde (ine fra den Spanfke Söej men )eg har mine fra St.

Croix i Veilindien, hvoraf de ilörfte er 14 Tom. lange, og

I Tom. brede.

V.

Om den norshe Jojnfrue- Coral (Madrepora Nor vagi ca),

som en virkelig forskjœllig Art fra den egentlige

Jomfrue-Cor al (Madrepora virginea).

I de norfke Fjorde findes paa Hav -Bunden en Stjerne-

Coral {Madrepora'), fom man, formedelil en flags Lighed,

har ladet fig forlede til at holde for Linnæi Jomfrue- Coral,

Madrepora virginea, Linn. Syst. nat. p. 1281. n. 57.

hvilken Fejl jeg her vil foge at rette, ved at gotgjore/ at de

virkelig ere færlkilte Arter, i det jeg kan fremvife for del

ærede Selfkab Exemplarer af begge til Sammenligning.

Den forfle Skribent, fom jeg veed at have meldet om

den norfke her omtvifled« Coral -Art, er Pontoppidan i hans

Norlke Naturhiflorie ifle D. p. 258. n. 10. T. i4. fig. G; der-

efter Ström i fm Befkrivelfe over Söndraöer ifle D. p. i44. <?.

K 2
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fom formodede deri at være Linnœi Maär^pora virg in ea^

hvill^et fiden Gunnerus , fom omflændelig befkrev og fmukt

afbildede åen i Norßce Videnfkabers Selfkabs Skrifters 4de

D. p. SQ. n. 11. T. 8. f. 1-4, ej liar taget i Betæokning at

udgiYe for yiftj men ingen af .difîe maa have havt den rette

31. virgine a, enten in natura , eller i Afbildning, for fig

til Sammenligning, de fkulde ellers ej være faldne paa at gjore

dem til een og famme Art, da Forikjællen er alt for florj men

^e maae blot have holdt fig til Linnoei korte Befkrivelfe, fom

da let kunde forvilde enhver, der nödig vilde udgive fit fundne

Natur -Stykke for nyt. Müller i fm Prodr, Zool. Dan. Sp.

5o4i. giver den vel og det Navn M. virginea, men tviv-

lede dog om at den kunde være den egentlige, tilforn af an-

dre omtalte. Coral under dette Navn*). Imidlertid havde

man i Neue Manigfaltigkeiten 5 p. 4ig. med Fig.**), ved at

overfætte Gunneri Afhandling, overfort Fejlen paa tydfk

Grund , uden at anflille nærmere Underfogelfe, og Gmelin

tog ikke i Betænkning i fit Syßem p. 5779. "• Ø-^- at regne

diO'e 2 de Coraller fammen.

For at forebygge denne Fejls videre Udbredelfe, ©g faa-

viit mueligt hævde den norsie faa kaldte Jornfrue -Coral fin

Plads i Naturen, fom en egen og ny Stjerne- Coral -Art, ag-

ter jeg det ikke oyerllödigt, at beflemme dens virkelige For-

*) livilket han tilkjendegav mecl cfe nncferfojede Ord: ''pr.v Af. vhgineci

lÀnncc'i et PaHas."

^^^ vid p. 433.
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fkfæl, ved at anfore begge difle Corallers Skjælnemærker jevn*

fides ved hinanden. Jeg har derfor kaldet den norlke Art

Madr^pora Norvagica, under hvilket Navn denne for-

ilaaes i folgende Sammenligning.

Madrepoj'a virginea.

i) Har Stamme og Grene , fom

i egentlig Forfland kunne

kaldes trinde.

s) Er fmaaprikket paa Over-

fladen, ifær for et væbnet

Öje j og ftribet omkring

Stjerne - Hidlerne ned fra

deres Rand -Lameller.

5) Har ßörre Stjernehuller i

en vexelyiis Orden , »g alle

runde.

Madrepora norvagica.

i) Har Stamme og Grene, fom

til de 2 de Sider ere kjen-

delig fammentrykte , og

kunne kun kaldes fladtrinde.

52) Er glat overalt, og har hver-

ken Prikker eller Striber
j

kun for det væbnede Öje

vifer Overfladen fig flcum-

lignende med utallige yder-;::

lig fine Rynker.

3) Har fmaa Stjernehuller, fjel-

den florre end et maadeligl

Naalehoved, og uordentlig

ilröede hift og her, viidere

fra hinanden paa Stammen

og de flore Grene, laçiii

tættere fammen, og under-

tiden fammenlöbne i eet, paa

de fmaa Grene. De ere

vel meefl runde, dog nogle

aflange og anere viidgabede

end andre.
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. Madrepora virgînea.

4) Dens Stjernehuller ere i den

ophöjede Omrand forfynede

med omtrent 2 4 tynde, ind

i Öjehulen nedlöbende La-

meller af vexelviis Störreife,

faa at hveranden er lavere

og ej faa langt indgaaende,

men alle lobe over den

Ikarpe Rand ved lave ned

ad Siden , og ud over Over-

fladen , krummede Ribber,

fom dog ej naae fammen

Ira eet Öje til et andet;

Diffe Ribber foraarfage de

oven (under No. 2.) omtalte

Striber. Lamellerne ere

hele og flä:arpe i Kanten,

men ikke engang de ßörfle

naae lige ind til Middel-

punkten.

5) Öjegrunden i Stjernehullerne

er hulret, ret fom den var

ormllukken.

J^fadrepora norvagica.

4) Dens Stjernehuller have kun

i Omranden Kærver, der

paa de fleße fere tilfpidfede,

og med deres fpidfe Ende

boje fig efter den flade —
ej den fliiarpe Side , endog

ned ad, og faaledes danne

Stjerne-Figuren. DiffeKær-

ver ere paa de runde Stjerne-

Huller fjelden flere, end 7

à 9, men paa de aflange

talrigere, indtil 18 og der-

over; ja ofte fee de kun

ud , fom en krufet Omrand.

uden at boje fig ned mod

Midten, og faadanne kru-

fede Öjne findes ifær paa

de fmaa Grene i de tran-

gefte Klöfter, og give Co-

rallen et artigt Udfeende.

,5) Ojegrunden er glat med et

lidet rundt Hul i Midten,

faa flort, fom et Naale-Stik.

.^) Inderdelen er temmelig C07»- 6) Inderdelen mere compact.

pact, men vifer i Brudet

en enkelt flor Stjerne-Figur.

og vifer i Brudet kun fmaa

Stroe - Huller.
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Madrep ora virginea. Madrepora nor vaaîc a.

7) Hovedgrenene fiaae mere op- 7) Hovedgrenene mere fkraa-

rettede. lobende til Siden og halv-

liggende.

S) Farven hvid, men udven- 8) Farven hvid, men udven-
dig kun hvidgraa, indven« dig med et guulagtig Skjær,

dig renere hvid, indvendig mere lyshviid.

Skjælnemærkcr nok;^ fynes mig, til at gjore dem til fær-

Ikilte Arter, lad være de og have noget tilfælles med hinanden,

faafom: a) en udbredt Rod -Plade, b) en meget kort Stamme,

der fnart deler fig i 2 à 4 Hoved -Grene, helft efter een Side?

dog ogfaa undertiden krydsyils. c) Diffe Grene komme hin-

anden ofte faa nær, at de (dog meeft paa den Norfke) voxe
fammen, og d) hvor Grene -Enderne ere hele, ende de med
et lljernet Öje.

Til Slutning vil jeg anfore hver Arts rette Synonymie af

de Skrifter, ^eg har hav* til Efterfyn; .

I) Madrepora virginea.

Madrepora virginea , Lin. Syst. nat. p. 1281. n. ^j.

Gmel. Syst. p. 5779. n. 95. Ellisef Zoîander Zooph.

p. i54. n. i5. t. 56.

Die Jungfern - Coral , Pallas Thieril. 2 p. 72. f. S5.*). ~

*) Men hans Figur er kun maadelig, og fvarer ikke til Belkrivelfen,

da den har altfor höje Stjernehuller, ret fom de fadde paa Stilke

og tillige for glatte uden Striber j bedre ere GvnJtieri 0% Solanderi

Figurer.
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^Icropora alba foraminibus $iellatis ampliorihus ,

Gvalt. test. p. 24. n. 5. anie tab. i.

II) Madrepora norvagica.

Madrepora virginea , Müll. Prodr. Zool. Dan. 5o4i.

Coral, Pontop. Norg. Naturi. i. p. 258. n. lo. t. i4. f.

G. Ström Söndmö i. p. i44, Jl Norfke Viden{kab<

Selflc. Skr. IV. p. 56. n. ii. t. VIII. f. i-4.

Jungfern- Coral ^ Neue Maiiigfaltigk. III. p. ^iQ- cujn fig-

ad p. 455«
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