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FORTALE. 

sk~~ Guds Gierninger ·endes og deres undlkabs Udbredelfe opnaae fit fana 

Oycmed, Skaber n Ære og Mennefkets N odvendigheders og Beqvemmelighe

ders Forhværvelfe, maa dets Opmærkfomhed ledes paa de Naturens Frembringelfer, 

forn ere o d nærmefl:e. I abinetter af &emmede Dyrs dode roppe og Beenrader, 

og S, mlinger af torre udenlandfk.e V crxter forbaufe Oyet, og underholde in det ik

kun en liden Stund, og deres kunfrm~ffige Befkrivelfer trætte foart Agtpaagiven-

heden · - -~ - og levende Dyr hæfce ynet paa fig, glæde 

Hiertet og frembringe aaaann 

have en velgiorende Inflydelfe. 

i len og Legeme 

il dette dobbelte Oyeme bidrage allene de Planter og de Dyr, forn vox 

og leve ·blant os; de har man Leilighed fra deres fodle Udvikling intil deres en ... 

d lige Opl · ning at paapaife, at underfoge og at anvende; men, dette forudfætter 

qer.es i nd lfe, og denne !ættes og befordre ved fande og nc>yagtige Figu-

rer, forn dllige forekomme fkadelige Feyltagelfer. Saa vigtig var Henfigten 

den kong lige Befaling, at tegne og udgive alle i Danmark, Norge og ollleen 

vildvo)~ende Planter, og en faa frugtbringende Virkning ventes af der Udcteling 1 

h er af de dan!ke Provinfer, (en Inretning forn intet andet ige kan rofe fig af) 

og derfor op:vækker denne :vare Konger egne Gavmildhed et ligc Onfke for ditl 

lykkelige taters Dyrart,r. 

Kan. man tvi le paa, at et Værk om aturens aa11dedr11g nde Skabninger ikke 

1kulle finde famme Y nde(r og U nd rflottelfo, forn det om de blot vegetn·ende. Op

fi eg alle forft hos Danmarks Konger d n almeennyttige Tanke, cd hele xtri-

get fbildinger fra Elven til Iish vet at lægge runden til n europæift Flora, fa 

il r en o en ng takke den famme prifelige ongeflegt, for at have ved en lige-

l a vidt ftr t Zoologin J.wica bekiendtgiort E11ropas flefre /Jyrarier Er dette forlt 

op 1aa t, l vad orbyder os at haabe det fom ftaaer cilbaje if Regentorne i d 

a trende-
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tren de "vrige Hiorner paa vores J orddeel, Ruifernes l{nyftrinde, den romer1ke Kny
Jer, og det bourbonnifke Huus, og da vilde N aturhHl:orien , denne ypperfi:e, o nær
mefie og nodvendigfie af alle Kundfkaber, og blive for Efterkommerne den fold
ftændigfie, og den meefr goddædige af alle Viden!kaber. 

At hint Onike ikke har været aldeles forgiæves, og at Haabet til en ligefaa 
udfc>rlig Kobberfamling af alle Fædrenelandets Dyrarter, forn af dets Planter, ikkun 
for en ' id udfrettes, lader Hans Kongelige Majeftæts Underfiottelfe til at ud
give nærv~rende furfi-e Bind af Dn11111nrks og Norges Dyrhijlorie formode. I 
dette har jeg, for af det korte og ufikkre Liv at tage den mueligfte Nytte·, 
for det fi3rfic inikrænket mig til Strand- og lnvoldedyr , forn de befonderligfie 
og ficlaenfte, og blant difie allene til de lidet eller aldeles ikke kiendte. 
Af famme Aarfog har jeg ikke tordet opholde Kobbernes Udgivelfe efter Dy
rene foldftændige Hifiories U darbeidelfe, men forfi bekiendtgiort deres Til væ
r lfe og Geftaltcr. Derfor udgav jeg 1776 i Prodromo alle danfke og norfke 
Dyrs fpecijifk, og generifke korte Befkrivelfer, 1777 det forjle Hæfte af Kobberne, 
1779 dere enkelte lntinfkc Befkrivelfer, 1780 det andet Hæfte af Kobberne, og nll 
Dyrene i det forfi:e Hæfte deres udforligere Hifi-orie. Den latinfke Beikrivelfe ud
kom i Oktav og uden Kobber, paa det at de mindre formuende, forn gemcen
Ugen ere de flittigtre og opmærkfomfte, ikke fkulle unvære diffe Dyrs Kundikab, 
It fter den i Aaret 1776 bekientgtorte Plan. 

Ved mine Skrifters Udarbeidelfe har jeg giort mig det til en Regel, ikke at 
udflrive mig Jelv eller 11ndn; jeg troer at fi<.ylde mine Læfere dette, og at, ligefom 
L fernes Opmærkfomhed horer blant de meeft fmigrende Belonninger, faa bor en 
Førfatter ogfaa tiltroe dem famme, og overlade dem FornoyeIG 11 fclv at tænke og 
felv at drage de flefte lutninger af de modende Særfyner. Min anden Regel er, 
at lade mine Forgiæ11gete Retfierdighed. Er det hæderligt at ihukomme deres Navne, 
hvi Flid har nyttet os, faa vil Billigheden og det man felv on:!ker fig af Efter
kommerne ikke overfee en andens Umage, om man end af famme ei har havt 
nogen Veiledning, ja om man end derved lkulle tabe Æren af at være den forfie 
Bemærker, thi at erkiende en andens For-tienefie er det forfie Skrit til .G lv at ha
ve no(Ten. Ikkun for de f vagfynede og modlofe er /idet tilavers, det fiærke Oye 
feer rundt om fig en perfpektivifk. Horizont, og den b hiertede ifand baner fig 
i enhv r Videnlkab nye Veie, og gaaer freidigen fr m paa Sandbeds tier. 

v d dette Bind angaaer, da er jeg vi paa ar de, forn finde B hag i Guds 
Gieniing rs B.etragtning, endog Kiendere og aturforfkere, v·l ed enhver Pla
dc overra!kes af uventelige kabninger, og at denne Forfatning vil vedvare intil 
Bogen Ende, faa fære, faa nye og ufl d ranlige er dille Dyr Ge{blc r. I deres 
ud orte kabning ide vi ikke, hvad i {kal meeft beundre, enten levende Figu ... 

rers 
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rers mangfoldige Afv'exlinger, eller h er Arcs vedblivende Fodkielsmærker, elle~ 
hver Slegts tydelige Familietræk. Ikke mindre fælfom 1kal vi finde deres invortes 
Organifering, deres for!kiellige Parrings- og Avlingsmaader, og deres for ftorfrede~ 
len ubekiendte Hu holdning. Hvor fimple og uorganiferede forekomme os Flad-
ormene - hvo fodkiellig og mangeflags Lemmernes Sammenfættelfe hos GieUeor◄ 
mme - hvor ubegribeligen fine ere Spillernes · og Snurrernes Redfkaber - hvilken 
Pragt frcmvife Strrmdfproyternt - hvilken Nydelighed Limacieme - hvilken gav
mild Odfelhed beundre vi i Nereidenus mangfoldigen igientagne Ledemod og i 
Krogmes .Mængde paa en liden K,·ntfer - S11ude - Alt vidner om en Guds Fin-: 
ger, og fætter ' il{kueren i en tilbedende Henrykkelfe. Mig ophævede det faale
des over alle menneikelige Ting, at jeg agtede Sundhed og felv Livet ringe for 
9t lede hele Dage paa Havets og Fiordernes Dybde, at giennemfoge de mig fore
kommende Dyrs 'I a.rme og In olde, og at giore Kiendikab med Verdens uf yRlige 
Beboere. Hvor me~t læres i difle koler, hvor fmaa blive det menneikelige 
Samfunds Herligbeder, og hvilken Glæde intager Sielen, naar den i alle ~ng5 
mægtigCle Skaber feer og foler den grændfelofefi:e Godhed, der finder Behag i at 
ikienke alle nmelige Ideer Virkelighcd, og at ovcrgyde hver optænkelig Form med 
Livets Glæder. 

Lidet kieAde vi til diffe Dyrs Natur og Levemaade, og i Henfigt til dere 
Ki "n og Fortplantelfe ere vi næfl:en va Icund1g . ..an e· heller vzre anderle
des , da de for fiorftcdelen fcfrfi: begynde at kiendes, ikke findes uden megen Be-
f værlighed, ikkun leve faa Oyeblikke uden for deres Fodefieder, og vanlkeligen 
underfoges, dog har jeg om dem anmærket, hvad andre Forretninger, et omvan~ 
kende Liv, Tidens K.naphed og en f vagelig Helbred have villet tillade. 

Til at opdage diife ubekiente Dyrarter, har jeg brugt forlkiellige Red!ka
ber, hvo raf jeg vil anfore de nodvendigfte og brugbarefrc. En Sax, en lid n 
Tn11g og et Oyeglns tiente mig til at giennemgran{ke Dyrenes Im,olde, og Mikro .... 

fk.opet til at kiende og fpec·fHk at fk.ielne Vandenes lnfufzonsdyr; tufinde og attei: 
tufinde enkelte Draaber paiferede mit bevæbnede Oye, og ved mange hængte det 
in til deres folde U ddunfi:ning. Saaledes fandt jeg de fælfornfrc Skabninger og faae 
d r L rcmers Bygning at være afpa!fet til det Element og det Sted, hvor de 

1 l olde li . tte kan enhver i i1agelighcd foretage fig i fit Kammer uden Be
ofining og uden F~rc, og være vis paa at fa e fin liden Umagc beWnnet, dog 

bliver det nogct væmmeligt, hvi man vil gienncmlede de fiore Dyrs In volde, 
eller ranfage de fi:inkendc Vande, thi og een Draabe af diffe, {Hont den vrimler 
af le e11de maadyr, giver en faa ond og flem Lugt fra fig, -it man ikke uden 
paa et Oyeblik fra og til ka11 udholde at fee i den; og at e t rfpore lnvoldenes le-

ende Beboere i dere urene Fiælefieder igiennem alle armenes modbydelig(: 
OmCvob og r ringveie, er en ubehagelig Befic.iæfcigelfe. 
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get ere hifrer dertil at eftcrlede Havets rembringelfer; dette rb ide er 

1 t fi:orr , og fi rbundet med Bek {b ing og mange flags Far li o-heder. Det R d

i} ab, hv,ora jeg i fær betiente mig til a optrække cndeel af }Iavets og Fiordenes 

B boere, var n Sæk, forn et et eller en Rufe, der i Aabningen er fæ{l-et til fire 

fi 1a1le g lige fiore Jernplader; dille re fire ' ommer brede, en Al n lange, i d n 

edle K nt 1}arpe, og udaiore et irkant. Fire korte Jernftokke ftaae opreifl: 

fr Plad rnes Vi kl r, og faml fig med deres Ender i en Ring; i d nne bind et 

' oug af to Jundr d oo- flere avner Længde. Na, r denn afkine kailes i 

V ndet, fi 5ger de1 forn ed Hl: Jernets rl ngde .fir x Bunden, og tr ede man, at den 

1 d rti n ikke na c e famme, m n oph 1dtes af d ned n i and~t for{ki Higen 

r 1 re Wbend tro me, g det lange 'I ougs mod virkende .Maff. 

aar den mærkes at ·re p a Bunden, fores Baaden ved ielp a Aarene el-

r Vinden en vilk ar-lig Strækning, OCT faaledes optager den paa Bund n fol rrcnde 

æk n erc Iler mindr af d t i V ien liggende. D n opdrage af e n, tv n,ie og 

ndertiden fl re I rl , i F rhold til dens Fylding og tedets Dybde, men ikl~e 

f Iden f pild Haab g Arbeid , qg man faaer, efter Bunden B fk ffenhed, en 

Sæk fold dampende Blaaleer, fiinkcnde Dynd, fmaa Stene, Stykker af f "nd9r

brudtc nekker, 1usling<kaller og uddode I"" ralvxxter, eller og æl ken fatter i 

Ski, renes inkler og r ro rre, ftndedlid , og 111ker Arbeid t, ja vel 

t r ll:a11digen til in t W l 1 op n o at aae den tilbage. A 

og til bringer den '!t ell r andet Bloddyr, kal dyr eller Orm flag -0p m d fig, og 

fi 1 1e forfader det fore Arbeide, thi man t nk<.!r urigf gen, na r man troer, at 

,arn all ne tor udkafi:e for at giore en Fangfl, da jeg ofte har tilbragt rna 1ge 

'limer uden at fa e noget. De kolde l'"limater Strande ere langt fra "kke fa 

overflodige paa Væ~ ter og Dyrarter, forn de varmere og hede Egne; he e fiore 

Pl ter paa ·:la r- og Fi rdbund n ha e hverken det ne eller det and t, d der-

imod il- og Vefiin i e iorder ~ rtæll at v re faa opfyldte med Strand-

græ og lo dyr, at Aar n ligefom i tilgroed ·>er pholdes. Desqd n er Velr-

rget paa de nodke Kyfter faa utimeligt og paa iorderne faa hafl:i en foranderligt, 

at Luften fra en fiærk V rme i faa ()yeblik bliv r }told, et kl rt V ær bliver fkyg~ 

get, og et Havblik i Ha{l- for,andres til rafend Bolg . Ofte har jeg med mi1 

undheds ForJii~ og i Liv are provet di(fe Omfl ift lfe , m n der er ingen anden. 

ei til at fodl ff fig raturen 1 ende · ld nhed r, og til at kiend~em fa le

de forn de ortiene. 

Paa d nne 1aade tilbragte jeg n fi:or Deel af omm ren og Ho n i Aa,.. 

r ne 1773 ? 7- og 78· Jeg giem mr◄-·gre hill: og her Ch1·iflinninfio1·de11 og mang 

edli end in a Bugcer fra 1orges Ho dll:ad a til paa hin ide af Tiinsberg, 

uden Lnurvi s, Helgerods, Krngeriies Are, d11/s o Cbnjli mfands Fiorder og R d r, 

famt hele trandfirækningen inden og d nikiær fr li,, -gero til Yt.•kl.errie og tilb ge1 

en 
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n Vei i d t mindfl:e af halvfierfind tive Mile; og gio:de jeg no gle U dfart r paa 
no gle Miil i det vilde I lav uden for Ln1trvigen > og mellem Anndal og Risiier, 
ikiont med mindre Nytte, i fær 11 ded · gte jeg finaaligen og m d al Flid Fiorden 

ed Drob,1k. Endnu ledte jeg pa Bunden af ()fle>Joen ved Fa/fler og Lolland, faa 
v 1 fom i Nykiobi,;gs, Nnfkovs og Rodbyes Fiorder, dog uden der at giore noget 
fonderlia-t Bytte, da det flade Land gaaer en Miil og længere ud i Havet, og Fior
demcs fl:orfl:e Dybde neppe er to til tre Favne. Vilfere Fin inger vilde ået give 
at underfo gc N rges veftlige Fiorder, og at efterfee de ergenfke Fiikere orlke
Flondcr- og Silde-Garn, na r de fra Bunden opdrage , men åcrtil beh "vcs min 
tabte H !bred og R"rlighed; dog med V llyfr kall: r jeg mit Oye tilbage paa det, 
fom fkeet er, og med Tak til Gud glæder jeg mig at anvi e de behiert de en Bane. 
der vil tilfrcdsfl:ille deres Videlyfr og give vedvar nde ornoyelfer. 
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B. XI\T. 
PA ELLAjulv1. Z. . pr. ~s69. 

ei lirte ris. Dro) c 1 cnfi • 
p LL F~!Ji, ·e 1n. Z. D. pr. 2s65. 
Jh,dt;m m I 1pid1bu . 

P ' LL Fiffi m. Z. D. pr. 2864. 
Supr3 G a · bpid finuum littorun orvcgiæ. 

B. V. 
A CIDIA vmofi,. Z . r. 2736. 
n fundo lapid lo fo:rns Laurvigenfi • 

TAB. V. 
A 1PHI1 RIT 11u1ico11u1. Z. D. pr. 2622. 
n fi 1ubus orvegiæ. 

VII. 
. ALLIO Lyra. Z. D. pr. 337. 

In finubus 

T R. 
V U lslrmdicn. Z. 
In n n ~ finubu 

L. 
EI pen11nt11. Z. D. pt. 6 o. 

REI pi11nntn. Z. D. pr. 2 62 9. 
in fundo r dlofo c in 1 cuni drc• 

por 

B. 
I LA ,Scorpd. f. . pr. 2709. 
ro L cio-per . . I r,"7 JO. 

IOLA PerctPc r1. • Z.D.pr.2711. 
LA 1u/e ni. f. 4. Z. . pr. ~712. 

L B . f. 5 Z. . pr. 2714. 
LA Blmnii. f. 6. Z. D. . 27 5. 
L Lucii. f. . Z. . r. 2 1 3. 

IOLA bi110 is. f. . Z. . pr.2717. 
I LA di icha. f. 9. Z. . pr. 2716. 

• intdlin' ariorum pif ium. 

TAB. X I. 
HOLOTHURIA i11hære1u. Z. D. pr. 2 r. 
11 OLOTHURlApentaaes.f.g.Z.D.pr.2806. 
In mari I landico, ramlandico & Adriatico. 

T B. X 
PLA RIA tremellnris. . pr. 2705. 
In mari Balrhic ( in finu Chri 1ancnfi. 
PL tomat11. Z. D. pr. 706. 
n ft. 

PL ·nutn. Z. D. pr. ltS8 r. 
In itrori Chri!h nfan nG inr r fcopulo 

LytJger. 

T B. 
· dov t,1. f. r. 2753. 

1 n r~ norvegfr: . 
L 'Clopterin11. f. .2. Z. D. pr. ~745. 

ob · f. "· Z. D. pr. 2 47. 
L d, . f. 4. Z. . . 2 8-
L odi f. 5. Z. . 7 9 · 
L mu a. f. 6. ri. 7. o. 
L t ora/is. . . '275 2. 
Il pinnis div ium. 

T B. • 
A Pnmum. Z. 730. 

ru Chrillian 
conchileg,,. pr. 2727 

Iu fundo fabulofo. 

B. X XV. 
VOR cy11thinn. Z. D. pr.add.2g1, 
In infu!ion marina ve rabili. 

'I I ELLA putrinn. Z.D. r. add. -8I . 
In infufrone marin , i111,1l1 fc r1d1ffi1 • 
ro :.,LLA at /mi . .. pr.add.281 In aqua marina. 

TAB. X ,{ VI. 
PE r A ULA (lellifi ra. Z. D. pr. 30 ... 6. 
In finu Dr b. ch1 nfi. 

T B. rx" ru. 
OR CH s. . D. pr. 26or. 
n. Limrmdæ int '/lim" . 
0 ciz. ~- D. pr. 2657 

fJClS. 

·Ju .Z.D.p.~600 
lat s. 

TA • 
LUCER und11comis Z.D. r.~ . • 
In foco r fc opu os Chriftia1,f nd nG 

PO GJ 
n finubu 

L. 

u v.ic m, tiun , v I tud·n mque 1 rgi tur fe und m, fa 
1 r um quo i anno lt rn · vi ibn prodibunt. icon 
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I. DE MUKKE STRANDSPROYTER. c) 

Den I!le T ADELLE forcflillcr den f111uH.e Str1111dfproyter, faaledes fom den fces i fin Frihcd, op• 
blæa og udfirakc med aaben Munding og lidet boyct Hale. 

en Ilden vifer Dyret opfkaarct med intrnkne Folarme, og hulvoldene i deres naturlige Be
liggende: Tarmen er oven tit li det belkadigcr og der muldagrigc Smul udflodr; neden 
fccs den langt fra Sproytebullet at vende tilhage op under Fetk,n-rene, atter at 
giore en Vending, og ar tabe fig under de tvcforkede Ægflokk.e i Nærværclfen af den 
fra Tandgiu-rdet nedhængcnde klare Blære. Fire brede kluft.ler fccs p.1a lang og 
den femte er fkiulr under Tarmen. Pa~ venfire Side vifcs een af Folannene for
fiorrct midt for og fra Siden; paa hoire Tnndgiæ1·det med dets boyelige Trævler, 
begge noget fiorre end naturligen. 

aa den Illdic fees i 1 fl:e figur Madpiben, Mnve11, Tnrmm, MeUemgt1lvtt, Fetkarrene og 
Tarmens fiorc E11deaalmi11g, faalcdes forn de blc:vc udfkudre af Sproyrehullcr. 
I 2dcn Figur en hager Blære, faalcdes forn den fandtcs i et ander Exernplar. 
I 3die Fetkm-rme faaledes forn de, forend de paa engang udlodes> fpillcdc udaf 

Sproytehull. .. t, fiorr ad na urligen. 

ette Slags B/o·ddyr er for dets belonderlige Skikkelfe blevet af de ge. 
mene Fifkere udraabt for en forunderlig Havets Frembringelfe, og har 

ikke kunnet undgaae de ældfre Natur!ogeres Opmærkfomhed. Navnet (a) 
hos de forfkiellige trandboere, der have feet det, pa(fer fig til deres forfte 
Forefl:illing. De Torfke kalde det SiJ'mige og Italienerne Cazzo di 'mare. 
Ridder on LIN E forandrede det gamle Navn Holothurium til Holothuria, og 
dette har jeo- for d r Ælde og Velklang beholdt i mine latinfke Skrifter til 
ac betegne det Slag lofe Bloddyr, jo1ll er trindt, tykt, har Mundingen for• 
an og 011tgi-ven med grenede Fiilarme, og, for dets Egenfi ab, naar det ved
rores, at udlade af d n anden Ende en Vandfrraale, har jeg for denne Slegt 
valgt det danfke ... a n Strandfpriiyter. 

LL. 1
1E (b) har befremt ni Arter efter de Refkrivelfer og Tegninger, forn 

SLOA 1 E, 13Rou , B01 Cl , TRU E FELDT, G 1 ERUS og Hr. Ko "IG have 
givct. J g maa herved erindre, at de af BRouN tagne trcnde Arter, 

Tom. I. A Thalia, 

( ) Holotllllria ele nu, tent ulis , iginti 1·acemofis, corpøre p pillofo, fupra rubc!i ente, fubtus albo. Zeo!. 
don. p,·odr. 2804; .1. 11im. t·nr. d1:fl 1·. I. p. 3. 

uudm. Bfkr. 1. f. ~o . ,oH. Vid. A.knd. Sh·. 176 • t. 4. f. 3. 

(n) Hos Lle ~ldre aturfo1(k 1·e he r det: Yeruillum, P,-inpus m1tri1m,, Pudtndum, Gmitnlt ,,,,,,.iuum, JJ1e• 
ru in, U,-etrri 1tznriw,, llolorlwrium o llalcfi,rieu 

(h) Syll. n t. Tom. I, por 2. p. 10 9-1 91. 
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Thalia, caudata og de11udata neppe hore til dette Slegt: at jeg har fondet 
Strandrcddiken (Hol. Phantapu ) i de nodke iorde og her i Sundet, og at 
famme allerede har været kiendc af RoNDELET (c) og GEs ER (d): at den af 
G l ERUS, i de Scokho1mfke Afhandlinger be!krevne, il"ke er famme forn BoH D· 
scHES (e): at den Bohadfke og finde hos BIA" 1cHr (f), fkiont flet befkrevet 
og afcegnet, b dre bos VAJ. ,DEL r (g) og tilforn noyc be revet af BELLO (h) 
og aftegnet hos ALDR ov. n (i), g allerede el beikrevet af Anms Co
L L. TA (k) og af Ro DELET (1) med hosfoyede Tegninger, h ilket er befon
dcrligt nol-, at de nyere Naturforfkcre have overfeet: og end ligen at Hol. 
Priapus og Hol. Pentac1es ere Lr E tilf< ndte af Hr. KoEt 10 fra I land, og 
at den fidfle a1ler de findes befl-revet og aftegnet hoi o DELET (w) og· 
BL rcHI (n), og n ligcn af r. DrcQUE 1 RE (o), forn tillige har givet en . 
fmuk Tegning, men endnu mindre end LI E bekymret fig om fine For
giængere. 

FoRsK L befkriver fire under det ubeqvemme Navn Fi(fularia (p), og 
har ladet aftegne fem Smmdfpro rtcre, fundne i det ro·de Hav. Heraf er -den 
ub fluevne t. 39. f. A een og famme med Bohadfl es. Hr. PALL s befkri
ver en Strandfproyter fra Cap og GÆR TER en anden und r a n af 1-Iydra ( ). 

I de norfke og danfkc Vande ere tolv Art r (r) fundne, af diffc frem• 
omme fi m i d tt Bind, o tren e ere opdagede i ·ronland af ores op" 

mærkfomme Hr. 0THO F ABRrcrus (s • 

H. 

( c) Hi!loirc des poiffon , I. j. p. 91. f. Albergame de Jncr; mnlum infanum. 

(d) ifch-Buch. 1alum inf num, f. (e) Anim. mar, p. 75· t, 6. 

({) De conchis 1 inus notis, p. 103, t. g. f. A, B. Mentula marina. Denne l:rrde. fond kalder fig i dette 
latinike krift Pltmeus. (g) Difli n. tres p. 0 9, t, 3. f. 1, 2 1 3. 

(b) Genit le morinum, oquat. p. 15. rigtigen henfor r Aldro nud Bellons Befkrivelfe vecl han opie af 
Rondelet .Mmruln alun1 p. 5 9. fom er en So-Prmg (Afcidia) paa lwilken aldeles ikke paffer fig: 

e diftmdere 49' com,·nb 1 e plusqttnm qut1tt1or mil/in ncetnhuln, criuitti nut rioriI Jnrtis nrhufc lr1 os t1m
pl11m dmtnrnm d9'c. Lig led s bliver han Epipm·o Zoogrnpbi fimile p. 590 et indlkrumper> tor :i.:cm
pl r af hans llolothurii nite-ra fpeci s, thi fea feer ogfoa vores ji11t1l·ke Str ndfp1oyter, forn denne er 
iigell, i fin fottoncd Tilfland _ud. Hans Epipurmn quorrwdn,n kommer vores trn11dredd1ke n rme(l, 
og Bellon, fom {sne T gnrn:, n hos ham, fogde h 1n, t det var et pudmdum cllel' u1 u-11ndf1u·oyter. 

(t) Zooph. • 5 So, Holothurii alt r fpccies. (k) Pud ndum r gale. 

(l) Poi!f. 1, ,_: p. 86. f. (m) Poi<f. I. ~. p. 91. Concombrc de mer. 

(n) Conch. p. 99. t. f. D, E, F. (o) Ro1.ier obfcrv. 1778, oa. p. 287, t. I, f. 1-6. 

(p) DeCi ript. Gt i al. p. n I, t. 37, f. E. t. 3 8, f. A, B. t. 39, f. A, B. Limze brnger dette ravn til 
t betegne et lag ilk. ndnu mo jeg hen:ed nm rke, ot hnns Fifluforin impntiws ikke er Linnea 

llirudo JJ ,ricntn, h\'orom fpo1gcs, rhi denn er aldele fodki llig, og de Gamle llwudo tnnrirl{l. 

(q) i[c. Zo lorr. p. I u. t. 9, f. I 0-12. picil. Zool. t. I, f. 3 3• 

{:r) Holothuria lttvis, mi1zutt1 og forcipnt~. n. Groen I. 345, 346, 347. Af de tvcnde, forn pee Hr. R • 
briciw•s Ord ere anforte i ~ool. dn,z. prod,·. er H. denudntn en Medufa, og alt a udflette dttte ·-
110111me ,, d H. ltt· tS, Jig fom d nne færre i prodromo ifieden fo1· H. dmudntn; o er hani H. ln:e• 
nnm r f◄ retu p1·odr. 2 1 z bl vet en Lu emnrin Fn, Gr. 33l• 
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Hr. TRO og Bifkop , .• ..:.r, ... ,~~T'.' di(fe tvendc i d re F, drcncland 

r at r,- ifloric m get fortiente ormænd, erc de forfl: , fom have m, 1 t na
g c 01 d n fnmkf..·e Sttandfprøyt r. Hr4 T O! 1 befkriver d n faaledes: b
mige t unde1licrt od r, fom i iord ne ofte trækkc i Land med Vaad, feer 
ud forn en rund Fill em v:e, buttet til begge 1 der, een p nd lang, tyk fom et 
Haandled, r6d af rvc, indcn til fold af fort liim, og uden p be at med 
mange imaa Vorter eller Knuder, item paa den und 1 fie ide forfyn t med tvende 
Huller, af hvnke det ene maa ære mindr ; men det andet fproyt r and ud, g 
det baadc hafiigt og heftigt, faa man vel maa tagc fi vare, at man i faaer det ligc i 
Ginene, 1 aar man vil t gc Dyret op. fan figer og, at Somigen, uagtet den i fig 
fd v er bW kan i ··re fig meget haard g fiiv, naar man hold r den i aanden, 
af- hvill ' et d t fluttes, at det er det m ntula n1n1· ·m,, fom i Jonfion, paa famme Maa
de findes be{kreven e. fangu p. 77, og tab. 20 i fammc SVikkclfe aftegn t. (t) 

B fh·ive]f< n r faa rigtig, ft m den kan v" re efter et d&lt Dyr, chi, at 
et faadnnt er b]ev n Hr. 'TI · 1 tilbragt, f ~ rn mmclig n dcraf, at den ·gc 
at -r~ paa unde /fe Side for/yuet 1ned tve11de lfztller, da ellers Aabning 1 i 
den ty kle Ende i D rrets elmagt fidder lidct paa fkraas, og Ht Iler i den 
mod fatte ndes derfie, og il-kun efter Dåden, naar Huden flappes, fc e li
det n dcrækl·ec paa U nderfladen. Den ommæ dce imt..;endige Jorte Slii'm har 
været rmens reenlighed. Bec op{kaarnc D_ 1r if r paa den and "n og 
tredie T beH , at det indvendigen har fleere mærl-værdige og t deUge J ele. 
Den anftrte Jonpon/le i ur er faa flet, endog hos Rol DELET, hos hven 

en er taget, at j g af det t 1 delig idel uJJ m atte ancage den for Hrt11de-
Sopu11gen, forn den ammer nærmeft, hvis i -e Ro n L •T udcr kkcligen fagdc, 
at den har et Jiu!/ i hver Ende, hvilket ALn ovA D har glemt at anforc) og 
Jo "STO ligcf a, der atter udH"rev denne. 

Bifkop Gui. ,. •RUS befkriver (u) tvende Strandfprii 1te ·e under Navn af 
Sopunge. Dette avn er af ham tilforn ble c bn bt til at betegne de Blod" 
d T, forn ha e c ende Aabninocr nær ved hit anden, og derfor burde ikke 
anvende paa en fra dem a1dele" forfhelligt dl c. Den forfl:e er for
hen ub kiendc; den anden paa{raa r han at v r BoHADSCHES Hydra, l "Ori 
han undcdl:occ af LL. E (v). 

De uagtet , il enhver, forn fammenho]der e ge T ninger, lettelicren fee, 
at de m a v re ~ rfl iellige Arter, h ilket i fær de m~ngc cylindrifl e Ror ( .. t" , 

fom tæt ed lwerandr bedækl-e Bau n HE Strand[ proyters heele nderfla-
, og fom m gle Gu'" r 's ~mdc:n opnng, be ife. Holder mnn dcr-

imod hans, fkiont flette, Figur mod vares n rværende, il man foart fee 
at d t har v ret den famme, 1 ilk t den h le Omridsning fu el fom de 
adfprcdt onifkc rter vife; og pnffc r den h I Befi' rive]fr~, d c eene und
tagen, nt heelc F oppen fyn " at ·, re i en zittre11de Bevæge!fa, da j g ho 

(t) ~ond mors Il {k i\' lfe, I. f. .205. 

(i•) yllemnet. p. J 090. 

(t1) chwed. Abhandl. ,.9 D. f. 1;?5. t. 4• f. 3• 

(.:\) Tan to aumcro adfunt, u vix caput p11rv~ aciculæ inter eQ locod pollit. 

mme 
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mine , fom jeg paa fodkicllige Tider og Steder har optrukket af Havets 
Bund o h ele Dage betragtet, aldrig er bleven mindfie Zictren vaer, thi, at 
vor s haver tive, og - T EROS ikkun cillæo-ger fin .fy-v Folarme, gior ingen 

æfentlig Forfkiæl, naar dec ovrige er overeenfiemmende, helfr da Dyret af og 
til i kun fr m 1æggcr nagle af det Folarme, og allene i fin Frihed og Vel. 
mogt fremfkydcr dem alle. 

aar de kegelformige Vorter, forn ere adfpredte over Dyrets Legeme, 
blive {bppe, fane de en nogen1ed s cylindrifk Figur, hvilket efter al Formod
ning har fonmledigec EiO<oppen til at give Vorterne denne forfkiellige Ge
fialt, dog Gger hnn udcr k -cligcn, at ~, paa yggen i [ær, ere hifl og her 
cylindri/ke. Dette dcryk h r forledet Lr NE til at anfee den for Bohadfches 
Hydra, og nu maatte denne have en zittrende Bevægelfe, og hede H. tre

'Jlmla, og videre, i den tydike Over~ 'ttelfe af Bohadfches Skrift, kaldes Zitter
Blaje, Ikionc dens opm rkfomme B fl river, der ellers vidtlofcigen fort Iler 
enhver Omfrændighed, herom intet m~ lder. Med dette Navn vilde den Boh
mifke aturfodker vi!l: ikl e ha e vær t tilfreds, men, naar en GuNNERUS og 
en L1 E, hvilken hiin und rkafl: de Befl:emmelfen af fine fundne Sopunge, 
holder hans anden Sopung og Hr. SrrROMs Somige for famme med Bohad
f< hes, faa maa oo- kan Hr. Prof. LEsrE (J'), i hvor meget det kofiede ham at 
foreene d re Ilefkrh elfer med hver ndre, "kke and c end an(ee dem derfor, 
indtil en bedre Figur O?" en noiagtigere Befkrivelfe ·eter dem ud fra hver
andre og b fremmer deres Forf i 1 n r er. et orfre haabcr jeg at være 
f et paa n· rværende tr nde · b ll r, og det fidfre vil jeg her forfoge. 

Dyret er næfl:en fire nno-e faa lano- forn dets fiorfre Br dde; mig e 
<let for kot 1111et af 8 til I I Tomn er · ængde og af halvanden til tre Tom
mers Bredde. Det er en ndl1rakt C linder, forn neden under er lidet plat, 
· Midten lidet t kkere end i Enderne, og mod Bag-End n fina1Ie{r. Af arve 
er dcc rod o h id, dog herfker d n rode paa Rya-gen og den h ide paa 
Bu

0
en; paa iden gi nncmfkinncr et blaac kiær. Overalt er det befat med 

fo1aa og frorc tilfpidf< d og fr h rand ·e a fiaaende Vorter; de fl:orre (ynes 

a R_ rg n at udgiorc fe ,, Rader 1 1 I h ide Spidfer, h orimeHem de min
dre erc henfl:rocd . I t den fcl foe hos nagle, i fi r paa Ryggen, fmaa 
fortbrune adf redce Pzm ter, fom i -I· .. lid t foroge D rets Il} delige Tegning; 
hos andre fald r det rod ft rl' t i d c brune. 

J\1undi11gen Gddc:r n den for n len derfie, er ind vend i gen guul, t o-net 
med fine r ver-Lit i r, omo·i es n (; i en rod Kant, og befkiermcs af en med 
fpid:fi V orter befat nd. 

Inden for d tte S1-ierm fidde ri "iilt w1e, og rage neppe uden for. 
ver beO:aa r af n kiod· o tig h id } lind r, forn paa den derff:e Kant er 

befat med udfraarne 1 ]i ·e ·; diffo r paa den udvcndige Side latte, men 
paa 

(;·) I den tydik Overfattelfe f. 71 
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paa. den invendige bedækkedc med meget fmaa brune I nudcr. De om

gi re Munden , fem er i Middelpunkten , frcmfl--yde og træklpe fig tilbage 

efter Dyrets Velbehag. Sandfynligen brugcs de ril at forvjHe de fo1aa Dyr, 

forn tiene Strandfproyteren til Underholdning, og, hvis den har nogen Gang, 

da at frem!kyde fig paa dem. 

Ned i Svelget fidder en ujevn, becnagtig, hvid Ring eller et Tand

giærde; ved det indvendige Side cre Folarmene fafihæfrede, og ved dets ud

vendige hænge enkelte boyelige og tilfpidfede hvide Kiodtrevler, uden mind(te 

Pletter eller Punher. 

I det Y derfre · f <len finalle Ende er et cirkelformig Hull, igiennem hvil

ket jeg kunde indfiikke en Pennepofe. Jeg faae, at det langfomt udvidede 

og fammenkneb fig, og undertiden udlod nogle Luftblærer. Jeg trykte paa 

det levende D r i og uden for Vandet, men l unde faaledes jkke formaae 

det til at f pro yre; til t!ll anden Tid var det nok at tage Dyret i Haandcn 

uden for Vandet, og en Vandfl:raale udkafiedes i en Længde af tre til fire 

Alen. Dette Syn gav mig alle fmukkt Strandfpro tere, og alle Strandreddi

ker, men i Vandet vilde ingen giore det. Bm-IADSCI fortæller, at hans trand

fproyter næfi:en hver Minut lod en Straale fare giennem to Tommer Vand 

og co Tommer over Vandets Flade. 

Ved at opfkiære nogle, fondtes Hudtn at være haard, tyk, fcy og fee• 

net; indvcndigen ganfke glat med utallige meget fine Striher paa tvers, og 

fem brede og glatte Bændeler paa langs. Diffe firakte fig fra Mundin

g n af hge til det modfatte Hull, havde i Midten paa langs en Fure, med 

h ilken de vare heftede til den tykl e Hud, men den ovrige Deel paa begge 

Sider af Furen laae faa los, at den langs igiennem, lige indtil den fafihæfte

de Fure kunde ophæves. Med dilfe bændelformige Mu{kler kan Strandfpriiy

teren giore fig kort og lang, tyk og fmal. 

Indvoldene hængte i Midten paa l\tiundingen frie og uden at være paa 

Siderne hæftet til Huden, e11er neden til at være foreenet med Endeaabnin

gen. De befraac af Madpiben, Maven, Stortarmen, Mellemgulvet, Blindtar

'IIJe11e, Fetkarrene og Bl.eren. 

Madpiben er rodagcig, og glat udfrrakt, ved Aabningen lid et indkneben, 

tdnd og · n pct. 

Ma·ven er guul opb1 fl:, krumboyet og· i uligc Ophævelfer afdeelc, næ

fien af li 'C ængd med Madpihen. 

Den flore Tarm er vel fem gange faa lang forn hine begge, og gaaer i 

tre Vendinger eller fire Stræl ninger oven fra oo- tilbage igien. Den er ge

me nligen fort, hiit oo- h r belagt med en guul o · flimet lWaterie, og opfyidt 

med mudderigc rcenhed; naar den er ledio fe den hvid og giennemfig-

To111. I. Il tig. 
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tig. Ved Tarmens bagefie Aabning begynder et hvidt og klart Kar, fom 
paa Endetarmen fremfrrækl-er fig i en Linie, eg fiden udbrecles i en meget 
fiin og gienncmfkinnende hvid Hinde, der fom et giennemgrcnct et bed· 1,..
kcr den ene Side af den ovrige Tarm Iige indtil Maven, o udf Ider det 
ene ellemrom, forn foraarfages f Tarmens Boyning. Dette ligner /vf.el
/emgulvet hos andre Dyr. 

De faa kaldcde Blindtarme hænge ud fra Madpiben, deeJe fig i mange 
tveforkede og grenede Bundter, og ligne faa fi rdeles et Slags fiint Strandgræs, 
at de, klinede paa Pa iir, 1ette1igen derfor anfees. De ere gule, men ikke, 
fom i Bohadfches 'trandfpro rter, tegnede med rode Punkter. I et ft:orre Exem
plar faae j g diffc grenede Legemer udfyldte med kugelrunde I orn, og fandt 
1 Hl og her om ·rin Tarmene andre kugelagtige og fiorre egemer, forn rare 
1 vide og omgi ne med den t dvanlige klare Æglliim. Difie grenede De le 
blive efter al andfyn]i hed /Egfiokl?.e , Kuglerne meere eller mindre modne 

g, og de rode Punkter forna ufodtc ofrer . VA DELL! (z) il have fnn
det 27 U11ger hængcnde ved 1Iodcrens Mave, h oraf tre vare tegnede med 
rodbrune Pletter. I hans F. igur vifes ommældte Ægfrokke, forn vel ikke ere 
faa gr nede forn i Bohadfches og i vorcs Strandfproyter, dog vilde det være 
1 fonderligc nok, m han, forn det fynes, ikulde have anfeet d res Grene 
for vedhængende Unger. Vare diffe Maffer virl~clige enkelte Unger og ikke 

◄ 2famlin ·er, fom en folgende Bemærkelfe (a) lader formode, faa bleve de gre
n de Blindtarme ikke Ægft:okke men Hann ns Stedtkar, og altfi a de af mig 
opfl aar 1e trandfi r ··. tcre Hanner og VA~ 1Dl!LLIS unner, dog af forfl iel1ige 

rter. 1:en, I ad vilde da BoHADSCHES riide Punkter b ive, der fom Orme 
af en halv jn·es Længde flod i deres afc? Dette il de Itali nfl e Nau.u-. 
forfkere, forn lettere kan have de af BoHADSCI-I og , A DELLI bdl re ne Strnnd
fproyterc, befr kunne for ·fare. 

Fetkarrene ligo-e mi .t paa Tarmene, liig en ophæ et hvid Id, og fy-
nes at have c re Oprindelfe fra ov nmeldte netformige rar; de befhrnc af 
t\ ende b ··~ elige rene, fom fra Siderne udfkydc en l\ ænt:>de 1 i1 dre Grene 
der erc fan mcnfatte af mange forna Bobl r. 

Blæren, fom Bo _ nscn og \ A 1 DELLI il· ke anJi e hos deres trandfr roy
ter, fl uldc j g troe at , re vores fmuH·c gen , h 1is ikl c den no ·agtige 
J cm rk r CoL 1r 1 A o 1 , nede en langagcio- Blære. Je har fi ' det den i 
alle i ./(;mpL r, all ne nted nogen odl iel i Tegning og t "rrelfe. os 
a le r den hvid og ~Jar, og ~-nes at nedhænge fra o enmeldtc hvide Ring. 
I o n gl fandte den af en halv Tommes ængde æga. ·tig, liinllribet p·, 
I 1 s, 1 dad br defl-, endte fig i en lid n Vorte, oo- huvde in lvcndigen en 
liden losligg nde h 1id Steen. Ho :mdrc var den meerc cilrundct, g1nt og uden 

trib r, 

( ... ) 1. c:. p. 94. t. 8, f. m. f◄ tus fc u eorum 6tiolo in ventriculo odh:rl'entes per pan um ,u gbfci \'l\'i, 
quornm tre oli uam m ntul:r figuram obtincbant, maculisgue rufi notati cran . 

(n) 1. c. m uibu, m ntuli hos filiolos majorc & pci·fcEliui ffornmo confpt ·i, 
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triber, og ha\ de ilteden for den liden Vorte en krum ombo et Hage, og 
indvendigen intet Spor af nysmeldce Steen. Meget mærkeligt bl v det, om 
1an hos dette D r fkulle forefin de en Urinhiter~, da man ell r iJ~kc finder 
egn til et fa dant Oro-an i den urnaadelige fiore Klaffe af Ormefl gt n , og 

dog fyne ced t, hvor aturen har anbragt den, den ormuc at !l:r!lmme 
og at fiappe fi , (thi den frorrc og glatte Trindhed uden triber i d n ene og 
Scriberne i d n anden, faavelfom Hagen og Vorten , kan tilfkrives di!fe ◄ or
andr· ng r) og forncmmeligcn den lille hvide Steen ikke at kunne tillade den 
nogct and t a n, m d mindre man v:ilde anfee dem for Hannens Avl lem. 

og iett Ifer fyldefigiore ei aturforfl eren. 

i ile derfor til dette Dyr Hifiorie og S der, og derhen horer det 
Opholdelfe, det Fo l'tpl ntelfa og d ts Forfvar. Af den bli alcerede Grund, paa 
hvilken jeg h r fund t det, endog paa en D} bde af firfindstive Favne og 
dets mudrige J ordfmul, hvormed Tarmene ere opf 1ldte, maa jeg flutte, at 
det flimio-e æfon, fom giennemtr kkcr Leeret, er det fornemfic "de, o 
da Havbunden er blandet med Smul af for 1dedc Coraller og Snekker, faa 
maa og faadant findes i dets Tanne, ud n at man derfor med Vi h d kan 
paafl:aae, at Snekker og Coraller tiene diffe Dyr til I◄ ode. And rledc er 
d t, naar man forn ho nagle I➔ if1 earter finder frjfl e o til decl he le ne -
-er i deres Bug og Tarme, hvilket efter BELLO" s Ord (b) dog f}1nes 2t hav Sted hos den rorfulde eller IloH. DSCHES Strandfproyter. 

l:1tet r almindcligcre, naar man 6nder tv nde hclfr modfatte Aabninger 
paa et Dyr, end at anfee den ene for Mttnden og den and n for Gathoret, 
og man ta vr ikke lctteligen feil; dog er det {] ect af alle, fot have kiendt 
Scrandfproytere. BoH nscH kald er det lidet ◄ ndehull, l voraf andet ud
f proyt r, udtr kcligen Gat bor, figcr at de deri gi nnem udlade deres Ureen
libhed (c), og han 11 or- og Efcermænd nævne intet, fom lader formod , at 
d ha c været af andre Tanker, thi at Fors1 Al (d) holder det lille HuH for 

'.lund 11, er fandf, nligen en blot ei11krivelfe. H·ke dcfi:omindre ,jfc r d t 
A 1acomie t d ligen, at d tte Hull a1Icne er i Hud n, og ald I s ikl·e har no
gen Forbindelfe med armene, fom hænge frie og- lof< , og her ikke ende . 
Desuden fee "ndetnrmen Aabning at v re mange ange ll-orrc end d tte 
lid t Hull, og altfåa l-an de ikl e paffe famm n. Det tiener altfaa (naar jeg 
undtag r den fag Brug, forn D rrct ikl un ccngang kan ,:,iore af famme, o 
h refcer fkal melde ) allene til Strandvand t Ind- og dladelfc, thi i D, ets 

Ima t udl de Vand c derigienncm o op( ldcr det fiorc Rom meHem Hu-
d n og Ind, oldene, fom da h nge i famme, 06 udfpro rtc giennem ullet f og til i l··ortc og lange Straaler. 

l,) c:fcitur o ni ranchyliorum gene e. AlJ,-ov. ·1rngu l. 4, ~- 589• 

(,) J, c, • 82 fot , en ani munere fungens, e quo focce & aqu marina limin:m r. 

( d) Animal. dcfcl'ipt. p, u nquam c • ore diu tanquam ex fiphone prejicir. 

Hvor 



K DSPRO. 

vor {kal 1an da fog Gatboret, uden wil et intet evende -an ~ære 

til? a man ikke feer egn til andre Aabning r end d t omme ce nd -

hull, og den fl:ore med olarme omgivne unding; Tarmen ~ h Uer Hip

per d dette Hull, men dre er fig fra det ti bag mod undin en , maa 

en her hav fit dlob eller g·enn m et formodet Hull un er , gfl:o kenc, 

eler vel 1kke endnu bem r -et ved denne Art, men findes hos nogl an-

dr ; dog f,rncs det forfie troeliger , faavel af rinbl rens a oelaug, f< m af 

et je
0 

har feet undin n op ldt med rcenlighed , g denne derfra 

at ud des. Det har altfaa famme Befkaffenhed med Strandjpriiyterne, fot 

m d Soflie nen og SiJnelden , at piferorct o ndetarmen beg nde og ende 

ed en fælle Aabning. 

Om Scrandfpro terne ortplantelfe er meget rdet be ic 1 c; man eed 

"kke engang m d i hed , om de ere Hanner o unner for fig eller om 

b e ·on er for enede; · famme videnhed er man i enfi t til opzm

gen, 011rt len, oflie 12en og hundrede andre Havets Beboer . 0 n for ha e 

i fe c d res ◄ gfl:o ke og 16 Iadte ◄ g, og hvis det, D LLI il ha e feet, 

ar irk ligc ofrere, erc de baade gleggendc og foll: rfodende Dyr. Jeg 

ar ikke 1 rkec hos d nne Are, fom 1 os andre, at Ægftokkene ere tr n-

gede d giennem Huden i ærheden af orenden; de f, nes e r I eller at l e-

ove denne dg~mg, da Æggene, efterfom de 16 ne , fiyde i det ind 7 endige 

V and, og m d famme kan udfpro tes af Endehullet. 

befkriver idtloftigen t ærfi n I os hans Strandfpr .. ) t r, fom 

· d en i en maatte fætte ham og enhver Tilfkuer 1 orbaufelfe. Do 
1ar 

an i - den forO:e eller eenefte, fom har fc et det: o ) • L · , l n1, B1 

_ _,. ... , •• .,.&J .......... 1 ha e for l am, og jeg tillige med n in Broder, lom mal de d t, 

v ret i er til, at diffi StrandfiJroytere ved . olelfen af den orandring, fom 

ikkun enganCT moder alt det, der har Liv, udfk de af d t lidet Jnd hull, all 

ndvolde, ◄ gil:ok ene oo· I r 11 undtagen, forn bli e tilbao·e. I◄ •'ril: faae jeg 

en eene Green af -1et"·arrc11e langfom efccrhaanden negle gan e at ud 

ele af ull t, og at igi n, doa wcrgang noget mindre, at tr ~1 e tilba · , 

ende i en tr k "cde he le In<l olden med aven, Madpiben, Stortarmen, A el

lemgulvet og ~etkar ene med arrt ud af ull t, fki "nt det ar mange gat ge 

11indre end armen ienn mfnit, og laae for n io i Vandet i famme ci1-

lin ·, fom den findcs afte net paa den tredie Tabell . D n mcllcmfl:e ) el, 

1VOr 1 etkarren nedhæn c, om forfi frem> ocr fa I des det o rigc af In -

old n . en dobbelt I d. 

Dette fatte 01 CI i me en ort"g nl ed: Han fa1dt forft paa, at det 

ar et andet D rs "ndfluge e nd, lde, dern fi, at di!Ie Deele vare Ægfl:o .. _ 

-c, og end }j en, ved en anden crandfpro rters Opfl i "rin overbeviiil: I an 

om, at d t var 1r ts egne Ind olde, fl m, paa det at • flokk ne kunde 

aae frie Plad til dgan , og naatte uddri e , og r oderen faaledc , for 

fine 1gcr til erden, fl ill fig ed fine ndvolde, og me dem 

n cd ommerfuglene almindelig ~ rfaring, at de gierne firax eft r
t 





J 
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at h~ve lagt deres Æg, omkomm , bef1_rrkede ham i denne og 
giorde, at h~n glemte fin gen Er aring (e) ved trende Stran fp o c re, d r 
Ugefom mine, beholdte Ægfrol kene ti)bage. Bog, han forled fnart denne 
' ening, o udfandt en anden, nen lig: at • gfrokken, fom fiod i ◄ orbin-

d lfe med I fadpiben , gil ind i denne, og herfra udkafrede igicnn m un• 
den, faa meget meere, fom den ikl· e l·unde gaae giennern Tarmene uden at 
befkadiges af Ureenlighedernes S1-arph d og iængde. 

Af h ad jeg allerede har anfort om Æ genes o lad ]fe af gfrol+en, vil 
indfees, at hvis endog for difie Strandfpro 1 tcre, fom for nagle andre, ikke flP"ulde 
være en Aalrning nær ved Forend n til g en Ud]ad lfi, man dog e be
hover at udfinde faa ufandfynlige og vanik.eli e 11 odf< I ader, fom oc hcele 
Ægfrokke fl""ulle trænge fig gienncm adpibcn ud· f Halfen. D t er ~llcr de 
f Ifomt nol"", og il··ke feet hos naget andet, at et D T ved fin )od {kilJ r fio
vcd fine Ind olde, og beholder Æ ·{fokk ne tilbag ; det vil de ikke ha e 
ret mig faa fremmet at fee det fl ille fig ved dine, thi alminde)igcn ud!l _1de 
111/ekterne ved en voldfom Dods Folelfe de s . ~g, og EeniJye "ne oaaoe Æg 
og de levende Unger. Denne Modrcn~ faa udra~bte li rforg for d r .Jg 
eller Unger b "r tilfkrives en blot mekanifk og u ill-aarlig irknit rr, chi de 
beviG fa nme Forfarg for de ubefrugtede i g, og Stra11djj1rii 1terne b 1• Ule 
ll~_gfiokkcne tilbage og udfl yde Indvoldcne, fom hænge rTe i Kroppen. 
Decce, at Ægfiokk ne il·ke foJge med, bcvifcr klarligen, at de ikl·e iraa i 
I◄ orbindelfe med ad pi ben, langt mindre tr nge fig giennem den for at uå
lades af Mundingen. 

Endihont Stra11dfpriiyternc ikke ere forn Sopungen og Sone/den fæfrede 
til et Seed, men lofe og frie, faa f, nes de dog ikke d eg n Bevægelfe at 
kunne komme langt fra den Plads, paa hvill·en de fade , ja vores f, nes il·ke 
engang at kunne fafiholde fig, men maatte blive en Bold for Bo1gerne, hvis 
L kabercn ikl ... e ha de anviifi den en D bde paa mange indcil firundstive l• avne, 
h or Ha ets ft ,rkdl:c B va-ge1fe n ppc hcnnaacr. ~,ndog om den 'riJ [ril le, 
hvis mange ·Ror paa Bugen, derfom d , fom det 1a er, ere af 0mme Befr f
fenhed fom Soflie ·ne11s I~ oltraade, ere i cand til ne brin 0 e de 1 ra t ced 
til andet, figer dog Em.Lo , at den iH·e flytter jig uden ved at krybe. Skulde 
vore komm af Seedet , da maatcc d t fl- c d at fi fre fig m d fine It ol. 
arme, fom dog dertil fyncs ubcq cmme, og i intet I~ orhold til den fiore oo- tun
ge Krop, og faaledc , ved at trække den udfl-rnhe Krop ft r fig, giore et 
moifomc SJ,ridt. Aldrig fane jeg den Byde paa 7 andet, men altid fandt jc 
den paa Havbunden , og faac den firnke, foa ofte jeg lagd den i \ · nd t; 
d c famme {i es om de undre Scrandfpr··:c 1e (f1 , rr d rf r l·ommcr mig 

lER ' 1~ ortælling, at den fliJd paa, V mfet, o at dens hele legeme 1 )'{lede 
fl,erl<t, lige fr mmet for. J. g h1r aldrib f< et ell r hore naget faadanc. (g) 

T I C lkkun .l. 01/l. . 

(e) p. 84 en dem, qu s prior dcjec re pnrtcs, e.·cepris intefliuulis cccci . I et fo1·eg!\aende h ve i feet, at h\'ld sf 
BoH o cu k l e Blindtarm , er Dyret ,gO:oI·ke. (/) lh.noN. J. c. fcm1 er el ima fidic, 1rnnqu11m notar. 

(g) Hr. 0THO FAB 1c1u onforcr vel om den fcmrnd d, trandfproyrer, nt den fce f, omm~ i V1rnclet, men 
J.-terom fiden pao fit ted, 
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Ik un, naar alt er roligt omkring den, aabner den fin ty ke Ende og 

udfl:ræ1 ·er fine bufkede FOia nie; dog har jeg hos denne Art al !ri" feet, at 

de rækkede uden for Aabningen. aafnart der mærkes, at no ·et ufædvan\i t 

Orer fig i andet, trækl·er den dem hafl:igen tilbage, og tillukker • nden faa

edes med den overfkydende Hud, at intet Tegn til Aabning fces. 

aar man ta ·er den i Haanden , o blæfc r den fig , og bli er t 
1 

og 

fliv, og fom fagt, t dfprOyter fem til fe Vandfira ler efter h erandre, fi r

modentligen for at afvær ·e en uf: dvanlig • "Jelfe uden fra. i have ha G 

et faadant mærkeligt empel i Piltla •ven ,ned dobbelt Hale, forn 0 0 , Il, ar 

den tages m Hem ingrene, udfpr6 ter under Halfin fire Straaler fire til fin 

gan o-e (/J) ; n en denne aft er :if en and en B e{kaffi nhed , da den er bereed t 

i arven g me, o eft rlader en br, ndende S ie, naar den ommer i 

0 nene, det man neppe har at fr te af trandfprO •teren a1 d, 1 ill· t blot 

er et uforandret, for nogen id inden for den u opta et, trand •and. 

e nodkc io de ere de teder, hvor den finul-:l<e (i) 

10lder fig; jeg har optrukket den paa tive til firGnd ti e 

to meien og li ·e for altboen i D ob ksfiorden> og Hr. 

fra i iordene paa Sondmor. 

tran [pro 'ter op

'J er D bde paa 

RO 1 har faaet d 11 

(l) Pilel:irven, f. 51-55, 

(z) Den ynonymer bnr jeg enfort r. 1; nJnu il jeg befiemme <len Bohniljke , fom Li 

med en JinuHe un er u·nct Hol. tre11mlfl, og tilfo •c d G les og de ynonymer, 

fom crc ble\•ne ovcrfeete. tte fi Hle ikyl<le vore Forgi. og r s Opmæ1 kfomhed po 1 em-

b1ingelfo1·, og uden d tte kon an i ·ke for bygge Arterne utigti e ornlCl lfe blant ,·01 • og fel

g ndc 1'ider oturfogerc og d rfor vil d t ey helle1 :rre af V y n t nfor u-nud,·c ,l.·eus, fom og 

fy 1e nt hnve v 1·et de ldre cki ndr. 

Holotburia ,ubulofa een culi iginti rncemofis, corpore fup1· popillofo fubtu tub lofo. 

Holothurii piima fpecie • o 'D, Zooph. c, 17, f. 

Holotl1urii pl'imo fpccics. ALl>ROY, Zoovh. p. 508, f. s • Fift hb. Anh. 4, p. S 1, f. 

Epipetro Zoogr:ipl1i fimile. A1.DR0V, Zooph. p. 590, f. 

Holethuriu, ondet. Jo -ro e. ·angu p. 5 6, t, 2, t. 19, f. I. & p. 5 7, 4· dcfcr. B lionii. 

Epipetrum Ge ncri, Jo ST , e. ang. c. 4. 

Genital mai i rnm, Bm o • p, 44 I, /\1. ROV, Zoo h. • 589• 

uclendum rc:gole 1>ifcctorum. otu 1. oqu t. 16, f. 

1cntul marina. 1 • • conch. p. 108, t, g, f. A, n. 

~ ntulB morin • VA DEL, dier. p. 89, t. 3, f. 1-3. 

I •du. Bon D H anim. m rin. p. 75, t. 6 & r. 7, f. 1-4. ecthicre, f. 67, r. 6 7, f. 1--

ifiul ria. ORSK L a1 im. dcfcr, t. 39, f. A. 1"1.L, Ub 1f. in. 6 th. t. 4, f. 3. 

Gr"'· Pfoli. 
Itnl. C121.o m rino; ouo re:ilc. 

n mari lvlediterrmieo & Ahintico. 

Holothuria Phn11tt1pttr tentQculi rnmoli corporc pofiice attcnu to " fobtu, punetis 1' obro. Zool, an 

I rodr. 2804. • f. not, tom. 1. p. 11, p. 10 9. iib . ub. Lin, 6 th. t. 4, f. ~. 

Pud ndum miffum o. itrsrclo; pipetrum quornn lom. ALDRO • Zoo ih. p. 590, f. 

Pu endi marini ali pecie . Fifchb. :2. f. ~4• 

tokh. id. elfk. kl'. 1765, t. 10. 

n inu 01·vcgi h,·ifluwie,ift, in F1·cto 6, efimdico in mari J fediun· Il o 

2. KJEL-







2. Sl ÆLPOL PE . ( ) 

D n 1fre Figur paa den IVde T BELLE vifer er Scykl-c af den knudrede Tang b fat med en Hob 
Sk elpolyper i naturlig rorrclfo. 

Den 2den de fomme Hærk fodlorrede med Sk.ælklafe1· neden for I ovedcr, og JJgernes Uufpiring
paa T ngen. 

Den 3die trcnde Skæl eller Knopper med deres Srilke, meget forfrorrcde. 

Aaret 1767 blæfre den forfl:e og anden Decem ber en fiærk Storm af ord~ 
vefl: med en heftig Kulde; den tredie forandrede fig termen til en taa

leli BI ~ft. Frofi n blev ved og min Begierlighcd cfc r nt underfoge, h ad 
Ha et efter en faa græffelig Ilevægelfc maatte have opJ-afrct, f"rte mio· udaf 
Kiiibenhavn pa-a Strandbredden bag Kafteilet. Her foae j g frore Pæle, fom 
Vandet havde re et udaf Grunden, og k~fl:et paa Stranden, og klaver i ærd 
med at tr ,k}-e dem op paa Landet. Jeg bland de mig mellem diffe for ~t 
fec, hvad der J---unne have hæftec fig ved de i faa mange Aar i Havet ned
ramlede Pæle. Jeg fandt paa Tommeret og paa 1 o, I vcdhængende Mu -
Jinger, riide flimede Pun!tter; jeg anfaae det for et Slags Bloddyr, afrev nagle 
l\ u linger og affkar de Splinter, hvorpaa _de rode Punl-ter faddc, og vendte til
bage med mit Bytte. 

I et Glas trandvand hævede fig de ' rode Punher til ka/artige 1 iodlegc
mer; de faddc klumpviis v d hinanden, dog enkelte og ud n at giore et med 
hverandre. Det blotte Oie feer en hvid, trind og klar Stiih, fon ender fin- i 
et rode og u] .. lart Ho ed. I\ d Haandofaffet blev jc0 i den kbre SciJI en ro·d Li
nie va r, fom i Ho ed t udbredtc {irr i et æg gtigt ege ne. Denne Decl 
er ro<lerc end det o rio-e, og i famme mærk de man nagle I fe og morke 
uhend ]ige Dele. Hovedet er befot med mange Hare og -onifke Spid/er; jeg 
talte fire orr tive; de vende opad, næfren i li 're Linie med Kroppen. Deu 
'Jllellemfle eller de paa lffcn fyne tyl-L cre end d\; andre. 

Ho dette Dyr f, nes den vill-aarlige Bev" gelfe næfl:cn at ære umærke-
1ig. Sna længe det end nu er i Li ,e, fiaa S idG rne opre 1fi:e, og foJg fom 
et dodt L geme Vand ets Il , ægcl[e. Ikhm .ff)ffendc _. ornndring kunde jeg 
m, rke : den for \ andet feer Ho edet ud fom en rod Klump uden pid-

fer, 

( ) IIydL'a flJunmntri coccinea cnpite mutabili undiqu ecinato. Zool. d. p>-. '.27~6. dtfct·. I, p. 7. Ft,. Gt·owl. 33 • 
Hydra multicorni nuclo el v~ta tentoculis 14 fparfis, fubulati • FoRsK, nnim. p. 131, r, 26. f, D. G. 
Mollufrum. Ber/. Befcbii{t. 1, p. 406, t. 5, f. 3, 4. 
Coryne affine ooph ton. PAtt, ,pid/. 1 o, p. 3 (f & 4 I· t. 4, f. 9. 
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fer; naar jeg fatte det i andet kom alle pidferne frem næfien paa engang 

m dta en den m li mfl:e; denne blev no en Tid tilbage og lod mig ved fin 

Lan fomhcd opdacre dett b fcinderligc D rs Mund, fom jeg hidtil ha de fei rt 

fo · ie c er en liden abning paa Hovedets Hfe, eller i den mellemO:e 

pi fi , der fiaaer i , orbind !fe med det ovenm ldte ægformige e me, forn 

· eg 1 older f. r favm, og denne med den r··de Linie eller Tarmeaabningen 

faae jecr at ud i e fi , ocr d rfor P Id j g den for Dyrets und; anden Be-

1ægclfc kund je iM~e 11ærl--e. 

re til fire Dao-e beholdte de dere fvage Liv; doa- tog Rodheden ef

terhaand n af; de bl \ e fla1 pc og <leide. Spidfcrne tre led s, og cilken blev 

l· ngere. 

iden dette . rs , fen r bl·· o fiimet, horer det aab nbar i Blod-

dyrene I (1 , ocr I·omm r nærm fi til Ferjl;vauds-Polypen. icrefom den-

ne har d n o en til en bning eller en .nd, fom a bner o tilh kk r 1g 

for neden n cilk · [ idf< rne fl de li om Pol p n rand , ud n for 

a det f: mmen m d J ·or en, og udfl:r kke fig i ndet. 1 n d , !i m 

1 kl med Ridder E lnddelino-, hmne ind et de, at Pol 1 pen er en yr

pl nte (Zooph ton), o at denne Orm rt h ··re· blant B!Odd •rene (mollufi a • 

1 iffc m a j fige, at Polypen med mere Rct er et B!Odd) r, og at 1 yrplan

terncs (a) Antal il tab i , cftcrfom man faaer mere I undfh1b om acnrcns 

. - mbring lf r. li r har ·e -fl; 11d -Pol 'P n t ornd, at d n kan forandre 

fin Pl d , g h r m ngc ere •Ik arli e , , lfi r. aar vi l i e !J dre 

b -iendt m d "d_ r n , v· fi a d et 1in · rat f< , •il 1 n 

n" rer k nn b ei 1m 1 ·t. g t nd t d t i an-

d t paa Pl nk rne af en roe, om gaacr omkrin"' Havn n, h ord n on-

li e lode liJ r. 

Saale 1 e fan t jeg derte D_'T 1767 og med elte d t Berli11fle cHl"ab 

den forfre E ccrretning d r 1 · ret I 7 4. ,id n er d ·t mig fi r l on-

mt:t 1 ele 1 1mer n paa den k11ud1·e le Tan ved ff, emzebeks er 1 

fli 11ia-F1orde11 i orge, g d r cd har j g aa t r!ighed til en 

!kri rclfe og til en uldfl ndi re ning. 

Taar man hol r b g ·e T nin er mod h randr , il 1 an find no, en 

orfH I, fom d allen k n komn dcraf, at d i De mb r L dne have 

, ær c matte og forfr sne, da d havde lagt t par Darre o en fi r 

mc de n n rend 1 e i ommen 1a n d n e, oo- fe r der 

ed fold · iv afc 

an° e hf!•ide 'her opr ife fig e11 r n dhæn< r, ' a aen, Pæl n -

lint:) r ell r andre Tin i ~ rhed n af ·mdbr n n orr ha pna End n t 

fl n t rode Ho ·ed ell r J'"o , uer t hifl: g her n d fine udfrr kce Trevler. 

(n) 1for 1 1· jeg i nin oo/. dn11. prod ·om s ro t fl 5 koldte Zooph ta og Lir op,;tln under vnet 

Ct!J l 11 • 
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Tao-er man 1~ orfrorrelfesglaffet til Hielp, da bliver man deres Dannelfe, Fort• 
plantning og Fremvæxt vaer. 

Hele Dyret er blodt og fli met. Stilh en er fire til fem gange faa lang 
fom det udfirakte Hoved, hvid, klar, med fine Tverr nker, og en fra Grun
den af lige midt igiennem op til Hovedet lobende rod I arv. Den er ud
firah, lider 1~rummet, og fynes at kunne bo e fig frem og tilbage, op og 
ned, dog iM··e fammentræ1 ke fig. 

Hovedet er rådt, ugiennernfigtigt, og ligefom Stilken, omgivct med en 
hvid, klar Materie, befat med lange Tre·vler, lig Polype11s behendte At me. 
Det kan efter D rets Velbehag paac~ge fig ad{killige l ikkelfer: fnart er dec 
l olleformigc, aflangt, mere ell r mindre t 1~c, tilfpidfer, og uden Aabning: fnart 
er Spidfen, foart det hal e Hoved tilba 0 tru kec med en omboyec K:rnt g i 
Midten en tydelig Aabing, lign .nde en 'vinetr 1ne: fnart )·anfl-e plat uden Tegn 
til Aabning. ra Hovedet udgaJe fex til b mcen hvide, r rnl ede og giennem• 
figtige Ti ·evler, forn D rec kan udfl:rækl-e, r 1mme og tr, 1kl e nogec tilbage, 
oo- faaledes giore dem tynde eller tykke; i fid{te Til.fa·lde bliver Spidf n paa 
en og anden lidt kuglerund. 

Det mærl-eligfie er, at Hovrdet til en vis Tid findes neden om alde-
les fl iulc af hele la(er ftælformige Le mer. De ere i Kanten rund de, 
oven og neden platte, klare, h ide og ha i ideen en rod treg; denne 
fir kkcr fig uden for Sk llet og gior en tilk, hvormed de ere hæftede ved 
Pol pens Stengel. Nogle have, foruden Ho d t fædvanlibe Klafe, endnu en 
mindre Samling af Skæl paa Stengelen ikke lange fra Hovedet. 

Man kan ikke Iænge være i U vished, om dim ere fremmede Legemer 
eller tilhore D ret; famme fiimagcige, h ide og rode æfen lader Huete, ac 
de ere Æg Iler 1(11opper, og et Oyekafr paa Tnn(Ten, h or diff e Dyr fidde, 
vifer en rod fl immelagtig Materie, h oraf un e Pol per udfpirc. Nogle af 
difr ha e cndnu ikke fkudt deres Tr vler, andre b ·uge d m a11erede, og an-
dre ha\ e bcg ndt at anfæcce Knopper. 

Derfom der nogenfinde give V æfcner, fom ere virkelige Dyrplan er, da 
have dine Rct at paafl:aae et faadant avn: fom Su ,Jtcplanter fidde de paa 
andre Væ" ter, uden at kunne flotte fig, fom Planter fl rd de Knopper og forn 
fofl~,rfode11dc Plantet (b) lade de deres Knopper falde, men forn Dyr bev ge 
de deres Stilk, deres Træ-i,Jer og o-ive i fær Hovedet en til d re· ndcrholdning 
beqvem 1 ikkelfc; med Træv Icrne, fom fee at forl-orte og forlænge fi;, er 
det troHo-r, at de forvikle finaa D r, ~ fore dem til 'fundigen, forn, for at 
nedflul-ke og fordo c det fan ne, og at tilbngcgi e d c udt rede, paarager 
fig adfl ilHge ShL·kelf< r. Ale detre ifer, at de ere irk li ·e Dyr, fkiont de 
iVi-e kan bevæge (io- fra et ted til and t, thi at gaae r dog ikke Dyrets 

G nt1i 0 e ærke, men enhver vilkaarlig Ror lfe eller frivillig Handling. 
Tom. I. D Dette 

(6) \ iriparz. 
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Dette nydelige liile Dyr var uden vivl den for!l:e rugt af det Dan-

e Arabifke og. FoRsK AL, denne fkarpfeende, graadige , og midt i fit 

ob fhmdfede , aturforfker, hvis Kiendelfe jeg for fe lede, fordi je · i hnns 

id, og 1 .;nge efter, ikke anfaae noget D rr Iler Plante uden med almindelige 

Oine, 4 on r AL, fio-er jeg, fandt det ed Ankerets L ttel[e paa HelfingiJers 

d, og e rerlod en eo-ning og en kort Befkrivel[e (c), fiden har Hr. KoE 1 

fondet d t ved d Isla11djl:e, Hr. 0 HO FABRICI ved de Gronltmdjke Hr. 

P LLA ved de Holfleenjke og .Hollandfke, og jecr paa de Danfae og Norfke 

ficr. 

(,) Anim, d fcript. p. 43 I, Hyd ·a multicortzir - -

Deftt·, Co/01 incnnznto-nqueus. Vnfar npictm crnjfior clnv~formis, clrtvn faLf1cumit1nra, rwdirpte ol,fij{n, 

tmtnculis nlbidis, fpnrjif fe,·e 14 fi,bulntis, iongitt1di1le co,·poris: ~ erum digito ndmoto retrnfli!ihflJ 

ndco, ut cln· n ln·eviørn e· ndtmt & fiwul cn1J]io n. PlttrtS ·ndi nlltuf ·"· tn i,z-.;icem in fuco , nt 

·u ,wlJ,i c ufpi ieh mu,· 1 nmi Internles. 

In fi eto 6,·efimdico itlter fi4Cor ad fundw11 mffri • 
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3. HAARKROLL . ( ) 

~n I!l:e Figur p'1a Vtc T AEELLE frcmllillcr en Sr en, hvorpa:i fi<lde t\·cnde Hnm-lroller, 
boycd efr r Stenens K nr, og en trcdic midt paa; dcsuden Dyret ved renen kl • 
vend Æg(lokke, lig Hiort takhr; cndnu Skallen af er OnJJejk.æll og Stumpen af d n 
rode Bie1grur. 

Den 2den vifcr Skal/ms udven<lige og 

Den 3di den invcndige Udr•ende, alt i naturlig Srorrelfe. 

D n 4de ifrr d t fammc forflorrer, nemlig de foi1 k lformige lfroller med deres HaarlokÆe , 
den firibede Hinde, de brand gul ··Lapper og de t nedi M11fkler. 

Den 5te d af Skallen ucbgnc Krriller fra den Sid , fom vender til Skallen, ogf. a forfiorrct. 
D n Gre Skallen inden fn, blottet fra Dyret. 

D n 7de grenede Ægjlold:e og Sporet af Mu{klernc. 

Den sd ) ClJkcltc Æg> meget forfrorrode. 

an vil ikke undre fig over, at denne Skabning er ungaaet Mennefkets 
6ie og N aturfodkerens Opmærkfomhed, naar jeg beretcer, at den all ne 

findes paa Strandbunden, og at den der gcmeenligen fidder paa ujevne tcne, 
lig Koppepl tter, fieldnere paa for, Idede Mu lingfl aller; gior næfl:en et med 
Stenen, har en mor brun, hos nogle afk graa Far c, og med fin lidt ophæ
' ede Hfo ligner Sti.:;nen andre Ujevnheder. Derfor kan diCTe Stene mang n 

ana- rages i Haanden, befees, og, uden at man mærkcr Haarkro'/len, igien 
udl·afres. l an feer paa Stenen intet uden en Ophæ elfe, fom retter fi(:) ef
t r Stedets jevnhed, og tnan maa no e betragte d n, h is den fkal op
væl·ke nog n i t n] e. Den fidder faa fafl:, nt den ikl-e uden ved Hielp af 
en Kniv, fom fætte ind under den, med aen kan frembrydes; ofte fprin
g\:r I ant 1 i St kl~er og det ovrige bliver fidel nde. 

11 aaer mnn den fra, da f< es, at det er et enkelt, ujevnt og lidt kred -
formio t l ~ Il: o n paa ophæ et, brunt, h as og har paa Iff< n .henimod ran-
t n en li den ugiennemboret Knop; neden under r d t himmel bl ac m d 
finaa glatt je nheder. Under li rfrorrelfen fees det befi t med Pun eer cæt 

ed hv randrc. 

Efter denne (l:alt og det kalkarticre V fin, vil man ftrax anfce det 
for d t Slag k I, forn man af dets fadformige I◄ igur I-aldtr Pate/ler; men 

bliver 

(*) Patell~ n1Jomnl,1 tcfi 1·udi, fufca, orbiculari, ,·e1·tice fubmarginali. Zool, d, proo·. 2 70. 
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bliver man det konfrige og meget mærkværdige Dyr vaer, fom ligger untler 

den raa Skal, da erkiender man firax, at det ikke kan regnes til Patellerne, 

med hvi Beboer det ikke har den mindfre Lighed. D ret i Patcllerne lig

ner i ale Sneglene i V,mdfizekA·erne, og har, forn dilTe, tvende Horn, og ved 

hver Horn Frcmkomfr et fort Oye: det nærværende derimod har med in en 

Snegl og med intet bekiendc Dyr nogen Lighed. 

Dog for endog her at forfikkres om, at alle Skabninger, hvor fikkre og 

vj(fe end deres fp cifiH e odkielligheder fynes, ere med hverandre igiennem 

Iyriader Skatterinrrer ved et eller andet Træk b fiegtede, og at intet fraaer 

eentfomt og aldele fremmet fra alle andre, maatte jeg i farnme Vande finde 

den 1uslinge- I o-t, forn jeo- kald er Terebratula (a), og fee den levende Be

boer, der ene ligner 1-laarli.Tb'llen; og paa det man ikke mere fkal fige: den 

Sl"al har en faadan kikkelfe, fordi den fkulde indHutte en fi adan Bebo r, 

eller, fom det rettere f, ne : det Dyr har faadanne Org, n r og faadanne Lem" 

mer, fordi det fkulde b crge fig et faadant Bolig, kom et næi1en ligcdnnnct 

D r til ~t bebo , eller no er nt tale, til at bygge fig et faa forH··ielli?"t Bo
lig fom et een/kallet og ec to/kallet Skæl, der baade i faterie, Skikk lfe og 

enk lte lndretningcr ere lange fra hverandre. Hvor forfigtig o fparfom bor 

man derfor være i at giætte ndemaalet af en og anden Indretning hos Guds 

Skabninger, da den fande virkende Aarfag ofcefl: er il'"iult, og det man an" 

feer for irkning rnes Aarfåg, ofte ikke har nogen Deel deri. aaledes troe

de man, at k lb bo rnc Kroppe v d Uddunflningen dannede der s Boliger, 

ne k r og u lingfl Her, da det dog ikkun er Randen af deres nppe, fom 

ofccfr uden n lens eller D. rets Vidende og Villi , efter kabcrcn · vife An

ordnino-, forflor rer og fort) kkcr deres Hufe i Forhold til deres V~ t og Be
ho\ nde. Dog j ien til vores Iiaarkriille. 

1 hvilket 1cnnefkes Tanker er det t~ommet, at fce et D. r i Skabning 

fom t ende frifercde Bukler eller Haarlol-kcr! Paa mere end et Sted har j ~ 

viifr at det ha· b ha t l'"abcren at glæde aUe muelige æfener med Liv, 

og at giore ull r mel'ge Bill der virkelige. At cfccrabc uturen nt gi\ cd n 

dodc 1:. rembringclfor · ndre ndinger og andre 1 ormer, det tilhorer d t "p

perfre af alle ~1nli e · fc ner, men at give, og de 1 enn fket muelio- , Ideer 

iv og Ved\ ar nhed: at frabe dem R d{l,..aber og ]i orm ne til pan no en 'd 

at opholde fig, og i vedvarende Rader at kunde forplante fin Are; det er det 

æfi n E endom, fom meddeelte hine Evner, og gav 1ennefket det li orcriu 

at kunne t nke ham. en Slutnin maa mig endnu rillade : have faadanne 

for vore indfl,..rænkede 1 ornuft ufand0 nlige Id er fanet irl-eli ·hed, h orfor 

{k 11Ie andre ligefaa utroli ·e il-ke være muelige. Sl-ulde d r il ke for vores 

æfen i erhold re li0 e fi a mange Satfer ikiulte, og, hvis de aabenbnre-
des 

(n) I Zool. d. prodr. p •• r ,_ og .~ .. :I ]1n1· jeg med tydelige Fodkiels-l"araktmr \'jj(t odvendighede 

af de tvcn e le te1· Ter 1 ·nrul og A11omi1, under hvilke de Auer, fom L1. 'E har h]andet Ill r 

A11omin, bor de I s. D ne ene moa jeg tille ge, '1t de t1· nde ;f mig leve c fi ndn Ter brnml ,. 

er fomme Al'tcI med ilcm, der almind ligen fint½s ftm1ble1:nt • o af noglc troedes ikke m le at 

v re til foin Je ende V fc ner. 
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des, ligef~ . ub ril lio-e, fom de os bekiendte og ·ant!gne vilde blive for Haar• 
krolle11, h ,j ' irk kr ds er indfluttet paa en Plet af fex Li nier. 

Dette Dyr b a~iaer af tvende fnirkelformige, blegrode og kiodagtige Fli
ger, hver Flig er fra Grunden af, lige indtil Snirkclens Ende, tæt befat med 
li ronfc r af fiive, gule og krufede Haarlokkcr, der faaledes danne en Haar
kriil/e. Pa den Sid , forn vender ned til Stenen, gior hver Flig eller Krb'lle 
ikknn h lvand~n Sn kkevending, men hvor den vender til Skallen, næfien 
trende. 

eden fra hver Krolle udo-aaer paa tvers en lysblaa Se11e, der f: fier 
Dyret til Sk- llen. 'lellem diffe bedækkes Krollerncs I~ orbindelfe med en 
t nd riidflribet Hinde og tvende brandgult Lapper. nder diffe og neden 
for Kremen fe tr nde h ride brikkeformige fenede Muftier, ved l is Hi lp 
Dyret og Sk Ilen fiddc foa fafl: til tenen, at ofte det hal c af Dyret bliver 
tilbage og det halve folger Skallen, naar den lo bræl·kes. Desuden efterfadcs 
altid paa Stenen Sporet af difTe cre glatte Mn/kler, der have nogen Lighed 
med d n faa kaldte Stoel hos de gemene Ofters. 

11 n hvorfor den lille Haarkriille fkal have trende, de O:orc Ofte s og 
:AiJuslinger ikkun e n, o rr de andre to/kallede I·æl evende, horer blant det 
meget, fo1 1 endnu flaner tilbarre at vide. De ere elafli{J e, kan h ve og op
gi, e fig, g atter fold fammen og tætte fig. Ved denne Operation lul"ke 
fig de tQ(kallede, oo- HaarA1rb'llen fæfl:er fig til Scenen; ved hin lader Haar
l~rollen et om mell m fig og Stenen, og de to/kallede Muslinger aabne fig. 

Under hver Kr "Ile ligger et gunlbrunt grenet Ltgeme, lig Hiortctakker: 
diffe ere ni 1linger af Æg eller Dyrets Ægfiokke, fom i denne grenede Orden 
bli 'C tilbao-c paa Stenen. De ere alle omgivne med en giennemfigtig, ikke 
ald le blod, Sliim, o T focs uden for famme gullndne og trinde. 

anr D Tets Dele erc fkrabede af Skallen, bliver ind cndigen i famme 
endnu noget Spor af de evende Sener og de platte i}lufkler, og af nagle 
der ·ra op ad fl:igende fine Straaler. fter denne Tegning ilde jeg have an
fe t Haar!?. ·ollen for Originalct til de bekiendce B attenborg/ke Penninger, fom 
hidtfl ik :lm erc fundne frecnblevnc, h i di!Te ikl~e fl u1le befiaae af evende 
kalkr. l◄ i~urerne 134 , p J t. I I i Fn. Sv. I 746 li ne den aldeles; jeg 

1 ar endo fond t et Par, h "is Skal ar graa oo- fra oven iifie kredsformige 
Stri r, fom 1◄ ig. E; m~n fammenholdcr man bcg ·es Sl-aller i aturcn, da fee~, 
Indn·. kl· 1 . _j >hed ungtct, Skallcrne I◄ orfkielligh d, da d t faa kaldt Dod-
nin ·eho,.:ed, li efom Oj1c,·s/kallcr11e, er dannet af et Lag oven oo· udcn for det 
nd t o fi arkrvllc is c erimod er udcn Lag, og befbacr af ec l\.Ontimmm; 

il,I-e at tul o 1 de It tr ·k af tri ber og I unlpcer, fom d n Brattenborgifk.e 
I enninb hnr · I and n, .t rdi de I unne foraarfug s af Ilaarkro/Iens Lokl'"er Of! 
udfl ute b" 

E Mund 
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Muml o Gatbor er jeg. ikke ble en vaer hos dette D r dog kan 11 11 

faa Iidet t i le paa, at det j har <l m, fom at det, i hvor fall: Skallen fidder 
til Stenen, kan hæve d n faa meget, fom bcho yes til ~t indlade andet, og 
ned fine finukke o utalH , e Lokker U dfl:ræl9"ning og pilling at 1~unnc for-
. ·Hke fig, o cage den fornodn F od , og til fin id lade Æggene fare. 

Af ovenmcldte er d t klart, at Haarkrollen ikke uden uecrentlio-en og b r 
en Tid kan henfore til Patellejlcgten. Jeg h, derfor gi et den avn c1f 
den uregelrette Pat lle, og ed d t nnfl e Navn Ht1arkriille, ildet pæ0 ·e paa 
det nye Slegtna n, fom kan tilkomme den, faafnart acurfo eren !kulle ud
finde d n nogle flere Broåre. 

J g fandt den hifl: og her i de orfte Fiorde, overflodigt 1 Drobaks-
fiorden, o finder il"ke, ac den r orckommet no en anden. 

4· P R-
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4· PURPU TET. c) 

D n 1frc igur p:ia VIte TABELLE forc!tillcr Purpurbiertet med fine Pigger oven fr.i og in • 
rurli Srorrelfe. 

D n 2d n een af Ryggens lange Pigger, fodl:orrcr. 

Den 3die Purpurhiertet neden fra i naturlig Storr lfo. 

D n 4de en fodl:urrct fpaddformig Pigge med lwude11, paa hvilken den dr yes. 

D n 5te en pmfalformig .folbufk, fiærk orHorrcr. 

tte 'lwldyr er faare lidet bckiendt I d t naturlige i orfatning, og n ppe 
til orn bl vet fe t le nde af no en r amrft1 r, endog i det {) eblil-, 

da det opdr g af avet, er det vantkeli ·t nt m, rke nag t andet I i tegn, 
end en trammin · i Pi ·erne og en !iden iJl~aarli B æ elfc i "'ltraadene, 
fom dob hafl:igen for{; inder, og fnart f< e "ltraa ne at r tte fig efter an• 
d ts Bev· elf< til B viis paa D rets Aflivelf< t l o 1 D JL • har en gning, 
fom for fl:iller vorc Purpurhicrte n den fra, og fl m han anfcer for Ai 1 TO· 

T':. Es' pat,mgus g BrfOtts, fkiont hvad d r figes om dilTe, paffe fig til 
flere Arter. Der imod er det i det flee11h/ev11c Til(bmd nokfom hekicndt, og 
n ange ◄ orfott re ha re gi vet Befl rive1fer og I igur r a d ete oo· dets nærbe. 
H· t>t d , faal · f< m de, aldeles bero ede deres Pigger og Borfi~r, forekom-
me i a fkillig c enart r. (a) 

D 

( ) patangu purpzweus cordiformi , fj)inis m~joribu r&ri olbis. Zool. d. prodr. 28 50. Rm. dtflr. J, p. u. 
LESKE al di t. ad rtE1 •• echinod. p. 171, t. 43, f. 3, 4, 5, t. 45, t: 5. 
pntfl11 1111; & Brijfi,s. Ro DEI., poi{f. I. 1 , c. z 8, f. 

The l.igh u cked fc gg, Hm., onim. t. I x. f. uden Pigger. 

(n) Herhen hol'cr YLE1, ·s E11geljke Anlehicrte /\ H, og hnn urede ro,:flce C D, h ge prin den .23 Tavle 
f ! /;i110 I. I il. 17,4, men ilde E I•, fom hli\' r det almin lelige gule l·"lltri11, Zool. tln11. p,·od,·. 

~$49, der et· Original t til clen 1 ztc og 13de ·igur pna den 49 'la le i ITr. Prof. Ln 'ES oJdir. 
cd K1, echin. Videre horer C po:i r r:1 ·s ~3de Tov le fra det Drmle11Jla I'" binet til vore P "ptt1'• 
hieru, men ikke B fra ll1nlui, der Jigefom a og b frn lnumom fore fl ille det fiffede • 'ler in pa
ton g. lncu11ofas, fom jPg og her fondet i Drohnhjionhu; Hm hor en god l•iour i h ns ll,jl. of t111im. 
und r avn of ibe d,p"cjf•d cordnted ft I:. . Fremdele I hl ' Gr iki: o]ehierte c d e p :i den 
~ T \le, Bnr.y 5t o Gt ·;gur pa 5 te 'I avle af J>o/ph11/nm. gedm,. 1. 3 4, \\ At CHS 5 t og 6 e 
Figur poa Tavl rne ~ og I, P1.o-r 1 1 re Figu1· pa :zden, o 9de J,j ur p~ de Tavle, og· mange 
ndrc, foin anfore af Hr. P1·of. L Kli i h n, med m geu lid famle fe nddirnm, p. J 57-16 ;,• J 

tl Cl', 
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De ældere aturforfkere kaldte diffe Spatagi eller Spatangi formodent-
]igen af deres Jpatelformige Pinde, og !kilte dem fra vore Krageboller, eller 

oæbler, forn af deres ll~o fl:okl~e, der hos negle ere fpifelige, kaldtes Ovaria. 
Ridder LIN E bragte bet",ge og flere, faa fodki llige de end ere, ond r et 
Slegt, fom han kald er Echinus, og KLEI gi orde af fomme ikke mindre end 
ti e og to Iegtcr. Sa3lede gaaer det, h,,or man kiender aturen blot af 

Skelettcr og I-aller. L1 ~ • befaae dem oven hen, an tog til legtkarakter 
en femlaaget if unding paa Underfladcn, og deelte dem i tvende amilier ef
ter Gatbor ts tiUino- oven eller unden; han laae ikke Mærke til, at mange 
ingen femlaaget i ndh1g h ve, og ~t negle 1 erken have Gatbo ·et oven el

ler unden, n i Kn 1ten. KLEIN betragtede dem vel noycre, men giordte 

d t til leot - rhende, der neppe, eller i det hoyefl:e, kan blive fpecififl e 
rl-c \ 0 6 fh: nte efter Gatborets Stilling trende Klaffer, fom il+un kan ud-

giore trend C 

I min prodromu (b I har jeg foo·t rigtigere at faO:C.--Ctte deres Slegter cf. 
ter Gatborets Still ·ng og ti lagt cc iendemærke, tagen af deres Fi;'ltraade. 

Ho cdm· ~rkct bliver altfaa, at det er et med Pigger befat Skaldyr, fom i kal
len har tv ende fiore Aabninger; diffe fidda enten oven og unden, eller un-

en og paa 'iden, e1Jer begge paa Underfladen, og derefter ud iore trcmde 
natt rlige ul gter: Echi?ms, Spata11gus og Bri!Jus; denne fidfi-e er min Spatan

gus pujillus 2 <. 5 I, fom formedelfi- Gatborets færikildte Stilling o Mangel paa 
oltraade om u1 dingen nol~ burde udt:,iore en egen Sl gt. 

'"LEI h r af de, fom bnve Gatboret paa Siden, under Navn af Pleu ·o 
cyfios, uden od iorc fem 'legt r (c), forn mageligen 1:--an og ri tigen bor 
bli c un I er et ~ legt, thi Streger og Tegninger, Furer og il~ke Furer, kau 
umucfo n ancage til generifre Forikie1 mær ··er, naar Dyrenes o rirre B gnino
il ei noget 1æfon li ta vi s. Dette fe s Uarlig n paa det gule ( p. fia·~·efce11s) 
( d) o0 • d c fu ede I~ olltrin ( p. laczmofus), hvo raf d n for fre eft r r LEL. maatte 
h "re til I gren pata 1gus cr den nndcn til BrfOåides, da doa bccrcre le e 

paa famme Sted r med hve1 a 1 re, il- ficlden i DriJbaksfiorden, og i !llt cre 

1 , randrc libe, l:1 ren og < en 1e finaa Huller undcagen, oo· derfor, hvis de 

erc mer end odl idlige i Gon 1ct , ikke kan komme ho erc end at bli e 
orfl i lli re rter. 

Pur-

troer, fo.a meget iigti ere at kunne $kille diffe Hierte,· fro l1verondre, forn jeg i de 1 • orfke Fiordcr 

hai· fundc Origino rnc til diffe fiecnblcvne Arter. Af den gt1le og den fiwule hor jeg tilfc n t Hr. 

Fr f. LI?s s nogle 1:..·en !or r; c en ftdlle har han noyogti"en bcfkr \'et og I det ofr gnc p, 166, r. 3 , 
f. 5 under J avn of pot. pujillus. Jeg m a het ved c1 indre, t denne i mjne Tall et· lilinr een og 

famme med hen fir · forh II l,~fkrernc p. lnctmojiu, forn af fit fieenhlevne æfen ll31 faoc et frem• 

mt dfeende, n mi, p. tJUfi/1,u i prodr. 285 r ei· en gon c anden mcry t liden rt, o,. ·cnte-

Jigen Griginal t til han og :1 de Figur poa <len 49de Tin le. 

( ) p. • L", hvor i reden for n110 inJe,-o, ma:i flane 11110 Intern/i. 

(c) Arncb11oider, ,p ttmgtu, .__pntnu oidn, Brijfiu, JJrijfaitlru. p. 96, 

(,1) D nne 1· i e ~pntn 1gm B1·ijfi1s L s ·.: ndd. p. 1 s~, faavidt 1 LEI ·s F'gum ucl j c. 
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Purpurhiertet har T o-nin en af t Hi rce, er ophæv t, i G r ov r R .. ·-
en, og fald r lid t af mod l id rne; r til de le det d n fra idd I-

punkt n lobende ure i t ·end Oph I(c eller B nk r; buer til er d t hut 
affkaaret; n den under er det plat, i ideen paa I nrr fra f mJdin ·en uf li-
d~t oph vet. Strax det opdrag s af Havet Bund, er d c m "rk, purpurfir
vet, ob de lange Pigg r hvide; aa 6 eblik dere ter, cndo henlagt i Str nd
vandet, doer der, og aIIe Pigger falde mindre og mere i det gra . D t er 
overalt uefat med utallige, kore re og Iænbere, gla arti) og krummede Pigger: 
d korte 1 "be over R rggen i b m 1 ad r i en modfi t nding, fra Iffcn ned 
til iderne, faal des forn man plcycr · t fkil] Haar t paa Hoved t, o be
dække de mellcmliggende Bank r. Paa lw r Ilembanl fremfl:aae blanc de 
mindre nogle I n ere og buekrummede Pi ·er lig f< m hcnfir "ede, og v n
de !llle mod Bagenden; paa d t r nd forr fte Bat l· r forn dann a o n
næ nte Fure, vende de fiorre Pi > er ikke fi Id n til alL ider. D u 1 n er 
hele Skallen i Granden o eralc r t befac m d fine og i J~ndc:n lidet l åldan
nede Borfler, fon ikl-un fi s d Hi lp af t Haat dglas. I i uren cre Pig
gcrne mindre krumme og ende til b b <re Sid r. 

Ned n under ere Siderne bed·.. de med a~ længcre pj , er, fom alle 
vende n d efter, men den oph · ed I\ idre fra 1undin en a · til mod at
boret er b fat med et fær Slag Pigger, forn vende til Sid rne ra h 1 eran. 
dre. Difie er i "Alden udbr dte, o pna den n dre Side fra 1 id ten af 
udhulede og fpateldamzede. I Bunden er nd rfladen o reralc, men mindre t t 
end Overfladen, b fat med fine Borfler; v d Enden mod Gatborcr tæctcs de paa 
11inanden, og danne en elliptifk T gnin paa tv r , forn ec h nflængt Bælte. 
Til de forna krumme Pig0 r, fom overalt b d kkc Ryggen, finde her int t 
Spor, undcagen paa Kanten af O rl ben. kalkn er alcfoa b far med lange, 
korte og Jp 1telda1111ede Pigger, og med fine haaragtige Ilort1 r. Enhver Pjg-

e, endog de haaragtige B "rfrcr, omfatter en liclen 1 11u le i D ret l"al, og 
be æaes pan fammc. Alle b fiaa af et ikiorc o br, klp Iigt \, f< n, er un
der Forfl '"r1 elfcn rudercde oo- ]idet furede, o alcfoa il kun i I inhea, Storr lfe 
og Dannelfe forfki Hige efter den Brug, til In ill n de re b fr mmed . 

Ski11cr man Purpurhiertet ved det Pi er, f: 3cr man en and n Teg
mn at f< e, til Gi ngi ldelfe, for d n Overvind 1 c, fot det AH··J ·dnin o
frer. .Jeg opoffrcd mit befre St kke og d c rio-ina], feer h ilk t 1 gnin
ge 1 paa d nn Tavl er giorc, for at giore B fkri el n d 11-o fikkrcre o~ 
fuldfh ndib re. 

Hele ka1Ien er purpurfar et, o ver~lt b (lr "et med f maa 6 et næf1en 
um rkeli , ophæ ede Punkter, 1 ifi g he bcfot med 1 vide Fnuder af for
fl iellig correlfi i bugcede Rader. l mtdcrne bcfl:a, e a et heclc ell r k rvct 
11 oc:Hf /kke, hvorpaa fidd r en ](ugle, lindf< nde fom Elfenbe n, o har i id
ten en lmul Punkt. I Iffen fe fire cirkcln11 d Huller af lin-e Sttrr lfe i 
tve1 de Linier, de to bn fl ftaa lide l nb re fra l , andr . bia diff ud
lober en d ✓ b og bred Fu e over den orre!l:c Rand li) e ned til !Jfund ·n en 

T()m. l. aa 
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paa Und erfladen, og til Siden paa fl<ions mod oven og neden fire finallere Furer, forn indelukl e en aflang Banke, og tabe fig paa Midten af Skallens Sider; hver af diffe mindre urer re befatte med tvende adcr finaa, og ved n fmal Tverfure forenede, 'giennemborede Prikker; alle tilfammentagne ive Tegningen af en udbredet Lillie. De fem mellemliggende Banker ere befiroede med hvide Knuder, forn paa den merke Grund give kallen en forn Anfeel[e. ( e) 

Neden under er den fladtrykt, dog i Midten paa langs lidet ophævet. Tvers over fondingen aaer et bredt Baa1td, og fra dette i lige A fl:and fra Midten 0 Sid k ntcrne t ende ligefaadanne Baand ned til o emn "ldte B lte, og orefl:ille ndbildning n det faa kaldte r ki!ke 1r. Diffe Baand f) ne blotte for 1 nud r o Punl-c r, fordi de fidfl: ere der i mindre Antal. Alt d t o rige er tæt befat med h ide Knuder. 

Mu11di11gen fiaaer rnjdt imellem den forrefie Rand og Midten af Skallen, alcfaa en fierdedeel af Skallen Længde fra anden. D t er n i Skallennyredann t Aabning, hvis overfl:e Læhe er ncdtr kt og fkarp, men den nederfi-e ophævet, afrundec o fremfraa nde. I D r t elmagt er den tildæl--ket med en flæ/artet Hinde, befrroet med fine B "rfi:er. Omkrino- d n feer man i en burrtct Rad Spor t af Dyrets 26 pnifelfor111,i e Fo·Jarme, fom faa mange cirl-elrunde Pletter. Hos andre af denne Slegt feer man finaa Huller i Steden for letter> h origienn m de forfvundne ol rm ha e æret udfl:r kte. 

ndnu fortien r ov nmældtc Bælte vores Opm, rkfomhed, uacrtet vi ey l an angi c dets Bruo-. Det er et i Form af en r rre paa nderffaden h n ·mod Gatb rec tv r udb ·edt hvidgraa Baand, forn indfiuttcr en ængde fmaa hvid Knuder, og fol befl:aacr af et langt frårre Ancal meget mindre hvide trinde Punkter; difie ere fatte i femten Rader tæt ved hverandre, og uc ·iore, naar man efter mindO:e Beregning il- un tæller fire hundrede i hver Rad, fex tufende mærl- ]ige Punl-cer. ar faalede der, h or een · turforfl r feer et bart Rand, en anden t Her 6000 Knuder; h ad er d bart o l' bloc i aturen? Det hli er aldaa il kun i Henfigt til de fiorrc Knud r, at lee l·an kald s et hart Baand (/), og vildc naar man ligner de an re hvidc nud r ed h nfiro de Sei rn r af forfi: o anden Storrelfe, med ttc forti ne avn af Mell·e-eyen. i f< m de andr nuder ere i Purpurhiertet ubcfi,..adi ed ilfinnd befatte m d enk lte fiore ell r mindre Pigger, faa b rer g h ·er af Ilælcets Knuder en fiin opre) fl: Borfie; cli!fe Borfi:er fidde faa tæt fammen forn ar n i en finefie enfd, og om i" rde en liden Pio-gefam ing. 't faa font B lte finde og paa de andre Fol/trin (g), men er oval og fidd r ikle p a nder.fladcn, m n lige med Gatborec paa d n butte Bagcnde. 

I 

a1· lnd t Ovedl"den nf et foadant nug t xcmpl r fmu t aftcgnc T b. 45, f. r, oo- tilfo:c det 

(f) F feia nuda. Li ø l. c. p, I 7'),,, 1) Spatangi. Zool. da,. pr. p • .2 6 
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I den d n overfie ~ ure modfatte nde fec i Randen et ovalt Indtryk paa tvers; dette er i de belkadigede Stykker et frort aabent Hull og har faaet 

Navn af Gatboret. I de med Pigger befatte fkiul s det af de omlig ende 
Pigger, men tager m2n difTe vaerfom fra, feer man, ut en t k r nket Hinde opf Ider Aabningen, og danner i Midten en liden r nket F ordybning, forn I-an 
aabnes og fammentrækkes, faa ofte Ureenligheden fkal udlades; ogfaa denne Hinde er befrroet med fine orfier. 

Endfkiont dette Slags Få'lltrin, i (~r den mindre gule Art, I no-e har 
været, ndog de ældfl:e N aturforfl'"erc b kiend c, veed man do lidec e11er in
tet om D rets Indvrndige. Saa ofte jeg t g dem i Haandcn, kort Tid efcerat de vare opdragede af Vand t, fandt jeg dem mngere, og v d en li den Ry
frclfi flod n M, ngde ureent and, Jord oo- Smul udaf Gatborer, oo· med dette ~Ile D rets in endige Dele, ud n at I-unne fkielnes fra hinanden. ed at br +ke 
Sh1llen paa andre af famme lags, faae je en tyk Tarw, fom i crcnde ndin
g r fira) t fig fra 1~a1Iens unding til Endeaabningen; den b fl:od a en me-
et tynd og bræH-eli · Hinde, og ar opf 1ldt med udd r, Sand o fmaa 
t ·kker af kæl o trandgræ ; desuden h, n te tt·ende Bunter hvid J ugler ned fra f 

1Iidte af Skallens O rerdeel t --t ved de anforce fir Huller; diffc 'are maafk e Ægfiokkc, og i faa I◄ ald blive de fire Hu11er Aabning r for ◄ ggene. 

Vi ere altfaa i Kund ab om d tt D rr Indvendige ikke meget vid re 
end i Ro DELET Tider; hos ham hed r det: inden for 'f..·allen er en fa111,
'Jllenfvobt Tarm, i å·· ·rigt hverA en Æg eller naget af det farte, /0111 pleye at 
være i Stedet for Kiiid. Men, naar en kabninb til ftt 01 hold og Fortplantning ey er tild elt en mere famm nfac Indretn ·n~, faa H m n e finde mere, 
faa læn e erden fiaaer. Dog har jeg, forud n ovenmældt Yuglebunter, fondet nogle kiodagtige Bujke, fom udfl:ræ ke i i nnem de Hull r, fom om

0
i e 

Mundingcn; dif1e kalder jeg penf< lformio-e Folbufle; de f1,n fornemmeli en 
at tiene D 1r t til at fafl:holde fig paa Ha ec Bun . Andre enl It Fåitraade, li0 dem ho Kragehol/erne, har jeg vencct at find i de h 11I rede Rader, fom udo-iore Lillietegnino-cn, men int t por til dem \ .. r ind- Iler ud endi n for
haand n, og det traf fig aldrig, at jeg faae D r l udfl rde no et faadant igicn
nem Hullerne, fkiont jeg af Analogien med l(ragebollernes R ·g-ning ikl·e kan tvivle om deres Tilværelfe. De maa være faa foiaa og flimagtigc, at de und-
gaae n c, og let forf vinde. Dere Tal er ubefi mr, o · nogle i)'n ndo 
at forfl:oppc og ti1groe; jeg talte 3 til ~45 i h rer dobbdte Rad. rna-

e vi faal <les 40 fom et id deltal, bli er der s hele Summa 3 20 11ler eller enkelte Fiilltr ade, og altfaa i lnngt mindre al end Kragehollernes, fom belobe fi til 1 ogle tufinde. Dere Stilling n paa Sl-all en vi( er, at d in
·enlunde kan gi0r dette D r d n Ti n fre, forn de ud0 c hos F rageho/lernc; 

dil1e bru d m fom H nder ac forefole oo· · {l-1 olde fi , g fom I◄ odder at 
fl) tte fi fra et ted til andet; ho hine I an d aJI ne o iore n {; ævende Be-gelfc i andet, fom dog for D rct mua hav Cn ycce. 

Ha e 
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ave da Fo·Jltrinene fotetflags Gang? S iont jeg har ha t mano-e Sn fe f den gr,le Art levende i Kar, opf, Idce med altv nd, l ar je d aldri nærket nogen faadan Bevægelfc • el kan de reyfc fig p a dere Jan e pj · .. er og de fpatel.fi rmige kan bevæges fra en horizontai til en P.erpendicul 'r 'tilling, og fyne efter dere 'igur at kunne bortlk d andet; fætt cilligc de penfelformige "'o°Jbufke i Bev gelfe, da f, nes dette at v re den endl:e 1 aade paa hvilken diffe D r me kunne giore nogen remfart og do anfk li n nok, da de, deres Skal Lethed og T ndhed uagtet, ere m get tunge af den Jordmaffi, hvormed de indvendigen erc opfyldcc. 

A Is OTELEs figer allerede, at Fållt1·i11ene cre ·are at find og de li -e ikke at være ble ne ~lmindeligere fiden hans Tid. Dcnn . i Jdcnh d kommer ilke deraf, at dere Anta! virkeligen er faa rinbe paa I a, et Bund, (jeg har ikke fielden opdra et dem med mit Garn) men deraf, at dere kal er me et {i agere end l(ragehollernes, o at de altfan ikl-e fom diffe k n 1 l o holden opkafte paa Strandbredden, hvor jeg o te af de finaa 1 ragebolltr 1ar famlet en ængde, og aldrig een af FtiJ/trinme. Doa- erc Purpurhiertet endog paa Havets Band meget fieldent; ikkun evende t k ·er er jeg paa alle mine 'ilkerier overkommet, og diffe allene ved ahoimen i rObalufiorden, 

Derimod forekomme de dell-o hyppigere freenblevne. Man har fondet d m · hvid Leer i Picmont ikke lange ra urin, pa Hartzen i Tyd/kiand, og i ridt paa adfkilli e ced r i Engelland, og efter a net ho KLEI maa an ha e h t et fieenblev t emplar fra orge. ette c en fi-or i lden-h d, ikke fordi e jo d r, hvor de o phølde fig i dere natur i Tilffancl, unne find s mere aln ind li gen fieenblevne, men f( rdi 11eila orfl n I U>r re i dette vidclofrige trandrio-e o ermaade ficldn , og; 11ig ~11cne ved Tro -vigen (h) nogle faa Arter forekomne. 

(h) Reift irrimn,m Ovre- Tillemndw,, f. I i - 2 • 
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5. K LOTGOPLE . ( 

Den 1fie Figur paa den VIIde TABELL, frem!lillcr /(n/otgoplen i naturlig Storrclfc, men de 

folo-\,.ndc vife den og dens Dele und r Mikrofl-opc:r faalcd i: 

Den 2dcn Figur Goplen fra Siden. 

D n 3dic fra ov n i Rand n Udvid lfe og 

Den 4de i dens Sammenknib lfe. 

Den 5tc en fi rk '-"orfiorrct Foitr,wd med dens gulbrune l{ug!e. 

lant de heffnde Jigfl:c Dyrarter hore og de faa kald te Gople , V cmdmænd 

eller Nledufer. Længe holdt t 1an dem for Havets Ureenli 1 h d 

d "de odyrs flimede Dele, forn af Havets JJe· ·o·clfe dreve hift o l er. 

l an vi de ndnu anfee d m for naget faadant, hvi ikke en uimodflaa li 

Begiærlighed at fee og kiende, faa nær forn mueligt og med alle Hielpemid

l r, eth ert aturens Formaal, havde givet N aturlogeren Mod nok til at for" 

agte FHkcrnes og Roerkarlencs Fordomme og ablcr om diffc Dyrs giftige 

og brennende Egenfkaber, og fel v at fee med egne Oyne, og at fole med 

ne Hænder. Naar man ikke Jader fig fkn kke af avnet Siinælde, el-

er det endnu f: I re Mandttte, med hvilke avne diffe almindeligen næv-

nes, men optager et af diffe D r i et la med So ·ai d, bliver n an for 

d nne liden Overvindelfe belonnet med et lige deylirrt og betragtelfcsværdi Tt 

At ife dett i fin folde rd, vil vi fa e nærmere J nJ n · n · d en 

re oo- almjndelig Gople, for 1 vil fore -omme i d 1 and n ome, oo-

fi r vil er all ene edrore Oprindelfen cil dcc 'n J edu/ c. 

Enh er kiender Digternes i Slanger i d~· .. te dnfc h Sl nb1::ren, 

m fandt ~ ornoyelfe i at gl de a.] n uelige Id r med irkeli hed 11e l 

Liv, har for en fior Deel realiferct dere Di;r, og i en Siifticrne remctill t 

o Bill det af de ·e Medufeho·ved, li efom han hos 11eglene lad os ·ndt:: n

·inalet (a) til :L Jcrnes l(ierligheds 1ile. Af 1 in oftienzes, .. i ··nt t 1 
0

t {t 

i hed med no I oplearter, fil- den 1e hele I t ~ edvfe, (oi 1 de 

n ere a rfodl ere eenfremmi en 1 v deng t. 1 Id c · de 

o i Da b ·ugeligc N n Gop'e. 

Tom. l LL"' E 

( ~ f ut lm ifph t ica C flis tun Y r{j libu <J 1 tuor, Ilt cur 111 J'P. in U , ID rgi11 int • 

gel'l'imo. L1, • [>fl. 1 g, 9. AEt. heiv. 4 p. 3 , t. 4, f. 7. Zool. ,Jn 1. ro 'r. ,. __ , nim. ,·ar. d • 

fl t·i t. p. l 7 • 

( ) Vin1J. hrft. Vol. 2. p. 111. 
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r. . giver en F ortegnclfe paa tolv Arter, fundne af adfkillige at r-

forfkere; hertil komme endnu fire, nemlig tvende O!l:indifke, forn jeg har 

be!l revet paa et ondet Sted I b), oo- tvcnde Griinlandft.e, forn erc bl evne an- ' 

mældte i njin prodromus (c), tin re fundne afFoRSKA.AL(d), og enafHr.PAL" 

LAS (e) fra den aribifke Fiord. (f) 

Vore l alotgoplc er en af de mindfl:e, og tilforn aliene fondet af GRo 

ov i HoH· nd. I n har to Linicr i Gienncmfnic, og er vanfkelig at opda• 

ge formed 1ft dens h 1ide og gi · nnemfigtige Væfen. ]kkun engang fandt jeg 

d n i noget Vand fra D iibaksfiorden. Ved Dagen kan man neppe fkielne 

den fra randet, og derfor h erken fee den med det blotte eller bevæbnede 

Ove. n m, rket Bev L ~gel[e i Vandet an allene lade det blotte 6 e formo

d no et levende, og nu bli er d t be 1æbncde de gule rugler, Fb"ltraadene 

Y. ·erhaa11dene vaer. F orfr ved , dampens matte Skin bli er det halv-

lede ""e me f, nli t, og under il-rofkopct feer man, at det er fammen-

fat af mange rne et finaa I unkter. 

an fo1 efl:ille fig en In idgron flimct l-Ialvkugle eller en tynd Kalot med 
en firl·a11tet Im og n fiigct I and. nhver -1 lig eller oltraad nedhængcr 

fra en guul Kugle og -an fir k ---e fig 1ige ud eller ihmgeviis drage fig fam

men. l uglerne {fride paa den ud endi ·e Rand o ere i alt fe ·ten; paa den 

ind endige J and fi de no le ·nd d bo cde fmaa Lapper, og under Hfen et 

firpart t bev eligt egeme. Det l ··rer til ople nu V æfi n at bcfl:aae ~f 
tvende a forn ha e 11 l cm fig et kdigt um: det ovre pleyer at have et 

een dannet Udfeende; det nedre derimod pleycr at være giennemtrokket ed 

ange fra idde1 _ nktcn i forfl 1 Hige Vendinge · Jobende Kanaler. I den 

11 r ær nde gaaer en hvid 1zoor ned ra eth ert 1orne af d n firkantede 

l{fe, nder fi0 over anden i et ægagtigt ·ult Legeme. 

y 

er d 
an 

1 rei ga11g 1 Vande fl eer forn hos de andr opler ved ·vexclviis 

g at fi 1 1 a d, r 
C e 

t 1 l 
det ar ti 
af m·

0 
fe c 

l 

· , at 

a foes, gi,· r d 

naar den 

nger. en .no o RE 

a"ot op c o ophævet, ob Snoren 

i Drohaksfiorde 
1e 1d o 

er. 

(l,) Berlin. Btflhn/t. 2, f. ,95, t. 9, f _, 'Jmhell og-

( p. 2 nu i 11. ro 1!. p "'65" eg· 36 l,im digirn/,. 

(J li 1· p. 106-1 r 1, t. :z' b . 11. Zool. IO, p • .. 9, • 3, f. t, 

(/) H n· d moa jeg eri d · t · o · · ed Lt Ni c,•ucrntn; thi den fore-

·1M , olotl urin hore til de fao dt 

Il cm l rm ,lfi ug 

entlig n mi1 a. 
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Den tfi igttr p· den JIIdc TABELL ·rer Nyre-Sopungen med n pufiddend ung Bon-& . opu11g. 

Den :iden Ny epungm paa langs igienncmlkaarcn, faalcdes, at udens eller Dækl ets Tyl·kelfe, den rndvcndige Hulbed den rod Pofe, de evende rilbagctrokne Haifa og lndvoklwa firkantede Malfe fecs. 

D n 3clic l!t rykke af Dækket med den Hrt'4 , hvori en {usling har fogr. 
1> n 4de vifer er andet xernplar icnncmf1caarct, for ar fee dets fod] i llige Gc{foit, den anden id af Pofen, dens tvcndc H11!fe, og de trcndc J1uslinger, fom paa trend 'c -der ikione igiennem Hude11. 

Man ka er det lag Bldddyr om paa den O re Ende er forfynet m d tv n hverandre Iige abnino-er, 1 oraf d 1 ne ho nogie fidder ned mod id n, med det i • e 11beq emme a h Opu1ig. emecnligen er dets kabnin forn en trind Pung eller Pofe, og i alle Dele forfhellig fra lkterne, om 0 0 have tvende lige Aabninger, men allene leve i andre D rs Indvolde, o,; diffc vil vi herefter faae nærmere Leylig-h d at befl rive. Allerede hos LDRov. o (a) forekommer et beqven t tydfk avn paa dette Bloddyr; der heder det Spriitzli11g af dets bek:iendce Egenfl-ab at fprO_ te andet fra fig i temn clio- ffl:and, n ar man tager et i anden, eller trykker det D t 
D her har vil1et udkrame fin ]~ ærdighed i det T_ rdfke, mange udfinder han for dette p iitzling, A1agling, Schi am-fi, g, g o g1ort n 1/lfkt kald de cheiden og chlauchthie e. It '°or tili r ne et favnede lMI-op Gu,' n us efi-ri e · o et faadant Dyr under iipung. (b) 

0-
b 

op ,1 '.f; ne find 
u li1 l~alJer, o 

r ) Afc i ia 1e uula o • >ilofa , face 

Zb. 1. f. rtu 1·um It ra late1ali. ,. 007. d. ,·. _724. tflr. 
Cl' i c. c. ijf. , Jl• I• tl 

mmenr. Bon. , p. z~ .,, t, 2 , f, - 7. 
n 

(l 'yrrng n :mt iphon m e il" t. 



NYRE-SOPUNGE • 

De ældfre Naturforfkerc have allerede Hendt dem under det ~vn Thety11111, 

og LINNE giver en Fortegnelfe paa fex Arter, uden ved nogen at unfore de 

Gamles Thttywm. Hr. STR(i1 (b) tillægger een og Hr. PALLAS (c) en nu een, 

og desuden anfores paa et andet Sted (d) fiorten Arter efter deres fpecififke 

Mærker. Hertil kommer vores Nyre-Sopung, forn og de amle 1 nge have 

kiendt, og den af Hr. D. BOLTEN befkrevne, af hvilken L1 E imod d n t -

delige 1 aracl:er af hans Sopung-Siegt gior, jeg veed ey hvordan, en Smtrrcre 

(Vorticella ). Jeg har allerede i min prodro11ms bragt denne af Lr).· 1: kald ce 

Vorticella Bolteni hen paa fit rette Sted und r a n af Afcidia el vata, og 

jeg maa ti1f1:aae, at Hr. P LLASSES kb'Jformige (e) kommer denne faa nær, at 

man fkulle letteligen holde den for famme Art, og anfee Aabni 1gernes for

fl i Hige ti11ing for en Virkning af deres torrede Til fl-and. Hr. Qr HO F A-

111 1c1us b !kri ver ny i gen trende Arter fra Gronland (f) 

Af de mange anforte Arter kan man fl.utte til deres Gefl:alters angfi 1-

digh d. ogle ere plumpe og af ec befonderligt Ud[eende, andre nette, 1 r. 

ddige og ligefom med 1 onfr dreyede; alle have et mere el er mi1 dre g Iler t 

æfcn, og ere ikl-e field n indvendigen kiodagtibc; de flefre I av n ene 

Aubning i Overenden, og den anden Iidet neden for paa d n ene Side, faa 

have begge Aabningcr i den ovre Ende, meget {i Id n beg e paa Sid n. 

Blant alle opvæl ker den nærværende fc rd I Rorundring; den er eft r 

forlle Anfeel[e en uformlig noget firkantet Klump, fem til fe Tommer lang, 

og tre til fire bred, haard, gallerer, klar, og befat med korte Tre ler af dode 

Sertularier og Confer·ver, fom og af finaa Ormertir. Derfom man dl anft e 

ndeaabningen for Iffen, faa har det forfl:e Exemplar paa nærværende abell i 

ilen ovre halve Deel Skabnino-en af en fammentr) ktKegle, og er ned ad mod begge 

Kanter buget, i iidten langs efter udhulet, og bag til Iler pan R ggcn oph vec. 

Den ene Aah11ing fidder, forn fagt, paa Keglens Iffi, feer ud forn et ·er:, 

C glat og blodere end d 11 ovrigc Krop, blegrod, b {1:ro t m d blodr "c C Pun -. 

ter, og i Iidccn ligefom fammenfnoret. Den anden fidel r paa i 1 1 ed rop

pen lndbugning, og il iller fig fra den forfte allcne deri, at d n er inddrag t · 

en Hule, er blegere og befi t med fi rre rode Pun ·ter. Af den fedre fi e 

Jeg and c fare ud og ind; og blev jeg vaet· no gle udfarend~ Lt ftbl-:crer4 

Jgiennem den udvendige gallerete tyk -e Hu faaes en niorkerijd F'/ump, 

forn {l:rakte fig fra den overfie Aabning paa en Tomme nær ned til den 1 10d. 

fatte Ende, og · nd to i ideen d n tredie D el f ret. ie nemf i rer 

man det udvendicre noget haarde Væfcn, feer man, at d n ro e lump er en 

kii.idagtig Pofa, forn fra alle ider hænger frit i en ulhed, og aHenc ,med de 

næ, nte t rende Aabninger ra er frem 1 d n udvendig galler te ud. Pofe z 

er fra t nde Sider nogec plat, og dens ene lade er overalt biennemtrokkc 

(b) Vidmjk. S,ljk. Skr. f. 1681 f. 7. e. 

(t) Spi il. Zool. 10, p. 25, t. 1, f. 16. 

(c) Spicil. Zool. 10, p. 14, t. I, f. I 5• 

(d) Zool. dnn. prodr. p. 225 & ~1.26. 

(j) Fn. Grom/. 3Jo-322. Jeg mu h l'reJ c1indrc, t ans Afc. compla n:o ikke r min gdnti1111. 

md 
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med finaa triber, paa den anden ligger en plat, aflang, og i becrge Ender rund t 
FirA·ant, og bcdækl-er den fiorfre Deel af Pofen; d ter en hvidblaa m gct fiin Hin
de, forn er ganfi e udfi ,Idt med et, og har mod Randen et fort ki r af den undcr
ligo-ende flo e Tarm. I Tarmen i( lv laae et hvidt tarmlignende Legeme, overalt 
omgiv ta opungens jordat:>tige Ureenlighed; jeg aabnedc dette Legeme og fandt 
det aldeles t mt; den till-ammende Tid il afgiore, om det 1 arv ret et r mmet 
indfluh Le me Il r nogen Intejlhzalorum. Tarmen var ty<leli en forbund 1 m d 
Sideaabui11gen, m n, om Iigefoa med Endeaabningen, kan jeg allene formode. 
Pqfen felv F heel igiennem tom. 

Af denne befond~rlige Sopung har jeg fond t tvendc Styl 1~er. De vare hver
andre lige i alt, untag n i den ud orte G (bit, thi d n ene ha vd uldel s dannet 
ficr efter den Pl ds, forn de omkring liggende Lcgem r tillod den, ja opta t tre 
Muslinger og ind lul-c dem i Gt gallerce tykl-e Dække. D t ar mig n dobbelc 
Fornoyelfe, thi jerr faae fira .. , at det vard n meget fi ldne o fmul ke Art (g), fom 
all ne af Hr. ZoE A og Hr. K Er IG tilforn var undec og fendt til I Li E. Den 
fori1e havde faaet d n fra orge, og den anden 1 avd<:: fundet den i de Island/ke 
Strande, og Hr. 0THO 1i n I I fidcn cft r i de Grthzland/kt!, n en ing n 1 av r 
forben truff t el n i et andet Dyrs Hud (h); dettet efonderlig at om ives nf c frem
m t Dyr egeme, uden felv ac have indtrc ngt fig, og at hmn le ei fummc in
dclukt, , ifc1, at I ud n ho denne Sopung maa folge en and n 1 gel at o~·e eft r~ 
end Huden hos de andr D 1 r og hos andre af fammc l gt, fom og at d nne us
ling maa have en anden eve vne end D rene i Almindclighed. 

Man kunde fee dem uden paa Dyret !kinne igiennem det gall rede Dække, 
udcn no en kiendclig Aabning. J g fkar Gallerten b rt og tob den fmukke Mus
ling med I ngt ud. D n ha de fa!l:hæft t fig forn andre Muslinger med fine fine 
Traade ed ggcn· af det Hul i Sopungen, hvori den laae. Tre Jaae hver for 
fi i denn . opungs Hud ell r t kke D, kke. Dog vilde man have Uret om man 
holdte dem for kiod, dcnde, faaledes fom farmormuslingen med Rette anfees or 
fl:eenæd nde. Ac ore l\ u Iing findes i opungen Hud er blot tilfæ]digt, thi, 
forud n d t at mine o enmeldte enn er ha e fund et den i Vandet, har jeg oo- fun
d t d n i li ifl"c 1es Ind olde. Ec li ·e, {hot t e famme Ongc ær, har bra ·t den i 1 i
fkcnes Ind endi e 0 0 i "pungen omv "ende Hud; her er de ved id ns Læn -
d bievne fi~ngflede af den om fig gribende aboe, men hiffec med et ble 111 ind
fiugce. 

Jeg fandt ng r orr ældere 1 u Jinger; de _rn ere vare overalt gronne, men 
de ældrc I_ brun m d :rron gtig Rand. Ile ar l ornart d , ]ide ienne11fkin-
t1end , for til firibedc paa lang o · ba reil paa tvers, o :rindv ndicren m lk b}aa. 
ar ikt~e faa 1 kkelig at {i e u. lingd rct ubcfl adi? t, der ·or man dets T ning 

Beil rivelfe h.enfraae til t ly J~e]igcrc 'I'i lf: Id . Hr. 0'IHD ~ Bl'I 1 , forn i uid
lcrtid har havt Leilighed at f( e Dyret, fi ·er, at d t har en h id Foci, ro g L: le Lip-

Tom. I. H per, 
(g) M_yti lur difco>";. Zool. dtm, prod,·. 2004. 

(b) Do feer j g af CosTAs Eft 1Tetning, at . Pu1. EY til famme Tid med mig ogfo hor fund et dem i en op1m: 
pa11 de •11gdfk r yfier. B,-it. Conch;•liol. p. 222, r, 17, f. 1: en flct Tegnir g af en fila nydelig Mu lin r, 
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per, brune Hinder, og en morkebrun Ryg; og er i ovrigc lig vore fpifelige Mus
Jinger, ligefom de og ·undertiden ædes af Griinlænderne, og af adfkillige Vandfugle 
og Fi!ke. Endnu maa jeg erindre, at en ung Bonde-Sopung havde fat fig paa den 
ene Nyre-Sopung mellem Sertulariernes Grene. 

Dette bringer mine Tanker paa den beromte REms microcofimts marinus og 
paa den flare Lr TES Acf æon. N aar man betager den REDISKE lille Strand verden 
de poetiike Oder 1 k, og afklæder dette befonderlige D r de fremmede Legemer, 
forn fidde paa d c, faa bortfolde dets Hoye, Bier e, Dale, Marke og Sko e, og 
vores Såpung, eller een af dens Slegminge, bliver allene tilbage" Intet er almindeli
gere, end at Scrtularier, Coralliner, aliefiags Strandvæxter, Snekker og Siirtir m. m. 
henfette fig paa Blod- og SA"aldyrene, forn og paa Stenene i Stranden, og der fuJd" 
fore deres V æ, t og Liv, og at paa diffe dode atter fette fig nye levende; faaledes 
tinder man det tre N aturrigers Underværk, forn LIN har befkrevet og ladet frik
ke i Kobber under avn af Aclæon (i), overalt i Havet og Fiordene paa og hos 
hverandre i illioncr Forandringer, og enhver Havbund frembringer Acfæoner og 
Microcofmer. 1indrc almindelio-en forekomme de paaJorden og fieldenfr i Ruiner
ne af den o erfvommede Verden: jeg fandt for mange Aar {id n her i Sælland i en 

i lint et !1:eenblevc" So ble med paafiddende Vorrer og deres tydelige Aftr k i Flin. 
ten, og mellem Sb'æblet og Ste11en en grenet Qyift; alcfaa ogfaa her de tre Jacur
rigcr hos og paa hverandre. 

De gamle Naturfogere have ikRe t} deligen nok adfkilt de forfkieWge Blod
dyr, og deres Tegninger ere bievne faa mailive fom DÆDALI Billedfrotter; dog 
bliver d t mindre vanfkeligt at udfinde, hvilke Arter de have meent, jo flere mnn 
kiend r i amren. Ro DELE har tvende Bloddyr, fom han kald er Mentulæ; den 
forfre er efter Terrningen Hmule-Sopzmgen, men efter efkrivelfen en Strandfproy
ter, den a en bliver ores Nyre-Såpung; baade hans B fkrivelfe fom og hans Fi-
gur fyne at till i ndegi re det. ALDROVA n, G •S h' og Jo l TOJ. have a copieret 
Ro DELET g den forfte tilfo et B LLO s Beikrivelfc af en trandfpri.iyter, hvilket 
de andr ha c uden Ove ·]æ affkre et, og faalcdes fortplantet en Forvirrir g. Den
ne ved rer end nu i vorc Tider, thi HrLL anforer denne Ro DELE s Figur under. 
hans Salacia, fom er en StramtfpriJ)'tc , og har anf< et, jeg vecd ey hvprledes, de 
Vandfl:raal r, fom So'pungen udkafter, for dens calrige Folarme. 

E. dfkiont det knudrede og r nl ede i BIA CHIS Tegninger ]ænge har giort 
mig tvivlfom, Hemmer do~ det ovrjge Ga meget ov recns med vares ny ·eformige, 
frem for med alle de an re, at jcrr rnaa holde den for een og fammc, faa merrec 
mere fom d ~ edl-le '"end frcmmcoc Legemer 1 tteli_ en giver den er knudret L d· 
fe nd , oo- · no- n af a Ile de, jeg har fo c, kommer d 1 n: rmere; oo· I- n d fl re 
r orccr i Bi , · r 1 l1'i ·ur fr kun foreftille denne Sopungs fiore rode AaLninger, 

Il kun t ende gnn e hnr jeg fund et denne Sopung ved en fior Oe af Ylipp r, 
Haaiie11 hild c, i D uhCJl·sjior ten" 

( i) 1uf. T r.in. p, r. 

H DE 
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TRE DE HAARSPILLERE. 

Foruden den ~ nlio-e Verden give~ allerede her paa ores Planet e°:. anden, hvorhen det fig felv o erladte Oye ikke rekker; det be æhnede O e opdager denn Verden, b por til en tredie, forn, !kiont den er uden for de be æbned O 1ne nI- ed , dog ilke kan paac ivles. Tufinde Aar fi rG andt og atter cufinde; riad r enn fl er fremkom og tænl ce tallofe Tanker, uden at eno-ano- 1uelighed n af over os ~ vende Soelkugler eller i en Draabe vriml nde D rare r forureligede naget Mennefke Tænl-ek1 afc, og dog var den Materie tilfl: de og li e for i odd rne, fom h ert 6 eblik kunde frem. fri le diffc fro re ner irl-elighed. i fole i os et tænkcnde V æf< n, forn i fine Atcraa r r umæcccligc, fom er formafieligt nok at efterfpore de Ri.;0 Ier, efter hvilke kaberen h~r handlet, og troer fig ikke ficlden at have udfundet dem; g a d cce fon f nlle i -ke ngan frembring s no ·et forcre.fligere oo- 11 re ved bli ende, end h ra det her er i Stand til ac danne af d n d "de ·l\Jaterie ! vis vi lade en I ilofoph a en endog mindre opl fr Tidsalder alg t ac antage dette V æf< n fi r uophorligt, eller at t n e fi cierncpunkterne :u m uh re Soelma1Tc r, oo~ anddr ben forn et beboet Hav, vilde han ikke finile d dett , og ent ligen med al Alvorli hed fiudere paa hint, indtil hans I◄ orO:and ikke n tede det Bi.fi Id, forn hans Hierce længe fiden ha de i v t hin fru tbare Tanke. Skulle i her ved Hielp af Jlden unne fingiorc en Materie, fom opdag r os Evigheder i et umaaleli t Rum, og · en Dra be frcmfriller o Væfener uden Ta], og ikkun n de faadanne Herligheder i O e-blikkc, foa blev vorc Liv ringere end en Drom, af h, ilken ~- d op a n til Virkfomh d. Have i i os en jordifk aterie, fom nd 'kler vor s lige i n ub fi mt og uo "n li Rad, og det finere t nkcnde i o lkulle fiandfe midt i fin Higen efc r at udvikle til n herligere og fri re S abning. 

Umue1i dl kan man betragte Skabercns nder i den ufirnlige V: rdcn, uden at 'le faadanne 1 anl·er; at fod og at o ho} e d m til n and~rnJig" hcd, fom n rmcr fib til VI h den, d t er enn fket I ortrin, og det bliver I◄ orl luring n p a en 1 {1- li0 hed n Il rs uforfraacUge aar. 

Der gi "e hundr ænd og hundrede faa kaldte frærke Aand r, f< m lioe til ha\i e 11 
0 t t · n· o-ce anddraaben ufi rIJJirre D. r, o , dog li · e de e h er, forn il hm vil f< e, for O ncne, og dog har man a I ne i det f: rflr and b fremt ha] and c hundr de :Arter, fial d " befie t o · fki ln c d m, fl m man fki lncr o , 1 fra H fr n og alen fra H valfifken. ndog Draa-b n i Ser nd, nd t 1ar fin e ·n Infufio11s Dyrarter. All edc p a et 
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Sted (a) har jeg fogt at giore de, forn finde Behag i at kiende Guds under
lige Giernino er i hans finaa Sl-abninger, begierlige herpaa, og for at be ife 
mit dfigende har jeg ladet !likke paa denne og den XXXV de Tabelle noglc 
faadanne af Strandvundet. 

llaarfpillcr11e !kal her giore BegyndeI(en. Monaderne og nogle Strækkere 
ere bla1 t In ufion d 1rene i Individuer de talrigefie. Havets Sand er intet imod 
diffe. Til at beregne dem har Regn mefieren faa lidet noget Tal, forn Afrro" 
nomen nogec faal for I j ·fi-iernernes Affiand. Spillerne dcdmod og Snur-
rerne ere de talrigefl-e i rter. Begge lcgter cre fortil forfynede med lang 

og kort Haarcruadc (b), ob !kille fig forn mmeligen deri fra hverandre, ac 
Haarene hos de fidO:e ~ nes at bev ge fig i en Kreds, og hos de fodl:c fpille 
fom Fingre. Jl rs lobe deres M llemarter faa tæt i hverandre, at Grænd• 

ferne nefien blive umærkelige, og felv den ovede Paaogter bli er tvi lfom. 

7. H O P S P ILLERE . ( ) 

Den forfie Rad paa den IX de TAB LLE vifer HopfpiUere i fire Stillinger, paa Ryggm, p 

Bugen og i Pnrri11g. 

opjpilleren er en af de fiorO:e og iend 1i fl:e formedelfr en egen BevægeI[e 
m d et at fætte fi udaf Synet. D n f< e ikke med d c blotte O , er el 
dobbelt faa lang fom bred, og giennemfkinnende. I Midten af Fordelen fees 
intet, men paa Sid rne og i Bagdelen er den udfyldc med ut delio-e lndvol

de. Fortil er den rundet og forfi net med korte [pillende Haar, fom under
tiden paa et O reblik faml 1g i to Hobe. Ryggen er oph vet indtil over 
Midten, hvor d n falder af i en bred, nedtr) kt oo- næ{l:cn firkantet Hale. 

Denne er fkion affkaaren, gun r frem med d c ne Hiorne i en Spids, o · 

har paa d n hoyre Side i id ten et udki1et Indtr k, og paa den cnfire 
tæt ed rappen et fpid Indfnit. nder Halen fren hæng r fire eller flere 
,.rumba d fodlignen e R dfkaber. 

Almindeli en f, ammer d n paa R 1 0-gen, undertiden paa Bucren. Den, 

Bev~gelfa fra et Sted til and t fke r faal de : fo ·fr r " er den langfom fre , 

bli rer for til lidt kortere> og farer lid t tilbagc; d nnc langfomme Fremr +
ning og hafrige ilbab fart igi nea r åen ad{Hllio-e gange ocr fprin er un
dertiden i ~ orkortnino en ed Hi lp af Halered/1:aberne med et udaf O re~r-
1 t, faa at man har [o e ed at finde d n 1 ten; det lad r fom foer n 

udaf Draabcn i Lu ten og ind igien ed d n anden Yunc. 
Undr-

.(n) llift. Ver11,. v. J, par I p. 83• Aqua marina fuis quoque infuforiia fcatet, micrologisque futu1j q1 f

fem ubenim:im promittit. 

(b) Eg ntlige11 ere de hvc1ken lfnn1· 11 i- Trnaile, men i M ngcl af andre Benævnel!11· 1 ielpel' m1n fig 

me<l m, du hav nogen Lighcd. 

(*) Tdchoda Trntzifugri 1 tiu cul ntice cdnita, pofiice fetofa, altcro latero finu t , lter mucron ta 

Zool. d, protlr. p. :: 1. rur, defo-. p. 1G. 
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Undertiden fandt jeg , at tvcnde Hopfpillere liængede ved h erandre. 

Dette Syn forekommer ikke fieldent iblant Spillerne: jeg har og paa et an
d t Sted tilkiendegivet, at dette i Almindelighed il ke er nogen Parring, 
men gemeenligen har fin Grund i Dyrets Form,ere!fe ved en naturlig Deeling; 
og dette maatce, hvis vi ik e allerede vare vante til nogec faadant ved de 
fiarre Orme, komme os, faa lidet det og vid eligen er, ubcgribeligere for, 
end deres Parring, desuden bliver Parringens Hemmelighed ikke mindre van
fkclig at indfee ved frore Dyr, at man med Hr. RoFFREDI lkulle udelukke de 
microfkopifkc Dyr fra al Parring for deres Lid nhed Skyld. Naar vi mærke 
paa N acurens Gang, lære vi, at vel ikke al A ling udfordrer en umiddelbar 
foregaaende Parring men, at dcsuagtet enh er Rad af A vlelfer ved Æg, 
Unger og Deeling forud~ctt r en n s eller nogen Tid forud fkeet Parring. 
Bladlttfene, Eenoyerne og Naiderne lære os dette, thi hver af dem lægge til 
en Tid g, til en anden fade de levende Uno-er, med og uden foregaaen
de Parring, og det vil dog altid ~live et il"ke ringere Underværk efter een 
Befrugcelfe Iler Parring at fode Barn og Ilorne-:Borns Barn i mange Led, 
end ac b have en nye Parring til h er Fodfc I. Hvorfor /kulle da de 1nicro-
/kopi/kc Dyr oiore en Undtagclfe fra denne Hov dregel; deres Lidenhed vil 
ikke kunne hindre det, da de bet1aae af hctcrogenifke Dele. Hos de fonpcl
fre I11fujionsdyr, hvor det fiærkt bevæbnede O re ikke opdager nogec Spor af 
Organer, 1 der det fig dog ikke videre end blot formode, at de heller ikke 
behove nogen langt forud gaaende Parrin , fordi det fand~rnligen allene lig• 
ger paa os og vare Hielpemidler, at vi ikke opdage faadanne Organer. 

Hvis vi naye mærl"e os Foreningspunkterne hos de fammenhængen
de Spillere, vil vi fnarc finde, at d il l"e hos alle ere de famme. Ho~ 
dem, forn formere fig ved en Deeling paa t ·vers, mærkes farfr et lidet 
lndfnit i hayre og venfrrc Kant lige for hverandre; dette tager efterhaan
<len til fra begg Kanter imod Midten, faa længe indtil de tvende halve Dele 
ikkun hænge ved hverandre formedelft en Punkt i Midten, endeligen flipper 
og denne, og hver Deel bliver et Dyr for fig, le er og bevæges for fig, og 
faaer det fe lende, nemlig, det forrcfre en n '"e Bagdcel med Halc1 og det ba" 
gefie den manglende Fordeel med Spillehaar. 

Sec 1i nu hos andre, at Fordelen af det bao-efie Dyr il ke hænger ved 
Ba granden af d t forrefl:e D r, men ligger næften paa dets id te, og at Ba -
delen af det forreO:e D r ikl-e gior t med Bagdyret ◄ orrand, men lig er 
und r dets forrefl:c Deel, 1~an dette da anfces forn en Decling paa tvers? (fik" 

ert ikke forn den alminde)i e og o en bcO~re ne) eller foar re fom naget 
der ligner Parringen hos Guldfmedde11e o · Ee11å)'erne. Og {i er man et faadant 
Paa- eller V cd1igg n hos vore Hopjj1illere og ho nagle andre Infofionsdyr. (c) 
Man kunne indvende, at Ford rets Hale og Ba dyret I ovcd udv0xcde over 

under den nærliggende halve Deel i d n id, fom bchovede til den fuld-
komne D eling, og faaledes begge halve D le fane ud fom laae de a h er-
andre. en, da man hos de fig virkeligen dcclende ikke finder, at de ligge 
faa meget over eller under h erandre, faa bliver Parringen hos Hopfpille-

To111. I. I ren 
(c) .Ajl,mgenu, forn parres med parallelliggcndc I roppc mod hvcl'andre, ligge o~ i Midten 1>aa og over hverandl"c. 
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re11, meg t fand~ nlig. H rtil ommer, at jeg fira efter Adlkillelfen 10s d n 

ene fik paa et 0) blik et Red!kab at fee, fom jeg ikke for eller fiden har 

feet hos de enl-eltc. 

Alle mikrofl opifl e D) r fvomme lige munter om ring, enten de ere b • 

fkæfti de med at parre eller at dele fig. Det famme giore de for det blote 

Oy kiendelige Vandfpindler (Hydrachna) og Eenb'ye 4 Familierne, naar de parres. 

Endnu fortiener at anmærkes, at jeg aldrig fondt Hop/pilleren i de forfle Dage, 

jeg underfogte Strandvand t, men forft, naar Vandet havde fiaaet en rummeli
0 

Tid i mit an mer; 0 0 denne Erfaring har jeg havt h er intern gle gange. 

8. E R E r I T S P I L L E R E . ( ) 
Den for!l:e R d id t 2clet umm r p3a den I de TABLL • ifc r remiten i ni forfkicllige Srilling r 

Sk Ilene paa Hun n i d n ~ mte igur ere fmaa vcdhængen<le Jvfonnder. 

Den anden Rad vifcr. rr frugrfommeligc 16dr , forn ere nær ved at dele fig, og den fidfi Figur 

frcm!l:illcr tvendc af den ene blev ne Eremiter, fom cnunu boe i e n Htitte. 

e Folelfcr, forn opvækkes ed det fori1e Syn af et organi!l--t Legeme i D rr. 
ell r Plancerjget, ere n~ ften ligefaa mange Slag , forn Skabninge ·nes forfhcl

lige Ge{blcer. Henry kelfe, ◄ orundring, Rolighcd, lbeh g, miil, Glæde 

male ficr i B {kuerens Anfigt med deres mangfoldige 1~ tt dnbcr. Gierne 

vilde han udtrykke et og alt med Ord, men her ere alle prog fattige. Det 

er befonderligt, yndigt, deyligt, uventet, forunderiigt - er il·kun [vage Straa

ler af det ·lare L , forn o erralker hans Siel - dog, denne metaphyfrfke Egn 

o erlade vi dem, forn fl:udere iennefkets Si I, og vende o til den Skabning, h j 

forfie Syn opf ldte mig med n e ~ orundring, og drog min hele Vel illigl ed ril fig. 

Dette ndige lilie D r lever i Overfladen af det renefte og Har fie Strand. 

rand h rori 6 et endog med en fiærk orCT:orrelfe intet opdager, paa et ufi 'n

licrc tor: g an. D t er denne Skabning Jordklode og Draab n dets Verdens 

Ha • iv den en hundrede Deel af en Draabe, forbyd denne lille anddec 

at uddunll:e, og d t er nok til D rret hele L kke. r Draaben uddunfict 

(og d tte fk er i faa O 1eblik) faa er d tte n rdeligc D r med alt, h ormcd 

kaberen har forf< et det til Ophold, Forplante/fe og Beqvemmelighed, iM·e mere. 

fan maa være ant til m ·1·ro opifl e Bemærkelfer, J is man 1il kunne bli e 

d nne Pttnkt vae·: under n. 3 af den fimple l~ orfl:orr lfc; en lid en Bevægelfe 

af Punkten crior opmærkfom, og nu mærker et fl arpt Oye tvendc fine .fli'·e 

iirfler" Iig 1"ægget paa Korna.·et. or· at foe, at diffo il ke ere fande Borfl:1;r 

eller fii 1c Haar, men at de all ne criore en faadan Tegnin i 1 n mnnden O e, t d-

fordres et mecret avet, reent og fi:adirrt O e. De cre Refultacet af en ylinder pa· 

Retina. Cylindren beftaa r af en meget fiin og gienncmfigtig ut rie, d r anfk " 
ligen 

( ) Tl'ichoda iuquilillus \'oginata folli ulo, cylindrko, hyalino, pcdiccllo n:tortili. Zool. ,1. 11r. p. :is 1. 1 tr,. 
ifcr. . 17. 
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ligen kan fkielne fra Vond et. Dette ortiener en lige Opmærkfomh d af d m, fom 
foge at opdagc n re Syner p a Himmel ns Væl ing eller i anddraab n. 

B r at I--unne <lomme om de mindfie, og om lan t fra liggendt.: T'ng c-
alter, m nrnn have feet dem fra alle Siåer oo- i a1le endinger. Læn e 

tænkce j , ac det var t ende Linier, mcllem h\rilke I) 'ret kunne fkuppc 1 

op og ned, indtil jeg af begges Synligh d i enl er Vendinrr mantte fiutt 
mig til en cylindrifl korporlig Omrid ning, o troe at Je faac den. H o 
fin oo- klar maa denne Hiitte være, og dog iver d n fin Beboer den nod 
vendige B fl i rmelfi. Hos no le fync s den at ære ed d n nedre tillul te 
Ende rund t, hos andre afil aar t; dette fidfre har venteligen fin rund deri 
at Oyec feer oden midt for, eller. maafkee 1 :Iodcrdyrcts D~eling, hvorom 
v1 fiden vil faae nærmere Leilighed at tal • 

D tte Dyr har i fine fpill nde Haa o fit fii1 ~ede Legeme 1100-en Lig• 
hed med de flilke le nu ere, iG r t ed den lun t fiorre Trompetfnurrer (c ), fom 
man og und rtid n finder i en klar. men bug et og !limet Huete. Men ah 
friller d t fra d nne, g an rene, der i1 ke lobe i en Kre ds, men f pille fom 

ingre, gi "re det til en pillere. 

Legemet er begerF ~migt, blodt og udfyldt med mange mork Partier. 
Længe foae jerr paa d c forrefre Rand jmet uden en lid en Khlrhcd, eller n 

tf aane-Ring, faaledes fom man ~ d vanlirren f< r den om mange a de n indfie 
lnfoGonsdyr. Dette er en frknin af d fincfre og næ!l:en ufattelio-e Haar 
B o- Ife. Saaledes ior et fl:raal nde Legeme i en til en is Grad tyl ble
ven Lu t og !pillende Haar af en b fremt Finhed i et ed orfl:orrelfen mere 
aabent and lige Billede i TiHkuernc 6 ne. Endeli en fremlagde det fine 
}la r, og (pillede med dem forfkiclligen: fidder det i det "derfie af fin Hutt , 
udorede H arene fig fom en Kam, og da fees ae paa Siderne tydeligere, 
], ngere og fordadne, men de mellemfl:e l·orte, hvidladne oo- flimagtige; fnar 

aae de i en Bufk, fnart adfpred de fodh lligen; D. rec kan faaledes ud 
frræl~ke og bevæge dem enkelt eller alle paa engang. 

Stilke11, er klar og traadformig, kan rriore fig lan og I-ort, tr I-ke fi 
frem o r tilbaae. Ho no ·1 fidder den fafr ed Bund n af I-Hitten, ho an 
dre paa Siden, og ho no le er d n for en . id aldcle {Hult. Taar den 
tr Vi"er fio· i langebo_ nin er till age, lkiule aarene fi .. , Le emct fi rnker 
tilbao-e i • fin c lindrifl< I-Hitt , tit li c ned paa Bunden i en grna Klump, og 
Huttcns Omridsning vife · fig forn tvendc lange fl:i re Borfl:cr. It dette fk r 
i et O eblil-. ◄ r 'gtfomt rorer Dyret {jo- paa Bunden af fin lange Huete, o-

r langfomt at kr rbc fr m hal vei i titten, h·ummer fit Leo-eme, lader 
tilken fce, og fremfir ]· -er no ·1 · ar, r · er bedre frem, og naar d -t 

finder alt roligt omkrin )' fi ·, {l:j]] r d c fio i fin 'ittc abning, for der paa 
n 1e at foge fin æring med fine {pillende Haar. 

Almin-
(c) Verm. hijt. vol. 1, par 1, p. 1 II & 112, 



T RE D E HA ~ R P I L L E RE. 

Almindeligen hænger Ilunden af Butten fat1 ved et Stovgran; hvorledes 

denne Vedhæfcelfe fkeer, er vanfkeligt at fige, da Bunden og hele Hi.itten 

f, nes aldeles giac og jevn. I denne Forfatning bevæger D ret fig langfomt, 

faa ide det l an rel-ke, hift og her omkring. Har det Iosladc Stovgranec eller 

den Oe, hvor det faa at fige havde ankret, friller det fig i Hutten Aabning 

og forer ved Hielp af fine fpillende Haar hurtig omkring i Draab n , el

ler og Hiitten li ·ger paa fkions eller og perpendiculuir ube ægelig i Vand t, 

og Dyret bevæger Vandet med fine Haar, og gior de Spillerne og Snur erne 

f dvanJige orl orminger foran, uden en Tidlang ~t drage fig tilbage. Til 

en anden Tid ligger D rret længe paa Bunden af Hurten, og man feer intet 

uden de lange fl:ivfiaaende Rorfl:er. Træffer man i denne TiHland mange i 

en Draabe, er det forn man faae de blotte Mafi:er af en for Ank r liggende 

Flode, og Dyret ligefaa roligt i Laften, forn Skipperen i fin I oie. 

Hos de flefl:e af diffe D r er Hiitten tre til fire gange faa lang forn Ere-

1lliten felv, rr fo]geligcn er den enten o en eller neden og· pa begrre Ste-

der efc r Beboer n Bvli6 ·eude i de( mind!l:e for to trcdi Dele tom; do 

traf j g nogle Hutter, i h ilke D reti Legeme med og uden Stilk havde ind

taget to trcdie D le og dero er; andre, hvori vare t ende Dyr med og udcn 

tilk; oo· nogle, hvor t ·ende Hu.eter vare fatte paa hverandre i een Længd . 

Hvad vil detre nye rn fibe? Van.fke]igen ville i ~unne oplofe dette, h ·is 

vi ikke vidH , at man ·e lnfufion -D. rarter fortplante fig ved en Tverdelin , 

og nu forklare i 1etteligen dette forunderlige, men ved en li fi a forunder" 

li ·, f iont af D ret virkelig n foretagen Operation. De udf ldte Hutter vare 

fru tfommelige odre, forn vare nær ved at tvedele fi >·; de af c nde be

boede iifi allerede foderd rets fuldfortc Deling, og de paa hverandre fatte 

Htittens beg ndte Deling i t ende. 

Efter dilfe Erfaringer {i nes di(fe Dyrs Fortplantclfo faal de at fkce. Det 

enkelte Dyr bli er to til tre ange faa fi:ort og t 1kkere end f dvanlirr n; nu 

er det i f: rd med at bli e oder, i det det del r firr t ers o er i tvcnde; 

nu vo ·er det forrcfr St rkI~e ud bag til, og faaer en Stilk) det ba fi:c faaer 

for til [pillende Haar; endeligen feer man en Kant om J: id ten af Htitten; 

den o erfl:e hal e D el faaer en Bund, og lofer fig af fra d n nedre ha1 e 

Dcel, og af en oder bli c t ende Unger. I enhver faadan Tilftand har 

jeg truflet Erewiten, fe t d n omfi omme, og i age tarrct, hvorled s de, fom 

vare nær ved Deelinrre 1, ha e flidt fig los fra hverandre. De H-Cttter, fom 

indd10lde frugtfommelif,e odre, vare længere end de, forn b bo des af un

g Piger. 

Herved maa jeg endnu anmærke trende St kl-er, hvorpaa mier tilforn 

intet empel er for kommet i Infufion d rrene ell r an Ire Ormes Fortpl n

te!fe ved Deeling (d): I) at og de, forn boe i Skaller eller Htitt r, formere 
fi 

(d) Herom gh'e omfizndclig Eftemtning i min 110,s Jf?ut'mm, dtt Jiijfan tmJ falr.w lVnjfen, og i min 

lliftoria 'Venmum · tv nde rifter, fom jkke maa blande med hverandre, <la de indchold r for!kiel-

lige Tin • 
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fig ved Deling; 2) at og Skallen ell r HLitccn d eler fig, forn dog formo

dentligen dannes og v ./er ved Dyrets Uddunfi:ning, fom ho } okilierne; 

3) at kallens eller Htitten Deling forft gaaer for fig, efcerat D rct er dedt 

og ha rer faaet fine v d Belin en cilfatte Dele erfrattcde. Vel troer jeg til-

forn at I a e bemærkec en B g 1ndelfe til en faadan kallen Tverd lin · ho 

en vel almindelig, men endnu ubekiendt Strandh ir-1.,,Jer, ligcfom jc · deraf 

firax opt0g en Tegning, dog behover dette en noyere Be11yrkclfc, fidcn det 

ikkun engang er mode mig, i hvo ofte og hvor mange jeg irnr betra ·tet 

f det lao- • Her hav de D J rret fc Iv endnu ikt~e delet ficr. Desuden har jeg 

feet, ~c Hvir-vlerne almindeligen hud fig, Jigefom Infi k.c rne. 

Sid n har jeg fondet en anden Spiller, fom har med Eremiten me en 

Lig bed, og næfl:en all ene {kill r fig fra denne deri, at d n r CT:orre, o at 

ikke B boeren, men Hiitten for neden er forfi net med en Stilk, fom ha de 

H 'ittens halve Længde, ob ar 1 nden dcelt i trende korte Spidfer. 

Eremiten fandt jeg hyppigen forfi:e gang i Aaret I 776, og fiden I 777, 

1778 og I 779 hele Vinterne io-icnnem paa den CT:ove<le Overflade af reent 

Strandvand, forn jeg hav de fi-aacndc i no0 le Glas. Det ~ nes den li e . I-

di t at leve i det frifke eller i d t uforn cdc and. Man e i en Drnnbe 

ive i der s forfki Hige til inger og- Bevægelfer et vakkert mil,..rofl--opi!kt Skuefpil. 

9. LY CAST RSP LL~ E. () 

Det trcdie N urnmer paa den IX de TABELLE v :fer tren de Lyncajierfpillere i deres platte Seil 

ling r og een f vomrn nde. 

an vil neppe kunne tvivle paa, at det ferfke Vand har v ret til, og aUe

rede have fin Sodhed, faavel forn Havet fin Salt- og Bitterhed forend Dyre

nes og Plane rnes kabelfe, fidcn faavel det ferike forn det falte Vand foder 

fit e egne og forfki Ilig Arter, forn all ene kan 1 ve og bli e ved Mage i et af 

amme. ogle faa gaae pan en kore Tid fra det ene til det andet, dog er 

deres Antal, forn i begge kan udholde, faa ringe, at de allene f nes at re 

til for at udf Ide den Tombed, fom ell rs ilde vanzire det Hel F uldl·om

menhed der, hvor det {ode og det falte Vand mode hv randre, n mlig i Bral -

vandet. 

Dette gielder ikke allcne om de fi:orrc D r; det har med de fmaa, 

med de mikrojkopifte og med l11fzlio11sdyre11e c1 lige Befkaffcnhed. Det fior

fie al af difie kan ik1 e leve i b t-,ge Sla,.,. ande, men thvert Slag næ

rer fine og aldeles fodki llige Art r. Dog ere n gle af diffc: modfatte an

des D r h crandre faa lige, at man troer dem d f "rfie Oycl afl: at v( ,re de 

famme, fom f. ex. vore Lyncafler- og Losjpillerc (a) med .flere. .. ndre lad d n 
Tom. I. K noye 

(*) Tl'ichodn I;mcnfter fubquadrata rofho obtufo, difco pedicellis micantibus, Zool. d,m. p,·. p. 28 I, 1·ar. 

dcft,·. p. r 9• 

(n) Tri bodn L;·uceu1. Yem,. hifl. v. r, rars I, p. 86. 
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noye Betr~oter endog efter lang og igientagen Underfogning i TvivI , og 

undertiden bliver intet tilovers, uden at forfoge, om de og kan I ve i det 

modfatte and. Herhen h "rer Fcergefpilleren (h) af det falte Vand, forn har 

den fiorfie Li0 he~ med V ttggelusfpilleren (c) i det ferlke; den kunde il ke 

udftaae Pro en, thi, faafoart jeo- god en Draabe fodt Vand til det falte, blev 

den ubevægelig, fl:iv og uden alt Liv; Forfoget igientog jeg paa flern tillige. 

AalcftræH'e ne (d) i det falte and flippe med en Befvimelfe: de tabe, ved at 

indfluge det ferfke Vand, deres Bevægelfe, blive fiive, udfl:rækkes i en lige 

Linie, og fc e ud forn aldeles dode, dog leve de op igien efter no gle Minu. 

ter og faae efterhaandcn deres fæd anlige Bevægelfe og Munterhed. Krog
hvir·vlere11 (e) dcrimod lever lige vel i det falte og i det ti rfke and; vel 

forekommer den il~ ke i æn de i det falte Vand, men dog ofte enkelt end

o 1 det, forn længe har fiaaet ufornyet. 

Lyncafteren har me et tilfælles med Los/pille en i det ferfkc Vand; beg

ge ere meo·et finna, li
0

ge gi rne paa Bunden af Drauben, og ha e lige ud

vortes eft It med den Art enoyer, forn jeg af fine tvende Oyne har kal
det Lynceus (f), og dette har frembragt begge Tilnavne. 

Legemet er firl"antet, paa O erfladen plat, bag til lidet t kl ere og run

det i en Bue, fortil t 'ndere og paa langs affkaaret; oven fremfraaer et kort 

N~b til den ene ide, og under dette nedhæno-er et Bundc af tre eller fire 

Haar; neden er Legemet tvert afhugget, og bebge Hiorner fiaae lidet frem: 

paa Randen fees no le Hi e Borfter. idt paa fidde nogle fodli ncnde Red

fkaber i trende 'I verrad r; det ere bevægelige Kugler med et nedhængende 

Haar paa hver, fom med d res f pillende Bcvæo-elfe af og til foraarfu ·e i Draa

bcn et lidet kiær. I dets Indvendige bliver man t ende paa langs boycde 

Kanaler aer. nderfladen ligner en Hat; midt i er en klar Pull, og rundt 

om en plat Rand. 

aar den :flotter fig fra et ted til andet, fkeer det enten ved at glide 

fagteli en paa den opl ævcde Und rflade, eller ved at vakle paa den fl arpe 
Forl-ant. 

Forfl: efter en 11aaned orl ··u fandt · eg den forfte Lyncafler i hos mig 

{taaende Sovand, Gd n af og til, dog altid enkelt. 

(c) Trich. Cimt'(, 1. c. p, 4. (h) T1·ichodn Cbnre11. Vi:r 11. l. c. p. 8 3, 

(d) Vihrio n1tguilfoln. Zool. tlnu, prodr. pp. 

(f) Z ool. dnn, p,·. p. . II. 

(t) Brncbionus tmciunttts. Vinn. bifl, , t, pnrs I, p. 145. 
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I den fmuHe Strandfprb'yters Hifl:orie har jeg ailerede fagt faa meget i Al• mindelighed om dette Slags Bliiddyr, om deres indvendirre Bygning og om de N aturfogere, forn ha e meldt naget om dem, at der il l'"e vilde blive meget tilbage, hvis end il ke de ·trende nærværendes ieldenhed, og andre træng nde Syfier, forn ikke lode mig nogen Tid til at underfoge deres indvortes D le, forbode mig videre Udforlighed. 

Skæl-Strandfproyteren er mig paa alle mine Soreifer i det hoyefre forekommet fire gange, den pen.felformige ikkun een gang, og den teenformige tv nde gange. Jeg har fondet dem i Driiba/4,sfiorden, den foril:e tillige i andre No /ke Fiorde. Af andre Taturfogere ere d endnu ille blevne anm rkcde, untagen for faavidt, at Hr. PALLAS tilmælder mio- at have faaet en Skæljproyter fra de Curulifte Oer, faa fror forn et Honfc g, og at Hr. FABRICIUS fiden har fundet et Styl-ke af famme i en derfugl. 

10. SKÆLSPROYTEREN. <) 

Den :dte Figur paa den Xde T ABELLE vifer Skæ!JpriJyteren med tillukte Aabninger oven fra og i naturlig Storrclfo. 

Den 2dcn vife den o fiorrct og med frcmfiaacnde Fiilnnnt. 
Den 3die dens blo c Underftade i naturlig Storr lfe. 

Der gives negle Dyrarter, fom ikke fl:rax foemvife deres fande Siegt arakter, men lade den no e Bcmærkcr i en temmelig Tid i T iv1, og den utaalmodige i en. beil:andig U i hed. Aarfagen er, at de fkiule viffe L gemets Dele, fom ere dem uundværlige, og ofre udgiore dere Hovedkarahcr, faa længe de mærke nogen fremmed Bevægelfe, end g no en Tid d refcer; do l an de og faaledes vænne (irr ril enhver B vægelfe uden fra, at de eftcrhaanden blive mindre frygtfomme, og tilfidfr ligeg1 Idige ved den. 

Denne 

(*) Holotl1ui-it fqunmntn tentaculis o8onis fubrenofis, corpore fupra fcahro fubtus molli. Zool. Jnn. protlr. 28 IO, rru-. defc,., I, p. zo. 
A:tinia fl. unmnrn. • na. nnt. ciw. v. 6, p. 54• 
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Denne forfigcige Vaerfomhed bemærker man i fær hos mange af de 

haardfkallede Infekter. Hos endeel Onifci, hos Land- og Vand -Tufindbenene, 

hos negle Vandfnckker, Jnfujionsdyr, og hos Strand/proyterne. Blant dilTC! 

fidfte har ingen mere pro ec min Taalmodighed, og længere ladet den ube

lonnec, end nærværende. Den fkiulcr fine D le m d en faadan Vedholdcn

hed, og er faa langfom i at lade dem til[yne, at man alt eft rhaanden an{eer 

den for en Patelle, en opung, en Doris, en Sone/de, og enileligcn for en 

Strandfproyter. 

Ved forfl-e O ekafr troer man at have en Patelle for fig: forn en fa~dan 

]ever den faft ved een ene, er beklædt med et haard t, fkiont tegeHagt, Dekke, 

og neden under blod og glat, fom i oden hos den hele negle-Familie, dog 

opvæl ker en Rad af meo-et finaa Knud r, forn omgi ve oden, nogen Mis

tanke. ed en noyere Becragtning bli er man paa den ophævede Overfiade 

vacr evende fra hverandre fiaaende pl ævel[er, lig undingcrne paa Sopun

gene, forend de aabne , og nu troer man, at man tor vente fig en faad~m. 

Har man nogen m re Taalmodio hed, aabner fig den ene Ophævelfe, og hvi

tie oltraade be æge fig enkelt i abningen, fem hos de halvaa6nede So·nel

der, endeligen fkyde de fig videre frem, blive aate i Tallet, og fees i Kan

ten ikaarne i fmaa Fliger lom hos Strandfproyterne. 

o og virkeligen at hore til denne Slegt, maatte de og have en mindre 

J\.abning i den and n Ende, den jeg dog i nogle Aflr ikke har 1 unnet be

mærke, men vel befrandigen formodede, fordi j g, fkiont field n, faae, at 

Skællene paa dette Seed langfomt dro e fig fra hverandre, lode ellemrum

mec nogen Tid bloc og bare, og gi0rde, at jeg ventede en Slao-s Opblom

ftring, forn i Dorider11es Gatbor, men i faa Minuter droge de fig atter fam

men over det blottede Sted. 

I Aaret 1778, og altfaa efter at dette forfle Hæfie Kobberplader vare 

udgivne, fandt jeg et andet Exem pl r af dette D r, fo a te m · n r

modning til en foldkommen Sandhed. Hos d tte reifie fig d n anden Op

hævel[e i en med 1~æ1 belagt Kegle, nefi:en halv faa lang forn D ret felv, 

og frem iifi:e i Enden et rodt Hull. daf dette Hull faae jeg, at hvidgraa 

reenligheder udfore i en Affl:and af hal anden Tomme. Desuden havde 

je det beha elige n at f< e, at alle nderfiadens ovenmeldte fmaa Rand

knuder udftr kl- de fi i h i e Ror med rod brune Sueblærer, oo- at D" rets 

h le Foranfl:alming ri1lige udfl od fi af den fi:orre Ophæv lfe. D nne var en 

~ rofenrod Hud, opblæfi: i en Cylinder, faa lang forn den fierde De I af D .. -

, rct; hift o her I ngte enkelte Kiodtraade, og af Enden udgik aate rofc n

rode Folarme, forn Dyret efter Behag kunde trække cilbage. 

De fkilte fig deri fra de oven nævnte Foltraade, at .de ikke vare hvide 

og bladede, m n rode og deelce i fligede Grene; dog kan jeg ikke anfce 

det for andet end en blot Forandring af den her aftcgnede Sprb'yter. Jeg 

1J noctcde mig af det 0) eblik, i hvilket dette feendrægcige Dyr fuldkom-
men 
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men Iuvde udviklet fig, og lod giore en fuldftændigere Tegning, fom altfaa 
forfr ved en anden Leilighed kan udkomme. 

Af aUe Strandjproytert nærmer dens Sk~bning fig mee!l: til Strandreddi
kens, og dennes fpæde Unger vil venteligen have meg n Lighed med vores 
Skæljproyter i deres platte og punkterede Underflade, i begge Aabningers Stil
ling paa Ryggens modfatte Y derligheder, og i den opblæfre Cylinder, fra 
hvilken Folarmene udfpire, dog fynes de tydelige og hvidprikkede Skæl for
uden andre Mærker at kunne tilfrrækkeligen ilille dem fra hverandre. 

Jeg fandt denne Sproyter paa Stene i de Norfke Fiorde·; den fidder faa 
fa!l: forn de levende Pate/ler, og maa med Magt, og ved at underfkyde et 
Knivsblad, afrives. 

11. P EN S E L - S T RAND S PR O Y T ER EN. (*) 

Den 4de Figur paa den Xde T ABELLE frcm!liller Penfeljpro'yt ,·en, f:H1lcd s fom j g har funder den. 

Jkkun engang fandt jeg denne befonderlige Sl abning, og iJ 1 un paa Leer
bund i Dro·baksftorden paa mange Favners Dybde; jeg er derfor bleven i den 
U Vished, forn foraarfages af dens Lighed med det brufkede Organ, paa hvil
ket Folarmene ficlde hos Strandreddikken, og tor endnu ikke afgiore, om det 
er en fuldfi:ændig Spri.iyter, eller ikkun et Stykte af en faadan. Man kan 
faa lidet nægte det, fordi den ikke bevægede fig, forn paafiaae det for en 
blot Bevægelfes Skyld. Der gives Stykker og D le af Dyr, fom vedblive no
gen Tid at bevæge fig, og hele Dyr, forn, naar de ere opdragne af Havets 
Bund, bli ~e i et udybt Vand matte og ligge uden al Bevægelfe, ja faaledes 
hendoe. Den folgende teenformige Sproyter, om h is Fuldfrændighed man 
ikke kan cvivle, giver os herpaa et Exempel. Ikke defi-o mindre fortiener 
dette fteldne Stykke, da det har Strandfproyterens folde Karakter, ac belkri ves 
og at aftegnes. 

Skabningen er konifk, huget, knorplet og har faa Kiodd le. Den ene 
Ende omgives med et frcmftaaende Halsbaand, forn midt paa er brunt, men 
paa Kanten fort. Udaf derte fremfl:ige aace druede, kornede og i en Bufk 
famlede fortgule Folarme; bag diffe ligger tæt ved Hal baandet, og parallel 
med famme, en bleg, kornet Ring. Kroppen er hvid, glat, 1~antet, og b.e-
fiaaer af ti lange Beenbielker: fem ere tæt ved Halsbaandet befatte med en 
li den nedhængende Kio"dlap, og udhulccle fra Midten til Spidfcn i en Fure, 
og de fem andre have paa hver Side en liden Hulbed, og naae i -kun til 
l\1idcen; den ovrige Længde mcllcm de udhulcde Bi ell-er er huul og tom; 
de lange og de korte fl:uae ve elviis om hverandre, og ende fig i en gun1, 
kiodagtig Kugle, forn yder~ har en Aabning. 

Tom. I. L 12. DEN 

(*) Holorhuria Pmicillur tentaculis racemofis oclo, corpøre otfeo pentøgooo. Zool. dat1. prodr • .2 gog. n,·~ 
de/er. p. ax. 



TRENDE STRANDSPROYTERE. 

12. DE 1 TEENFORMIGE STRANDSPROYTER. <•) 
Den 5tc Figur paa den Xde TABLLE vifer den teenfortnige Strandfprliyter med udfirakt Hølt 

og Foltraade, og med udhængende Ægflokke i naturlig Storrelfe. 

Den 6cc vifer Halfen, Fo'ltraadene og Aainingen forfiorrede. 

Denne fandt jeg paa famme Sted forn Penfelen i blaa Leer paa en Dybde 
af flere end tredfindstive Favne. 

Den er c ,Jindrilk, til begge Ender lidet tilfpidfet, gra2, blod, af fmaa 
paaliggende Skæl ligefom rynket, og overalt belagt med fmaa korte Iiger, 
lig et ula et V æfen. Af den mindft fpidfe Ende fremfkydes et hule begger
agti gt Legeme, fom neden til har en fmal Hals, og oven til udbreder fig i 
en Ffode, i hvis Midte er et fort Hull og paa Randen ti udtakkede og fli" 
gede Frilarme. Ikkun engang udfrrakce Dyret denne Hals og diffe Folarme, 
og i denne Stilling dode det. 

Egentligen vare ikkun aate Folarme forhaanden, men Sporet af endnu 
evende af brud te vare tydeligen at fee. 

Hos nogle udfiodces midt af Legemet et Bunot gule i hverandre vi le
de Traade, forn vare klare og opf ldte med en Rad fmaa Æg; ligefaadanne 
faae jeg og udgaae fra den fmalle Ende; altfaa kan denne Art udlade Æg
ftokkene baade af Midten og af Enden. Vi erindre os, at denjmukke Strand
fproyter pleyer at udfiode fine Indvolde, men ikke fine Ægfrokke af det lille 
Hull i den fmallere Ende. Mon den da faaledcs fom denne lku11e kunne 
udfkyde dem fra Siden? Denne Formodning faaer nogen Sandfynlighed af 
det, forn OLAFSEN beretter om Islændernes Bri111butur (a), forn hovde en Aab
ning paa Siden, hvoraf lnd oldene (maa!kee Ægfl:okkene) udhængte. Dog 
fandt jeg i Huden intet Tegn til en faadan Udgang. 

(*) Holothmia F11fi1s tent~culis denis corpore fofiformi tomentofo, Zool. d. pr, !2°09, mr. dtflr. 2l• 

(a) Reife , §, 9co. 

13. STRAA-
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13. S T RAA - S 6 F I ÆR . ( ) 

Den Ifl:e Figur paa den XIdc T ABELLE fi·cmA:iller en Str1111.Sofi,er af middelmaadig Længde m d fin blodagri~c Hinde og fleer end hundrede Polyp-hager i naturlig Srorrclfc. 
Den ~ den et Sry kke af famme for!torret, og 

D ... n 3die Stilken eller det faa kal re Been, uden Hud og Polyper, i naturlig Scorrclfe. 

Alle vore Kundfkaber grunde fig paa Tingenes SammenEo-ning, og deres Ligh dcrs og Uligheders no e attelfe. Vi hende ech ert l➔ ormanl faa meget bedre og tydeljgcre , jo noyere vi kan angi e h rad d t har tilfælles med andre, og h ad det egentligen har for fig f< lv. Det var naturli t, at man foldt paa at give et Dyr, forn i Skabning li ner en alrnindelig Fugl fi r, a rn af 'Siifiær. Allerede ARISTOT L ·S, RoNDELET, GEs 1E O ALDPOVA D anfore diffc D r under dette Navn, og regne dem blanc D rplantcrne. B uIIIN og Toun" EFOR vilde giore det bedre, og bra ·te d m und r ovæ -terne. Men, faafnart man opdagede deres Pol per, -unde man i ... e længere n gte dem dere Ret til D rriger, og derfor bragte de n ere det gamle Dyrplantt, fk.iont paa en anden Grund, pua n re i Anfeelfe. 

BoH nscH (a), ELLis (b) og Hr. P LL. s (c) have i fær giort fig fordene om Sofiæ ene. L1 E giver en ortegne1fe paa fYv Arter og Hr. P LL, s befi river i alt elleve. Denne fortr flclige acurforfl--cr mcencr, at bjiærene ere nær bejl~gtede 7/led SiJtræerne (Alcyoniuw), og at de ere for diDe detfam-111e, Jom Pol pe ne ere for ertularie 11e. aa 1. "tt ligcn fom jeg nogenledes indf< er hin Sl tf ab, faa anfl,..eligen bliver d t mirr, jeg maa tilfraae d t, at tinde mig i Sammen1ignino-en. De eg ntlige Polype leve, forn behendt, noo-ne og ud n Huus; Sbfiære11e dcrimod ere, ligcfom Sb't "tterne og Sertularier11e, d re egne Pol pers baade B 1gning og Boc]io-. Hine bcfi:aae af et eensartet og fiimet fen, Sofiærene derim0d af ec 1 rnn eartet og il e faa uåvideligt æfen. Forfi:aaer man dermere ved Pol 1p rmlaricrnes, ofiærencs og otræernes B ggere og eboere, h ·orled 1 an da Sofiærcn ær , Sotræ rnc, det er et Polypevaaning d n anden, det fom aaningens B_ gmefier er 
nin )' ·n, 

(*) Penn tula mi1·nhilis fl:irpe filifo mi l'achi di!li he pennats: pinnis lunetis 1·cmotis lternis. L1 • ./:, :fl. p, 13 I~- Zool. dnt1. prod~·. 3074. def<.r. 1·nr. v. I, p. 23, 
Pennetuia fimplex niba cnlyculi rccur\'is, Gir mis o o-tle1 r tis. PALL, Zoopl, t. 216. Pol 'ftU mirnuili!. Mus. Ad. Fr. p. 96, r. 19, f. 4• Amop. n nd. 41 p. 157. J>J;, fffltlS(1 • 53, t, ro, f. 17. Die Znbnfedtr, L1 · i.s ·atmfjjhm 6 th, f. 99. r, 3 51 f. 5 • 

( n) de ,wim. mnr. p. ; vo1z whierm f. 8 8, t. 8 & 9• 
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ningen, det er det Po1ypen er for Sertularierne? Alle Sofiære afvige fra So

tr erne deri fornemmcligen, at deres V æfen er kiodagtigt, deres beenagti ·e 

Marv brækkelig, og at de ingenfinde voxe og fidde fa!l: paa andre Leo-emer, 

men ikl un deres ene Ende er omgiven af n blod Materie> i h ilken de 

fidder. 

Den nærværende ofiær har en aldele anden S "abning, end <le, forn have 

givet Anledning til avnet: de Norjke Fifkere kaldte den ved forfl:e Oyekafl: 

og af en n rmere Lighed Straaet; man vil og anfee den for et faadant, faa 

længe den endnu fidd r i den af Havets Bund optrokne Leerklump, og neppe 

troe det Umagen værd, for dets Skyld at tilfmore fine in re. Dog ga n ig 

det kiodagtige trevlede Væfen, forn jeg blev vaer paa de traa, jeo- havde 

uddraget, nogen ormodning, og lod mig ikle fortr de denne lid en O er

vindelfo. Jeg giennemfogte Blaalccret, uagtet Baadsmandens Misno clfe o r 

at fee fin Baad tilfmurgt, og fik til clonnin , faa fnart jeg fatte de udtagne 

Straa i et las frifkt and, det fmul kefre Syn. 

De kiddlige Trevler udvikl de fig fnart til maanedannede frraalende Le

gemer langs ned af Strt1aet eller den lange Stilk. Denne Stilk var overalc 

omgi ven med en rod brun kiodagtig Hinde, untagen paa Spidfen, forn paa 

ongefær en Tommes L ængde var uden BeHædning. Fra denne Hindc ncd

hængede de maa11edam1ede Le emer til ho re og venfl:re id ve clvii forn 

faa mange kiodagtige Krumha er. De vare lyfcre end Huden, og avde pna 

den udvendige fond aate c lindrifl e Polyper, hvoraf h er atter udfi redtc aate 

korte og fine Foltraade. Imod den Ende, fom fidder i Lcerct, blive de maa

nedannede Legemer og Pol 7 perne ak mindre, og tabe fi i tandcde In foit 

i den rodbrune Hud, fom med denne Ende bliver alt tyk -ere og o erflo i-

gere. Indfi1ittene eller Sidetzenderne i den t k -e kiodrige Hud ere faa man-

e Begyndelfer til maancdannede Legemer, fom en halv Tomme fra ndcn 

begynde at ud ikle fig, og tiltage i Storrelfe forn i Alder til midt paa Scill~en, 

hvor de ligefom de længere bortliggende ha e opnaaet deres V .·t og cor" 

relfe. Jeg talte paa hver s· de af tilken 60 til 70 Polyp-hager, .fr'] ·eligen 

frembærer en fuldvo ·en tiL: mod 140 Polyp-hager, eller I I 20 Polypcr. Alle 

diffe fmaa D r udgiore een tat og tillige ikkun cec D r, faaled s fom t Gnd 

Blomfrer ikkun ·ior eec Træ. Vil man i Planterigct ha e t oget, fom ved 

forfre Oiekafl: h r mee · Lighed, faa finder man d t i de fn1aa Bla ff·mnpe, 

forn ikke field n mod inc r n uordentligcn bekl de de visnede ~ ifie, d r 

li ·ge paa Sko bunden. Denne ord n vifer allerede, at diffe 1 omme ud n 

fra, naar Pol perne udtr no fig af Stranfi, rens invendibe Be affi nhcd. 

Stra~ , naar Scraafiær n tages af andet, trækk·e P.ol rperne deres oltraad til

hage, og lægo ~ deres L g mer paa de maanedann de ao·er. o i e dra

g fig ind i Ht den f a tæt til cilken, at denne ikkun fi ·nes at v, re omgi-

en med et 1 iodagti t V, fon. aafna t fættes den ikke i andet) at jo Ar-

me og ager paa nye udb1 de fib. 

Stilke1' 
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tilken er trind, b gge nder afhugget, tre til atten Tommer lano-, Ji. 

ge he 1 igienncm en Fi rd de 1 af en Lini t , af ·uulladen i arv , og af 
et h1lkabcio-t æfcn, il ... ke uli t ]fenbeen. aar d n n ✓ li en er rarren af 

andet, lader den fig kringelboye, ud n at br kke; ell rs bra+ker den, naar 
den er bl ven tor, m d et lyd ligt Knik. ndog und r '.I1kro{kopet !i s 
d n at være glat og uden Spor af Hu11er; hos no le f: ne Kiernen i ◄ n• 
d rne at ha e en and n Farve, I og und rti en et Hull og mod Omkred" 
fen nagle Stri ber; dog alt dette kan g være tilfældigc. 

aafoart man fi r, at denne Stilk, fom Pol perne omgi ve, ikke er et: 
fremm t Legeme, men faa væfencligt for ofiære1 , fo1 1 o ene er for D -
rene, bli er , aden, paa h m~en Straafiær n vo ·er og udvikler fi , een af 
d all rb fond rligfl: . Vi kiende D rr, fom udaf dere Legemer f, d fi 0 
kall ... arccde Bocliger, andre, fom d deres blode o kiodri ·e D le il æ ·t 
tilli e I rde og foi,frorre ndrc brut cd og kalkarted D le, forn maa ti ne 
d b1 ··a re til nd rl1:otnin ·. Blnnt diffe hore d fi a h1ldte foldkomne Dyr
ordener, Pattedyr, urr/e, ijke, Amphibier og bifekter, men blant hin Snek
/ur, Mvslinger, og Hullboerne ell r alle Polyparter, unta en de nogne. (d) 

ofiæren har det tilf: Iles med de fuldkomnere D "r, at den har ind nfra en 
becnagtio- St "tt , m ·n i d t ·· rigc n~ rmer fi til Hul/boerne, do ik r å n 
Tilvæ./t paa en modfat foadc thi li forn Httllboerne anfætte oven ra en ny 
Pol ·p paa og · d den arrige, o bedækl~ den med en frecnartet B. gnjn , 
fi a udvikl hin eller or Straafiære udaf den kioda eige nde, forn ftik-
1 r i Leeret, unge Polyp-hager eller Polyprader, e n efc r den anden (ikke af 
d n and n) op ad, faa at de fold vo 1 e re 1 n ft bort , men de yngere nær
m 11 , ed d t Sted, hvorfra d udfi ire 

ri fremmer Stra ifi,ærens remvæxt man de o rereens med B:endelor nens 
ide11s, ho \ il - o et Led efter d t andet il } der ud fra d n ene 

nde, ovedet (e) Il r al n (f), il kc af h er ndre. Dog lad r det fig her 
a f liger fatte, fordi intet o,·cd find fom hos B((11delormene, ey hell r 

noger frærk fl nde Blodfl:rom, fon ed Gacbor t i Naiden, men deri mod 
en n cd ende bn fk rtet tilk og en kiodrio· Hud, forn om iver . cilken, ud n 
at være forenet med fa 111e, thi den lad r 1g fl~ rde op g ned. Og hat 

til en heelc i ·i nn m fra neden til o en en ligc Ty ·k lfe, hvori d n ikil• 
1 r fig fra en an en c fi r (g), forn r kantet og neden t kkere nd for 
0 ren. 

Diffe Bemærk 1fer det nd n r ranfkeligt nt forklare Straa- fi" 
fiærens ~ilvæ "t. 
11 d ydcrfie P 1 

To111. J. 

( ) Ccllulan • Zool. dall. prodr. p, · ' . ' I, 5. 

(e) Vidwfk. Selft.. t!)'e 'ks ffi 1. f. 

11 VI , doc og bore j • 

oven fra ned ad paa den yderfie 
Ende 

(f) 011 Jf'urmm1 C. 

Ct) Pennarul qu drangulnl"i , P L, el. Z ooph. 219. 
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Ende af tilken, og il'l·un den fortorrede Hud bli er nogen Tid tilbacre • 
..Jnd liaen bortfalder o denne, og Stilken nde blottes. Alcfaa forgaae 

1 perne paa den ene nde, ligefom de avle paa d n anden, hvilket frcmftil
ler den anden Li ·hed med Bændelormens V 06 ningsmaade, dog bliver cilk 11 

1 eel og ubefkadiget. 

Vi kiende ikkun, fom oven fa t, tvcnde Maader at voxe paa, enten ved 
Ti/fletning uden fra eller ved Udvidning fra inden. Det forfl:e har ted, forn 
det fynes, hos de flefl:c Legemer i teenriget, og, forn jeg har viifr pna et 
andet Sted (h), hos nekkernes og Muslingernes kaller, og formodentligen 
hos de flefre Hullboere. Det fidfte d rimod 1 os den o riae , renes og I lan-
ternes fangfi ldigh d. Dette fkeer, enten naar et lidec fuldfiændi c egem 
udvider fig i et fl:orrc, ell r naar nye cd ud ikle ficr det andet af det forfrc o · 
faa fremdeles, eller det and t og fol ·ende imellem det forfie og Hovedet eller 
Roden. Denne fidfre 1I ade fyne · af Polyp-hagernes aftarrende torrelfe imod 
den t/k.kere lier nedr nde at have Se d hos vores St aafiær; men da in
gen Rnge eller Led er at bemærkc paa Stilken, fom overalt er glat og trind, 
ei heller no et Ho cd Uer Rod fynes ac være forhaand n, faa maa man \ l an
tage en dobbelt Til ve '" t maade hos denne b fonderlige Skabning: at Pol ~ha
gerne udvikle fig og udvo.:e efter hverandre udaf den nederHe Endes Yiodmaffe 
opad, og at tillige cilken t 10d neden ti1cager i Længde ved n Te og haa ·dble ne 
Tilfætninger af I iodmatT n fio· anfættende Sliim, og at Kiodmaffen alti<l r 1k
ker ned og omflutcer Stil - n ra neden voJ ende ◄ nde, ligefom Pol perne doe, 
fortorres og ~ rfvinde paa den modfatte Ende. 

Dette bliver vel no 0 et uhort og forunderlioc, m n jeg kan i l·c and r
Iedes giore mio- cilkens og Pol ·pern s æ t bt: Tibelig · jc er de udcn foa 
vant til det underlige, at alt mueligt kan have c d, og hint her i det mincl
fre f, ne at have det. Derfom LI E havde agtet paa, Iler ha t nogen unrl
lkab om denne · m æ6·ts faade, foa ind[ee vi en Aar ag, h orfor han k I
der denne ofiær den m d lige, men da det ikt~e lader fi, nt , fordi han 
ik ·un har I a t et fj rc··rr c :emplnr, o hundr de a1 dr S abnin ·er, fclv 
åe andre ofi ere, cre li · foa undring værdige, faa rri er dette avn itnc 

ort}·iel mærke; jc har derfor heller af ovenmcldte rund villet pn Danfl 
kalde d n t ia-Sofiæren. 

Denne fmukke St ·aafi r er, faa vidt man kan flutte af de hidcil 
Tegning r og B fl ri elfer, il t~e tilforn bleven feet Ievend af nogen. Li 
har undcrfoo·t et tort St kl· e i Kongens af verricr Kabinet, og Hr. PALL 

et ]irrefaadant i Printfen af ranien fl ionne Samling. I 1 ~;. 1 Jod d t n mme 
tegne i det Kono·elio-e Ka inct B Il ... ri l'elfc , o LLIS afkopi r de denne fl tte 

j ur i det Londonfre Tj n l ab r elfi ab krifter. Derfor ei: L1 · T ,s 
filrivning i Kommg Adolph Fride iks 1aturalie.Samling (i), hvor den kald U:1-

derpolype1 

(h) Vern,. tenefir. & flm·i t. hill. vol. z, p. X. IV-.:/I ... 

(i) p. 9G. Pol •1m mira ilii, 
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derpolypen, og i am~n. acad. (k) kort og uno e. I det forfl: heder len t ff ivt, traadformirrt H~fleh,iar (Seta), en halv Fod lang, paa h'L·ill,et (i de ve~:el
viis maan dannede, jliwige, h" ide og haarede (ciliata) Legeme ·, fom alle c ·e endte til een ide. (Paa mine levende Straa-s•·fi re fidde de til bcg ·e . i
d r). 0

0 
i det fidfl:e figes intet videre, end at den er hvid og 1JJeget nær be

flægtet med den phojpborefcerende Siifiær. Dette gielder om d 1 g aa (l) og om den rikle (m) Sofiær; ingenlunde om vor s traafiær, fom all ne i Henfigt 
til fin invend;o-e Beenfi:ilk har et vidclofcigt Slcgtfkab med diffo evende. 

Hr. PALLASSEs Befl rivclfe (n) er noyerc, end den eft r et tort --' ·emplar 
-unde ventes. St i1"1en er Jaa tyk font en grov Syt aad, h,~ id, /kii}r, og oi·er 

en halv Pod lang; Pol p -/Jagerne flaae vexelviis, alle krummede 'mod den ene Ende, og have paa Randen · aate Tæwler. Han er u is, om den ikke hel1ere 
fk.ulle recrnes til Gorgonierne end til Sofi~rene, og formoder, at et ful dl· mmcnt 
og ubcfh1di et Se kke fl ulle paa begbc nder o·a i nd i en pidfc. Alle I ine, 
imod h· 1 tr dfind ti 1e, v~re i begge nd r afh ggede, ulv i d n ene nde, 
hvor Still en var blottet oo· uden al Hinde, og till-en kalh1gtige Væfen, fo 1 
er tilf Il s for all ofiær, faa el forn d n kiodrige Hinde og de t delige Pol per 
lade iklpe t\i i vie, at den jo tilhorer Sofiær-Slegten. 

LL. · E har cndnu an fort en ofi r, fom han k foler Pilen (Sagitta). Befkri elfcn er faa ub fiemt oo- T nin en (o) aa fict, at j g· ikke I-an anr e 
den for andet end en no- Straafiær. Je

0 har fundet mano-e traafiærc, forn 
il· un vare engang faa lange. Hr. PALL s fandt d ns angivne Ophold fred 
paa en FHk med Rette faa befonderli rt, at han fatte den udaf Sofi r-Sl g
tcn (p); desuao-tet beholder LL • d nne tv t di c SI·abning (q), og paa
fi:aaer, at den er Hr. P LLA SES Si-v-Sofiær (r), P .1PII Sagitta alba, forn 
er en ganfke anden. L.\GE STRO 1, en Sv nfl" hinafarer, har allcne feet 

L. Es Sagitta, thi E us (s) har efce ·te nec den Lim1eijl:e i igur. Det 
bliver derfor . ndf: rnlio·t, at L1 L E Piilji er er en lille Straafiær, fom har fat i en ved en fang 1c 1 ifk kle ende LcerI-lump. 

o le holde for, at ofiærene bevx c fia- fra et Sted til andet, ja fv "m
me frit omlTing i Havet, andr at i f r de lanrrflilliede fidd faft forn Gor
go11ier11e. f den nærvær ndcs Beil , ffenhed Off Ophold fl: d fl~ulle man fnart 
t\ i le om be r e D le, og all ene troe, at de med deres hodri c 'i nde 
frikke i L crbund(;ns Overflade, og der fraae opreift og frit i Vandet m d 

den 

(I) Pennatula gi-ife • L1 •• fyft. p. I 3 ~ I· 

(m) Penn:ituln rub1 a. L1 • [ yft. p. 13 z~. (u) · lencb. Zoopb. 2 I 6. 

( 0) Amttn. ne. 4, t. 31 f. 13. (p) I. Zoopb. p. 365. Pennatul wittn. Li .. [:_'fl. , fpec. 3 autem nimis imperfecle e • breviffima L1. · ÆI d fcriptione p fTima ieone cognica fi, vit:l'.quc "e-nere nimium a Penn uli diffe1t, <]Uam ut c11111 h rum g n 1i infer re nude m. 

(s) Phi/of. trmrna . v. 53, r. :i , f. 16. 
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d n anden Ende, forn beklædes af Pol p-hagerne. Kafte de engang om• 
kuld, fee ingen Muelighed at i det rnindfte de Iangfiilkede ikulle kunne reife 
fiO" i ien. Dec ville være et fmukt S n, hvis ·O et I-- unne r kke til d nne 
D rbde, at fee paa Strand bunden en faadan S ov af opreifre ofiære med de• 
res mange tufinde udbredte Polyp-hager. 

Straa "Sbfiær n er for!l: bleven fund et i den Atlantifke So, fiden ved Porto 
heilo i Amerika, og i det NDr/l<e Hav, og endeligen i Driibaksfiorden i Sand
pollen , hvor jeg paa Leerbund med mit Nec har kunnet opdrage faa mange, 
jeg Iyfrede. 

TR 
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ndi}·iont Sverrigs fiore atnrfo er har fra fodl·i 1li 

ftor Deel af de faa kaldte Pate/ler, orr brarrc d m un er fj m • fd lin 

gi e der dog manrre, endog nogle i de ordijke V nd , fom cre bl \ ne 

mærlp de. Saad nne ere nærværcnd tr , fom b "r fiaae und r han trea1 

ling med ti!Jpid/et lj]e. (a) ndcr denne lar I an g fat den lill ferfk Vauds 

Pa tell , ob , naar man vil fee p a 1 Hen og il ke pa Beboer n, m· a d n 

her fin e fic Sted. Do kunne man form ele, at h }c1 1r 1 C I d fi rflr 

V nd , om end deres Boliger ar b gte e c r een Pl n me 17 I 1 r n 

a et, maatte i fig felv. aa en eller and n aa e rfl idlib r diffe, 

ligefom Lerro-e erc det fi a dem, forn tinde · a · ndj rd n, der or tr de 

j g, at de, h i m 1 i.tl"'e ld 1 Hde ore f< c bo rn , il Ire kunn bli e 

under en og famn e lege, og, da jeg fandc nt ferf and I cellen 

ar aabenbar forfl ielli fr Ha -Pate1lens, I jc (b) m · d 

beholde nvnet P tella, o kalde de i d c fi rfl '"at d OI◄'ROI (c) 

A zcylus, ligefom jeg af famme rund ha d le c1 t orn!n l·k rn i d fi fke 

Vi ude b holde d t gamle avn Buccimm, (d), og gav: Ha~ ets Hornfne1-l·er 

det nye Na 111 Tritonimn. (e) 

O)'nenes forfkie1lige æde og Foltraadenes ulige Ender berettiger o til 

at :fki le atellen fra A 1cylus. Oy telte fidde 1 os Ha ets PateHe paa den ud-

r ndirre Side af v olcraadenc dfpring, o ho ~ rf1 and Pate11en paa den 

in ven tirre ide; Foltraade11es En r ere ho <liffe afll: mpcd , og ]obe fi i 

til hos hine. D re in rorte B nin er rmod ntlig n ikl e mindre for-

fki llio-. Beo-ge legter kleve 1 and t faa fafr d Se ne, n -

]in aller nt de ikke lade fig u 1 n Id r r e. d 11 ·n r 1e l d r det 

fi ikke el i ore, thi d c fmaa br l·kc 1 et li · n, og de fiore gi\ c il· ke feer. 

B fr faa r man dem fra t d t d ac fh d t ni\ blad under oem; dog 

fi aledes, at man ikke brekker, orend Odd n har naact den anden I nt. 

(n) >.>'fl• mrt. I'• l:?59• (/,) Zool.tlnn.p1od1·. p .• • ••• 

(c) Verm, terr. & flu,·. v. 2 , p. 199• (d) I. c, • ~, p. r ~6-r r. 

(t) Zool. Jan. p•·od,·. p. '.· • 

Tom. I. 4. 
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14. DE B L I N D E P A T E L L E. (~) 
Den 1fie igur pa d n XIItc TABELLE vifcr den /;linde Pat Ile oven fra i naturlig_ Scorrelfi 
D n 2d n fammc forfiorrcr. 

Den 3die Skallen og Dyret neden fra i naturlig Storrelfe. 

Vi have nyligen an i et o_,efiedet, forn et Forlkielsmærke me1lem Ha1,ets 
og ftrfk Va11ds Patelicn, og den forfre Patelle, forn vi anfdre, har ingen Oyne. 
Saa lidet linder aturen fig til Taturbefkriverens Regler, og denne faaer der
for ingen Ret til at fætte ormaalene ud fra det Sted, forn deres udvorte 
Anfee]fe og B fkaffonhed an ifcr, i hvor meget hans eng~lllg udkaflede .. Plan 
end maatte fyne at kræve det. 

Det kunde ikke fe ,te, at jo Bygme!l:erne af de konfiige Syfl:emer i a
turhifiorien ofte geraade i en faadan orlegenhcd. Jo flere naturlige Ting de kiende o o dag , jo h ppi ere orvand{kabe mode d , og jo flere 
A igelfer fra deres engang faflfatte og fikker troede Regler forfl:yrre, eller i 
det mindfre giore dere b !1:e Indelinger vaklende. 

Det kan ei heiler være anderledes, da det har behaget Skaberen ei alle
ne at frembringe overmaade forfki Hige V fener, men endog at give dim fine og af , j nde Skattering r TilværeJfe, og ophoye dem til Liv og Fort• 
plantelfo. Sad vi i SKabnin ernes iddelpunkt, og kunne vi fee fom den 
der fkabte Oyet> og tænke alle de Tilnærmelfer og Fravigelfcr, giennem hvilke 

kabningen har ttret fig, da vilde vi udfinde det naturlige yfrem i dets 
uld ommenhed, og n rde Seraphens VellyH. Men det er ikke i, et nogen 

Dodeiig videre, end hifi og her at oplofce en meget !iden Flig af det DækkeJ 
fom :!kiuler det Hele Herlighed. 

o ·le 1 ave derfor treet, at man paa det noyefre fl ulde holde fig til 
et konftigt rfrem, i hv0r unaturlige det end maatte alde ud. Det var frei
lig at overhugo-e den GoRDI KE Knude med ALEX DERS S erd, men tillige 
at faae lutter mm per og St ker, at adfprede Paarorende, og at tvinge de 
naturlige legters nk lte Arter under Konfl:ens vilkaarlige Regler. 

I d 1 ne indfkrænked orfi tning er intet tilovers, end at holde fig til 
et 1~onfti t frem, dog at iore det faa lidet unaturlige forn mueligt, ved at 
fammenfo e de fi:orO:e Li hed r, og ikke for en liden Afvigelfe fra Konllens antao-ne odkrift at bringe Uorden i amilierne, og at fætte 11ærbeflæ tede 
Arter ind i fremm de laffer, Ordener eller l grer. aaledcs bor den blin
de Patelle blive ho den feende Sodfkende, o Snekken uden Ftiltraade (e) 
fraae blant dens n rmcfre Iegminge med oltraade, ligefom Vaudfpindlerne (f) 

ikke 

(*) P ella cæcn tefi integrn, puneti elevatis lhiata, vertice acuto cclo. Zool. dau. pr, ~866. rm·. tkfir. p. z5 
( e) Ak ra. Zo,J. d 11. pr. p. XI ... (/) Hydrachna. l. c. p. XXVI 
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ikke mindre ere lnfekter, fordi dem fattes Folhorn, eller Polyphemuffen (g) 
derfor bliver en Orm, fordi hans" hele Hoved fynes at være et 6 e. 

Dyne og Foltraade ere ikke· det enefl:e, forn udgior et Dyrs naturlige 
Karakter, men dets hele Udfeende (habitus); til den konfiige, forn hielper paa 
vares Hukommelfe, og, forn udvider vare Kundfkabers fnevre Grændfer, bi
drage de oofkeligen. Denne hlinde Snekke h>liver ikke defro mindre en Pa
teJ!e, fordi Dynene fattes, og denne Mangel anlediger et godt Tilnavn. 

SktJllen er hvid, fra Ilfen ned til Randen firibet, og oven til, hvor Dy
rets Legeme giennem!kinner, fortbrun. Striberne er 60 til 80, og befraae 
af finaa ophævede Punkter. JJJen er tilfpidfet og lige opreift; den fiaaer ikke 
fuldt i Midten paa Skallen, men lidet hen imod den Ende, hvor Dyrets Ho
ved ligger. 

Dyret er hvidt; Kroppen ægformig og kantet; Foltraadene tilfpidfede uden 
noget Spor af Oyne, ikiont jeg ofte fogte at blive noget faadant vaer. 

Denne Patelle har jeg fund et paa Stenene I Driihaksfiordtn, dog megec 
{ielden. 

(g) 1. c. p. XXVII og no. 2417 Polyphemus Oculm. 

15. DE ROSENSTRAALEDE PATELLE. () 

Den 4de Figur fremfiill r Rofenflranlm oven fra. 

Den 5te vifer den neden fn tilligc med dens Beboer og hans Kaabe, begge i naturlig Scorrelfe. 

Denne og næfifolgende Patelle eftergive ingen af de udenlandfkc i Skionhed 
og Y ndighed: 

Atten rofenrode Baand falde fra lffen ned til Randen over en hvid med 
fine conccntrifke Striber tegnet Skal; denne er midt paa fortladen af det un
derliggende og giennemikinnende Dyr, og har fin Spids ikke lige i Middel
punl ten. Neden under er Skallen guulagtig med hvide concentrifke Striber; 
her falde ovenmældte atten Baand i det blaa. 

Dyret er hvidt, har. tvende fpidfe Foltraade, og i deres udvendige Vin
kel tvende forte Oyne. Kaaben er rodbrun, bredere og længere end Dyret, 
og har en glat Kant. 

Sielden forekommer den faa fror fom den 3ftegnede; de mindre ere al-
mindeligere og fin des· paa Scran dvæ, terne i de Norjke i iorde. WoRMS (h) 
Rofenpatelle er udenlandfk og en anden Art. 

{*) Patella vfrgitwi tefia integenima alba, fofcii l'ubris. ZrJol. dan. pr. ~867. mr. Jefcr. I• p. lG. 

(h) Muf. p, 251. 

16. DEN 
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16. D ÆR EDE l? ~Et 

Den 6cc igur vifer Tærning•Patellm n den fra med Dyret og dets fronfi e Kanbe. 

Den 7dc Shallen o en fr , og 

Den gde den l dige Skal invcndigen. 

kallen er hvidguul, og ligefom tærnet med blodrode letter; diffe Iobe ofte 

i hverandre, og åele fig hos de fiorre Exemplarer mod Randen i t"cende Gre

ne: det be æbnede (j e f< er fine Scriber, forn omringe Sh Il n fra d ns lffe 

indtil Randen. 1/)eu felv er lide bue, o fiddcr lid et uden for- 1iddelpunkten. 

lnvendigen cre de, fom komme ]ige af Vandet, glind(ende og m lkcblaa, og 

Pletterne giennemfl innende; men de, forn nogen Tid have ligger ed Strand• 

bredden, ere guulladne, eller k lkh ide og uden al Glands. FordybningenJ 

· hvilken Dyret ligger, er hos alle rodbrun. 

Dyret er h idt, og har t en e tilfi idfede oltraade og tvende forte 6 ne 

paa det fæd an]ige Sted. Hovedet ligaer forn hos de for g~acnde mod den 

ant, hvor Skallens 11 e fraa r. rroppen f, nes paa Randen noget bolgeboyet. 

Kaaben er mork og omgiven med hvide Fronfer. 

Og denne findes undertiden pa tenene og paa Stranavæ erne · 

gts Fiorder. 

I det andet Bind af den lslandfke Reife §. 101, I 1, D. paa den XIce 

Tavle anfores en graa Patelle med morkbrune afbrudte Str al r. D n er 

den Tvivl famme fom vores tærnede; og fra Finrnarke1J lar Hr. BusK fendr 

mig faadanne, fi:ore og finaa. 

(*) Patella tejfillnta tella integenima, olbida teCT'eds t'Ubri!. Zool. dn11. pr. ~868, rar. ilefl:r. p. '-7 

Patella tefia ov:ito-conica, ~pice propc ce"trn n obrnfo. Irltmd. Reife p: 1017, r •• I, f. 

17. D 1 
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17. DE UD· EDE HIERTEMU LI G. C*> 

Den 1He Figur paa den XIIIdc TABELLE fremfiiller den knudrede Musling i fin ligg nde Stil
ling med lidet aabncde Skaller, og idaabne Sproytebuller. 

D n 2d n faaledes forn den flotter fig fra et Sted til :mdet. 

Den 1fie Figur paa den " IV de Tabelle ifcr den ene Skall med det iliggende Dyr, dets Knabe 
J-li11der, Lapper og Fo'ltrævle1·. 

D n 2dcn den anden Skal med vcdhængcnde K1111be og Fiiltrævler. 
Den 3dic og 4d viu den tande<lc Sammcnbeftning i begge Skaller. 

Endfkiont denne Hiertemusling er een af de meefi bekiendte, findcs i . d 
fl fie Europæifke Strande, og man næO:en i alle Snekkefam1inger feer dens 

Skaller, forekommer dog ingenfl: ds noget Spor, at man har ki ndt den Ifo. 
boer. a r vi untage ALDROV. n, forn har gi vet os en 1 eo-ning paa en 
nær befh gtet Musling med halvaabne Skall r oo- et lidet fremfiaaende D r, 
men aldelc forbigaaet denne Tegning i hans ellers idtlofcige Te t, faa have 
i det mindfre ni af de befre Conchyliolog r bd 'T et Skallerne uden med et 
Ord at næ ne Dyret. Saa befonderligt dett maatc fi ne i Henfigt til en 
ind nlandik ufkling, fom findes i ele flefte B fl rivere Strande, og forn L1 E 
beikriver paa trende Steder, har det dog fin gode og tiH1rækkelige Grund: 
for fr, fordi Snekkc-Elfkerne lode fig for meget inta · ·e af Skallernes mangfol
dige Dannelfe og glindfende Farver, og udfirakte deres Nyefigenhed og Gav• 
mildhed all ene paa at kiende og at forfkaffe fig denne fiadfelige Kalk, og for det and t, fordi det er lettere at optage ved Strandkanten dode Sncl -
kers kaller, nd paa det uvifre at efterfpore de levende paa Havets Bund, 
at opfifi-e dem, og fira at lade dem afmale v d en Tegnemcfrer. 

Tom. I. 0 Taar 
(*) Cnrc.lium echinnrm,1 tell:a fubcordata fulcota, cofi:is c::irinntis, nculenris. Zool. fir,11, prodt. ~971, Fn. g,.. 

410. rm·. defcr. 1, p. 28. LESKE at. g. I, C: 540 t. IO, f. 8, 
Oudium t (b fubcord11to fulcis exnratis linet cilim, aculeis infle. ·is plurimis. L1N, Jyft. p. II 22. Fn. 

cc. 2139. Muf. L. U. 486. PE. ' • n. 38. 
Concha echinata. Ro o. o!t inc. 1. I, c. 16, f. '\ 01 M, AfoJ. p. 253. 
Concha echinota prima. F.SN, vo,i MufcheiTJ. f. 43. 
Con ·ho. 1.nRov. tert. 1. 3, c. 45', f. 
Con cha fulcat:i. 1 A 1 op. pofl-. v. 2, P· :24, t. T 9, f. 130. 
Con ha (hi eta cchinnrn. Buo A • 1 rier. p. J i 1, f. y0. 
Concha cordiformi æquilatera, umbone cordio1 um nniro {hinta papillofø, nn ucofa, :aculeatø, vel im" 

bric::itn. LA G. tefic.c. Ifocudia firioto, l;ragum. I' 1 ElN. ofh·oc. r. 10, f. 40. 
Conch:i G\'ALT, t. 72, f. B. 
Peltunculu echinstus, L1sT. on. angl. p. 1 8 , t. 5, f. 3 3• 
Pea unculus oruiculari fufrt s, !triis mediis muri.:otis. Lt~T. Conch. t. 3 24, f. I Gr. 
Ca.r ium orbiculare coftis ei reit rviginti echinoti , fpinis honrnns. CoHA brit. ..onch. p. I 07, t. 14, f. ~. 
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aar engang Snekkefamlernes Lyft henledes paa at kiende Sl all rnes 
Beboere, og man anvender den tiende Deel af det, forn Skallerne kofte, paa 
Dyrenes Underfogelfe, Befkrivelfe og Afcegning, vil man kunne haabe at fee 
den anden vjgtigere og endnu :manglende Deel af Sn kkehifi:orien foldfort. 
Den vil blive ligefaa 1 rerig og ærefuld for Natur!ogeren, og for det mcn
nefkelige Kion, og i Henfigt til dens Anvendelfe i Hu holdningen og i Læge
konilen lange nyttigere. Hvilke Skrit ville man allerede have giort i denne 
og andre Dele af os nærmere og brugbarere Kundfkaber, h is vores FE TE 

RID RIKS prifelige Gavmildhed til Guds Gierningcr Udbredelfe var bleven 
ledet paa indenlandfke Dyrs Kiendelfer, h is det frore Arabi/ke Tog var ble
vet til et Norflt ! Siden ALEXA DERS Tid har neppe en Konge giort mere 
for aturhifiorien, end denne vores SY E DE CHRISTI S uglemme
lige Fader. Endnu vidne blant andet Floræ Danicæ i ord~ tcelfe og en l on
gelig Gave til nærværende krifts Udo-i elfe om den i RIDERIK Afkom ved
varende nde for Nacurhifioriens remme. 

Denne tofkallede Musling har alle en Hiertemuslings Kiendemærker. 
Den har Tegningen af et Hiene, i Midten og ved Endernc af Sammenheft
ningen fax Ttender, fom gribe i hverandre, eiler, om man hellere vil, tre 
Par Tænder paa I anten af hver kal, altid en liden og en fror i en afvex
lende Stilling, faaledes, at den ene Skals frore Tand fatter i Mellemrummet 
af den anden Skal lille og ftore Tand; de ved oren den ftaaende ere lidt 
mer langagtige, end de i Midten, og de ved Bagenden noget frorre. 

Enhver Skal er udvendigen rodbrun, og har fem hvide Tverbaand: de 
tre mellemfie ere afbrudte, det fierde eller ovcrfi:e er meg t fmalt, og det femte 
eller nederfl:e meget bredt, og firækker fig om Skallens h le Rand. Egentli
gen er Skallens Grund hvid, og derfor fremkomme hvide Baand der, hvor 
Skallens rådbrune Hud bliver afflidt- Fra kallens pidfe indtil dens Rand 
nedlobe tive d) be Furer; de mellemliggende Ribbeen have en med butte 'I'or
ne bcfat Kiol; Skallens Ho} de og ombo ede Nceb ha e ingen Torne (a), 
men fra l\1idten indtil Randen tiltage Tornene i Storrelfe. Furerne og Rib
benene giore Randen bolgagtig, eller vexel ii huul og ophævet, og den ene 
Skals udfiaaende Kant leg er fig i den andens Hulbed, faa ofte Skall erne luk
kes; Farerne re i fær mod Aabningen rynkede. Indencil er kallen hvid, 
og her blive de udvendig l➔ urer Ribbeen, og de udvendige Ribbecn Furer med 
en mindre ure i id ten; h ilket er en naturlit?; olge af dere B * ·gning. Far
ven er paa de torre Skaller mork og fmutfig, m n i Vandet mere le ende. 

Dyret 

(n) Dette en ik ·e ege-ntljgen tillkri\'eS nturens Porfi·nligl1CC1 (mir11 11nt1irtt provitlt1ztin) Qt kallerne fkal 
kunne aabne fig, forn ALD O\'A o i en lige nledning udtrykker fig; thi 1) aalmcr fig Mu lin en 
meget lidct, og ikke Tidere end fom fe s i den flidle Figur; 2) tabe lloyderncs Torne fig ved ] iv-
21ing i Sandet og mellcm de finaa tcnc, blant h\'ilke diffc Dele b fiandigen flikke; 3) fe r mon, at 
Tornene ere mindre afflidte, jo l ngcrc de ere horte fra kallernes • b, og 4) at de fire Ribheen, 
fom fra alle ider v d mmenhefrningen nedlobe, l1avc deres finH Tornc, fordi de i d t o huyedc 

bi fordybede inl lei· b tkytt for al Afrivning 
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Dyret r et af de be!onderligfre og forticner fikkerligen mere Opmærl -

fomhed end Skallen. Saa meget og ofte jeg end har fifket i Drobaksfior
den, har jeg dog ikkun opdraget tvende le ende St M er af denne Hierte
mttsling, og denne Sieldenhed har hindret mig fra at und rf oge D rcts Le
vemaade faa noye > fom jeg onfkede; dog har jeg afmærket det tre Slags 
Stillinger. 

aar D. ret har lukket fine Skall r, hviler det paa een af dem; naar det 
~ .. ·er fin ode, fraae · Skallerne opreiftc paa deres b, og næfren en Tre-

iede I aabnc fra hverandre. Aabningen udf ldes af en i gule og bn ne B ·1. 
ger af e lende Hin de, og midt i denne fremfiaaer en t k, aflang, hodri 
miniefarvec afie. Under famme ftdde ned mod kallernes ene inkel t n
de runde Aabnincrer, den mindre under den frorre; h er uf d m er indkan
tet med gule nedhængende Foltræ ler, men ingen r kl~er ud n for Sl-all n. 
Af d n ene udfi r" te af og til U rcenlighed r. Skallerne inkel er o til 
lul-t m d en rod inde. Naar D ret vil fra Stedet, fli er det den ki"daO'~ 
eige affi frem m Il m tvende bolgede Hind r i en lceformig Gefi It. cd 
denne Fod bevæger det fig fra et Sted til and t~ 

I➔ or at kiende det invcndige D le rev jeg bcrrgc kaller vaerfom fra 
hvernndre. I den ene blev intet tilb ge uden Kaabe71, eller d n guu}bronne 
glatte Hinde, forn ind ntil bed kker den hele SI-al, g tillige udf yl der SI-al
l rne" ammenheftning. Den ha de gi vet fig li det tilbage fra Rand n, og 
vor paa d n undre Side befat med afvexlende hvjde og brandgule Pletter. 
Skall ns Fur r og Ribbcen faae giennem Hinden, o Hal parten af hine .i\.ab• 
ningers oltræ I r vare medfulgte, folgcligen dannes Aabnin~erne af Kaaben 
ell r diffe Hinder. I den anden Skal laae, forud n en li dan Hinde eller 
den anden hah e Dcel af K~aben, Dyrets hele Gefialt: ved Sammenh fmingen faae 
man de tvende fædvanlige tykke og feye Mufkler, forn her vare himmel
b1aa. Mell m dilfc 1 ae det egentlige Dyr frem i en Vinkelhages igur: det 
\ ar en t 1~ kiodngti o ly rod affe, forn lignede et Been med Shnncbcen 
og od ; hnnebenet var c Hndrif , næfren ]ige faa langt fom Foden, fortil 
lid t indbo et og udhulec. Foden var t k, og, fom fagt, I eformig, og til
fpidfet; paa den inv ndige Rand havde den en I➔ ure og paa den 1 dvendigc 
en fl"arp iol. Hvor D rret fad fofr mellem o 1enmeldte tvende u!kler, ar 
d t omgh et med noole brune o frribede Hind r, og tæt ved famme paa 
den ene Side hængte 1 ogle mindr firibede og tilfpidfede brandgule Lapper. 

S1-uIIe dette D r, forn befraacr af faa faa D le, ikl"e være værdigt at hen
eles? H 1 0 haver tænkc, at Gud i en } iodklump, lig en i od, fkulle have 
nedlagt fuldkomrnent Dyrs V æfen o lforal ter, g tilli e ha e ofort det 
hele D 'r til en l1 od eller til et Be g lf< -Redfl" l>, at brin e fio- o · fic Huus 
fra et St d til and t; l rtil behover D ret en od, o · D_ r t f< l f ·al blive 
denne Fod. End mere behover d t en I und oo et Gatbo ·, og diffi mua 
man fo e i de evende med oltrævler omgivne Aabnino·er. Det kan fir r ~e 
I◄ oden elle· fi felv langt uden for kallen> I ilket fl er naar det )'aaer. 

I Gan-



DEN KNUDREDE HJERTE 

I Gangen f. ttes ikke Foden, forn de' egentlige odder, frem for- Skinnebenet, 
men Hælen ficttes forud, og den ovrige Fod foJger efter. 

ONDELET er den for{l:e, forn har befkrevet og aftegnet denne Mu lincrs 
Skaller. ES1 ER og ALDROVAND have kopier-et Ro DELET, og ALDB ov A D 
har desuden tilfo et evende Tegninger af Skallerne, nemlig uden og inden 
fra; hans tredie Figur echinata fiu flriata fremfrill r vares Musling, eller 
maafkee Cardium acttleatum, forn er den nærbeflæ tet, ba fra; og den fier• 
de med D ret ikiller fig fra derme ved fine længere Torne og fine oven fra 
nedlobcnde brune Baancl. Hans Befkrivelfe paa den femte igur paffer fig 
aldeles til Ro..: 1 D •LETS udfkrevne, forn han ikke f, nes G lv at have mærket. 

o 1 n LET mcener, at vares knudrede Hiertemusling er den famme, fom d n 
tornede 1 ammusling fra Arabien, om hvil en Pu ru (a) anfor r, at Kong J unA 
fkal ha e fagt, at 11Jan i den finder Perler Jaa /fore fom Havlkorn. Det er
meget fandfyoligt; det foiler allenefrc, at man og !kulle finde Perler i denne. 
V el figer Fu ms fl:rax derpaa, faada1112e Mu lluger hringer man os ikke. 

en dette be ifer intet i dere, end at Pu rus ikke vidfre, at vares knudrc• 
de Musling og tindes i det Middellandfke Hav, oo- at denne Fortælling il ke 
grunder fig paa Pu rus's Vidnesbyrd, faaledes forn hine Snekkebefkrivere mene, 
men blot paa J BAS Udfigende. G1 ANNI (b) har givet en net Befkrivelfe 
o Tegning af Skallerne; og finder man Figurer og korte Befkrivelfcr paa 
famme hos BuaNANNI, LISTER, GvALTIERI, LANGE, KLEIN, PENNNAT og CosTA. 

Jeg har fondet denne Hierte,nusling i Drb'baks og andre Norfke Fiorder, 
dog ikkun fielden, og endnu fieldnere Dyret i Skallerne. 

(n) 11t. hift. 1. 9, ;6. namque & JuBA tradit Arnbicis concham effe fimilem peclini infeclo, hirfutam cchi .. 
norum modo, ipfum union cm in carne grondini fonilcm, Conchæ non tales ad nos nffcruntur. 

(i) Opere pofihume 2, p. 24, r. r9, f. 130. Co11ca Scmmclfota, o pure Solcntn, I qunle, cominciando 
dal mez.zo, e procedendo fino al termine, <lo e fi eprono tutti e due i ginne i, c copertn di fpini, 
onde fi puo chinmare Conc11 pinofa. elle incavature trn un 1 o e l'altro fi vede minutamente 
incrtfpata. h, bianca fucida, e macchint con fofcie del colore di a querello di rena d'ombra, che 
la circond,mo , m che fono paca difi:inguibili, per h~ •unifcono quafi l'une all altl'e. ~efia Conca 
fi coglie ncll, Addatico verfo Ancona. 
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g. BO DE S6PU1 GE . ( ) 

D 11 l fie Figur pa:1 den XV de T ARELLE vifer tvende unge Bondepunge pJa Strandtang> med deres tydelige Anhninger. 
Den 2dcn den opfkaarne Sæk m d dens Ror. 
Den 3die en fior gammel Bondepung paa Biergrur, og den fl:orre og- mindre Unger, forn fi<ldc adfprcdtc paa Moderen og paa S11ekkejk.11ller11e. 
D n 4de <len udtagnc rode Sæk, fom fandfj,nlig n er fpifi lig. 
Den 5te Sækken opfk~aren , paa det tnnn kan fce Tarmen, de pærefonnige Legemer, Nettet og Fetdelent. Alt i naturlig Scorr lfe. 

enne fandt vares Do8:or KoE rG i de lsland/Æe iorde, og fendte den til Ridder L~ NE under famme ravn. I ommeren I 773 var jeg faa ]yl -kclio- under et fiormende V ær med mit N et at optræl"ke den famme af Chrfftianiafiorden; fiden efter fandt jeg ofte denne Arts Unger, og faaledes fe r jeg mig i Stand til at give en omfl:ændelig Befk ·ivelfe, og at fammenholde den med de forud bekiendte Sopunge. 

En fuldvoxen har et trindt Legeme, ikke uligt en Tonde, hut for begge Ender, to Tommer langt, og halvand en bredt, rynket paa tvers og bl °'go·uul af . arve. Oventil fidde tvende purpurrode næfien umærkelige Aabninger, lidet fra h erandre, fom vife, h ad . lag Bib.ddyr det er. I enhver Alder klever den med fin platte nderd el uden Spor af Fibrer fa{1 ved Mu lingfkaller, Stene og for{ki Irge Tan forter. De mindre eller U11ger11e ere i den fpæde Alder bryfiformige og rode, bli e i Til æ ✓'ten f rnpp de og rod brune, og have langt tydeligere Aabningcr end de amle, hos h, ilke de n fl:en er tilgroede; i , fær faaes de i Middelvæxten kiod'1gtige og meget ga ben le. 
Bo11dc-So·pungen bcflaaer ligcfom de ~rndre Sopunge af trende Hoveddele, den udvendige, den invendige og af bzdvoldene. 

To'lll. I. p 
Den 

(*) Afcidi
8 rttfticri fcnbra, furugineo opcrturis incarnetis. L1 • fyft. I087· Zool. dan. prod,·, 272c. mr. defc ·. v. I, P· 30. 

Tc:thya. Ro.·o. pifc. 'l, c. 19, prijf. p. 87• Tcthya. A1.0.Rov. Zooph,>·t. p. 5 3, f. 
. Techia. GE • flllb, f. s~, f. 

Tth\·orurn fj>ecie. Jo. T. exn11gt'. t, 19, 8, Tetb;·s corporc ovato rubro, audculi, duab • OL F5t s I1lt111dj!a Rtifl, f. 1001, L. 
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Den udvendige Dee1 eller Huden er t k, fey og lederartig, uden pa .knortret, og, forn fagt, lysbrun, men paa den indre Side glat og hvidlad n, eller perlefar et. N ogle af de frorfre og æld!te vare udvendigen befatte med finaa halv! ugkd Leg mer af forfkic11ig Storrelfe. Di{fe ere unge opunge; de fpædere vare hvidladne, de fl-orre rode og alle havde paa Iffcn de t ende rode Punkter ell r Aabninger. De fidde adfpredte over Moderen ob de \J edliggende Ting, og i forfre Un dom foler man ingen Skarpbed, men et gint Legeme, naar man med Ffogrene ved rorer dem. 

Den in endige Deel eller Sækken er neden til guu1agtig, ellers o eralt rofenrOd, b!0d, glat, ki0dfold og beftaaer af Ki0dfibrer, forn gaae paa langs og tæt ved hverandre. n faadan vedliggende l iod- eller Fecmaffc, fom hos den ovenbefkrevne nyreformige opnng, var aldeles ikke forhaanden. Oven cil fremfiaae t 1ende affl:umpcde Riir; diffes Kanter ere Jidet 1~cr ede, og flutte n cd Munding rne i o emn ldt c ende udvendige rode Punl ter eller Aab" ninger. J e maatte bru ·e no n 11" o-t, for at tr kk d m ud, og fandt ellers ikl·e, at S kkcn nogcnfied edhængte den ud endige Hud, men Jane aldeles frie i fammc. Je gienncmfkar SæM~en, og fnae, ac dens indre Side ar ligefom dens udre gfot og rod, dog uden Stri ber, derimod var den behæn t med adfpredtc gule pæredannede Legemer; hvad diffe ere, kan jeg ikl·e befi:emmc; Unger ere de ikke, thi de have vi feet uden paa l\1oder 11 ~f anden Gefralt; Æg ei heller, thi de maatte ære mindre; inaafkee Jnteflinaldyr? Det il Eft rtiden 1 re. 

7 ar1Jlen laae i Midten fra oven til neden i fyv til aate Vendinger. Det var en t nd udfroppet Hind , fom af det indenfor liggende force mul var fortladcn. Klumper heraf, h nlagte i Vand, udflode i utallige hvide u ler. Hvud diffe ere, kan jeg ikke med Vi hed fige, faa meget mindre, fom jco- ikke kunde bli e vaer, at denne ftorc Tarm nogenfieds var forenet med SæM?ens ovenmeldte tvende R?ir. Denne Mang I paa nogen Forening mcllcm Tarmen og Ror ne gi orde mig faa meget mere opmærkfom, forn d t hos dem, der ha e tak om Sopunge, fynes afgiort, at de t ende Aabninger ere Dyrets , nd og Gatbor, og at de giorc fnmme Tienefrer (a); i I◄ alge heraf mantte Tar. mens Begynd lfo eller piu roret fimte i det ene af Sækl ens Ror, fom fvarer til den ene Aabning, og d ns Endetarm gaac ind i det andet Ror, fom fiddcr i den and n Aabning; men jeg f0gte forgiævcs at fce no ·et af ette; armen oo· orene fal e il ·c tæt ed hverandr ; deres Aabnin ers Vidde ~ ar de ikke til hverandre, og intet trcdie Organ fj1mc ved Haanden, forn 1 unde megle deres For ina lfc ; fo1ge1igen bli er i nfigt til Sopungens Anatomie endnu meget at undcrfoge. Over den force Tarm laae ec fint 1 let af rode ibrer e1l r Aarer; de, forn lobe paa tver , vare fange tykkere end de paa lang ; omhing famm hængte ftore og finaa Partier af famlede Fetk!umper. 

Rum1 t 
(n) Herom udlocler fitr allerede ARJ -:ron1 I? fasledes: Dm, Sftt,is 1)_,.,.,,. hrw tvende fra hitln1tden ftnnw e finn11 Hulle , 

1
1iemum lr ilke det ifld lrnger og nuer t1dlnder F11gtighedw.; og t1rnx derp:11: giewmn hti1!.·e Dyret dulr modrnger j,"u Næriuz og den 11ådve,zdiie Befrngtc/fl, deelr lnd r fnr: J t u

11 
tti1,e o, o,:n:f/odz e, Jigejå111 det me llttlJ /kulle • ·e M1mden o , d t audet Gatbont. 
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Rummct mellem den udvendige Hud og Sæl?ken er opf: ·ldt med Vand, 
hvilket D rret efter Behag indlader, eller udfpro} ter af een af A~ Lningcrne. Da 
m1 Rorene giore et med Sækk n, faa f, nes V andet ilke at kunne pdf< r bien
nem Rorene, og diffe folgeli en ha e et andet Oy med c1 c.l blot at ære 
rings- o Udforingskar, maafl ce at ~ære odfd I mmer nf forfki Ili c 1 ion, 
forn ho Sneglene; og naget faadanc f,Tne ARISTO LS all rede at ha\ e ti1fi

0
-

tet, oo- alle han Efterkommere ladet være unævnt: d t il ·ære vanlkeliot at 
realifcre denne Formodning, hvis il+e et 1 +l· ligt Oy blil- at tag den p a Gi,.,r 
ningcn fradfæfl:er den. Om deres I ion og I~ ortplantcl[e ide i hidtil aldel s intet. 

V cd at fammenholde Bonde-Sopungen med de forhen bckicndce, vil ·i 
foart bliv vaer, om den o irl~c]jocn er en n "C re, foal d'"',, forn 1 an hid
til har troet, ell r i andet Fald, h ilken den da maa ære. I et r li faa ære
folde jp·i n at find og at befl:emme D r, om h ilke d ~ Id ·e Sh·ibemcre tale, 
og de r>1an iH e m re kiend r, fom at opda ·c n nye Art. D cce Dyr vil 
og tilli jfi os, h ror liden Op1 r fomhed man har ivet de b fon de ·'igfl:e 
Skabninger paa vares Jordl'··Iode. Om nogen Tamrforfl r for p1 " o EL :.s 
n, vner nogen Sopt ng, d rom hav vi ingen 1 fcerrctning; I◄ ormodningcn bli
ver faa me0 et mindre, forn vi, fhonc han befkri er faadanne Dyr, il- i1. le, 
at nogen cfc r ham indtil Ro" DEL og G:. 1:.1 , og fra diffe indril Bo ADS II 

i Aarct I 7 57 have med egne Oyne undcrfo0 t nogen af de mange o~ i viffe 
Strande almindeliae Sopunge. Bon n cH befkriver crende, (hvornf Bifkop 

ERUS og har fondet den en ) , og cfte · ham Br CHI tvcnde og Il ST R een 
opung, og diffe tre aturforfkere have efc rla t · os g d T gniogcr. Til 

diffe foyer Lr " E trende, fom af Hr. Ko • 1 ble e fundnc i lsla1ld; h oraf 
d t end erc til orn ub kicndte, og den tredic, forn fagc, n-tr , rcnde Bonde• 

åjJmur. Hr. AD crus melder om trende n re rter, fom han fandc paa de 
Grå'nlcmdfke trande, og i min prodromus h3r j o- angi 'Ct end nu en D el fra 
de orjke I➔ i orde. Saaledes ere i en Snecs ar v I 28 rcer af opunoc Of>· 
dagede, uden 2t man m d Sikl-erhed knn fige, h ilk n m atte v "r d n, fem 
har i et Anledning til de Ariflotelifte Anmærh1ing r. 

Hr. Prof. LESK . , forn i fine lærde Anmærkt ingcr til BoHADSCIIES ov 1 fatte 
V rl .. , anvender al den Skarpfindighed, forn er en Jan t ra uvec l ende 
J '.Innd muclio-, paafiaacr, at Bon. n 1 I:. gemene opung er ee oo· famt 1e med 
BA E s, og at diili" cre de gamles Tcthyum. viden Bo -1 nscn intet ··dere 
melder om han gemene Sopung, end at den (i der paa Uff r fl aller, o ac 
d n lader fig fpife, og jeg haver fund t det orf c at ære ti llicrt for man
ge rt r af Sopunge, og det fidfl-c f, nes at km ne gieldc om fl re Art r, faa 
kan diffe flere af famme Grut d med Ji ·rc I et live d n Arifiotclijke; 11cn de 

amle Tethyum er kiendeligcrc i A I TOTE "E ' Ord oo- efcer de af h m an
:ftrcc Mærker maa man foo-e det. Dets Farve fk, l re bl err eller ro tig. 
Dets Dekke fial 11oget ligne en S!(al, men liaefaa meget et 'kind, og la Jc ji r 

/Id re i tzt fom haardt Læde - begge iets Aab1Ji11ger fl I i,ære merrd fm a 
I-luller, Jaa 111a11 /kai have Mo)'e 111ed at jee dem, og i~kz 1J r.• ere /kilte fra 
hve and e ved et !idet 1e/lemrmn. Naar 1JJan /ki,er det op, /kal man Jee i 

det 
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det en ner ·efuld Hinde, fam n~rmeft omgiver Dyrets kiodagtige V æfen. (b) DHre Karakt rer be!l:emmc den b tydeligfl:e Forfkie1, de ovrige forn og nogie af di(fo ere tilf: 1Ics for de Hefte Arter. Den Bajler/ke Sopung derimod ikal h crken ha e Skal eller Skorpe, men være blod fom Bi rglæd r og nog t giennemfigcig. Kroppen ender fig i tvende Arme ell r R "r, fom ere aabne i -1 nd n, orr h is Rand er befat med fniaa Punher. Altfaa tyd lige Ror og Aabningcr, fom og BAST ns lijgur (c) vifer. olgeligen kan den ikke vær d n Arifiotelif/:e. 

Sammenligner man derimod vores Bonde-Såpung med de angivne Kiendemærkcr, faa vil man tinde, at denne komm r de gamles Tethymn rneoet nærm r~, oo· fandel i en af tive, forn jeo- kiender, bli er den n rmefl:e. Dens r r I-edc, I' efom i Sk- I brift de, il+e klare, Hud, er jkke langt fra en Skorpe (cru(la), Mel/emtingen mel/em Læder og Skal. De tvende Aabninger ere ikke h r pho rede pna Kroppen, men giore ec med famme, kan n~ke firax fkiel" nes ho de mind!le, f' c ud fom fm a re r h de 1idd Imaadigc, og ere hos de uldvo ·ne, til h ill AR1s OTELE. figter, faa finaa o · bev "ne, at man neppe kan kiendc deres Nærværel[e uden ved Vtmd0t Udfpro tning, naar D 1

ret tr 7

kkcs. Den jnvendige Hud, forn omgivcr Sækken, vil man letteJi .... gen anfee for fenet eller nervefold. 

il man endnu fammenholde Ro 'DELETs gode Befkrivelfo paa en SOpung, forn han hold r for de gaml s Thetyum, m d vor s Bond pung, faa bliver neppe nogen Tvivl tilbage, at vi have ARI TorrELE 's for os. aar jeg ollene anforer Ro DEL ·rs Ord, vil man erindre fig, hvad jeg h~u· fagc om Bonde• pungen, og t, nke paa min Tegning. Efrerat han har anfort ARISTOTEL -~'s llcfkrivelfe, fi ,·er han: De '11edh,enge ikke al/ene Stene, 111en ogfaa Ojiersjkaller, ere ægagtig e, og engang faa lange, fam tykke. Deres Dække er 1,de11til brunt og fkarpt, i11dentil faa klart ]om QyægfiJJ. •· Naar den haarde Hud er ift ;gen, fore/ti/ler I( oppen, 0111given med fm ner·vefulde Hinde, 11ogenledes en 1c1c•e s Figur. Det jlOrjle Httl ti ener til Hals, og det ?JJindJ!e til Ureenlig-hede nes Affiire!fe; de tvende Httf!er ere rb'de, det /ivrige af Kroppen guu/t fo11J Saf,an. aar man tryld.:er dem med Fingrene, flwinger Vandet ud af Hidle ne. Li ner man herm d IPI 's Il ikrivelfe hos ALD ovA, b (d), faa vil man o"' finde at han har t ·nkc paa den Ariflotelijke, og havt vares for Oyne, 

Ved at fee irrurerne og at 1 fe Bu -rcnr n {1 rivclfc af hans Me11tula infomus (e) •il man fnart tænl·e paa vares 111•ere Opzmrr, foart paa Bonde. Sopungen. en alt i i nta.; t og nO e o ·erlao-c, bli c alle fire io-urer paa han f; rv nde Ta\ le •re-Siipmwen. Han der+ i11tus albiffimus & 't:eluti perlacens ha de i fi r for! det mig i min latinfk Ilcihivelfo at at angi e Fi• 

gurerne 

(c) Sub fec, t, 1. 2 1 p. 85, t. 10, f. 5. 
(d) T rh: funt colli quidam ad mngnitudinem jugfortdis, duritie intet· reficm & corium, coJore fu pnllido rnbenti, q :? fic ti paloto & jucundiffim::i, ita & fiomnchis minime infi lubri:i c njicimu • Zoopl,. p. 5 2. ( ) Pt.~ ·co com·h. p. 109. 
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gurerne A og D for Bonde-Sopungen, fordi jeg vel havde fondet, at den 
nyreformiges Del kc var invendigen glat, men il kun finutfig h id; Aab
nincrernes fl.-ærke Afll:and vife fnart diffe igurers rette Original. ALDROVAi TD 

har allerede anm rket, at finaa F'rebs, Reger, Snekker og Muslinger ([) un
dertiden fee i Sopungene, men at domme efter hans 'I egninger, maa diffe 
Sopunge have været dode, thi hine finaa Dyr fidde ikke i Hud n, forn hos 
vores Sopung, men i deres In cndige, og fi aledes er det ikke mere be!on
derligt, end at finde dem i gamle Sn kke- og Muslingikallcr, og andre dode 
Legemer, hviU··et almindeligen forekommer. 

Holde vi vores forfre Figur mod Islændernes S~bu.t·ztrs Be.fkrivelfe, da 
fces letteUgen, at rores Bondepung maa være den famme. Den fkal ligne en 
J(ajlanie; dens Jyfe rode Hud er tynd, men te,muelig fiærA og /idet fkarp eller 
kmtd et, .fom kag in: i de tv nde vortelignende Forboye/far, Jam ff aae ii ·erfl 
Å·ort fi a hi11ande1t, er en Aab11iurr. 

Boudepu11ge11s Indvolde, eller dens rode k, har me en Lighed med 
den Sopuno lnd\ 0lde, fom FoRSK .. L (g) bcfkri er under Navn af A/cyo11iu1n 
Phufca, g fom Grækerne i Confia11ti11opel og i Smirna i Fan tiden fpi!< 1 aa 
med Citronfafc. Allerede ALDRov A n erindrer, at de befl:e falde ved Smirna~ 
Og B1. · 1 1 figer, at man i ltalien fpifer det invendige af Nyrepungen (h), og 
andre, at i Almindclighed de rode ere gode at fpifc, men de bl ge og gul
agci e folde naget bittre. Jeg maa felv tilfraae, at iodet ell r det in ndi
ge af Bonde- Nyre- Hunde- og SneX·kepungen, ja endog d t ud endio·e paa de 
.. vrige fe r faa nyd li t ud, at jeg ikke vilde undres over, at de bleve lige
faa vel optagne i ore Apiciers Kiokkener, fom Ofien og Muslinger. A1le
rede XE TOCP ATES melder, at de ere me ·et nærende> o · fpifi med Citron
faft; fremdeles, at man nedlegger dem med Ruder, le og Ædike, og at 
n an ikke ille fortr rde det, at have tilla vet dem med frjfl l rufcmynte; de 
gamle giorde meget af dem i Lægekonfren; de n ere have ald les overfi et 
og for -Icmt dem. At dette er ikcet, fordi n ere rfaringer har v1ifi det 
anderl de , H··ulle jc meget paat i le; foarcre 1-ommcr det de raf, at man, 
forn det o enmeldte bevifer, har i mange hundrede Aar fadet fig no re med 
at udfl ri\ c de amlc, 1den at forre og at l icnde diffc .,'r. ogle af diffe 

opunge finde i OverHodighed i de Norfi,e "io ·der, o i fc r paa llpperne 
mod Hav t paa den , efl:Iige Kyfr. Vorcs d r værende Læger og N nturfo. 
gere ilde ikke paatage fig noget ufrugtbart Arbeide, hvi de med famme 
ille anfbllc nogle praktifke orfog. 

Bondc-Sb'pungen finder man p~å 4 lin fl aller, n kk -r, Sorur, tene o 
trandtan i de ·/\lorfke o lslcmdfke ! io der, forn og i iddelhavet d fmaa 

t mmeligen h ppi en, de il:orrc m re fielden. 

(f) Zoopl. 1. 4. p. 33. tn his qu ndoq\1e confpicinntur Scyllui, Concclli & nlia cru!laceo.; item Trochi, 
Tu1·bines, ali:ique parvo O!hacodmn tt1, (g) Ammnl. p. I :29, 

(b) Cnrnumi Liburnenfium edulis. hini nomine hnproprie I PtA 'co ct11 b, p. 109 falutatur, cum Echi-
no nil prerfi.u commun haben • 

Tom. l. Q_ 
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TRE STILKDYR. 

Vi have ved I-Jaarkrb'llen allerede havt Anledning at prife Skaberens Vii " 
dom og Godbed, nt ophoye alle muelige Billeder til Livets Nydelfe> her 

finde vi paa nye faadanne allegorifke Dyr (a), hvoraf lignende Tcgnino- r 
forekomme i li lo(e Ting. Hvo kan fee paa denne Tabelle, uden at t 'nke 
paa langflilkede, tillukl~ede og anbnede, fkiæggede og glatte rohufe? Hvo vil 
tiltroe faadunn Billeder et d rifk Liv, o dog ha e de et? Deres kiodagtige 
Væfen, og deres Del s vilkaarlige Bev g Ife lade os af de trende Naturens 
Riger intet andet Valg. Soæblet med dets 6000 Pinde, 4000 Folarme og dets 
B 'gnings og Mundings mangfoldige 'ammenfætning, haver fat alle Namrfor
lkere i Forbaufelfe, og ingen er blev en Stilkdyret va.er, der boer imelletn 
Soæblets Pjnde fom paa et med greenlofe Graner bevoxet Bierg, og hvis 
fimple Il gning opvækkcr en fiillere Forundring. Hollændernes opmærkfom
me BASTER var paa Sporet; han melder om negle Folarme, fom dele fig i 
tre Spidfer. Soæblets rette Folarme ere faa fodkiellige fra Still d rene, forn 
Natten fra Dagen, dog kan han med den Befkrivelfe jkke vel have havt an
det i Sigte end et af vore Stilkdyr, fiden oæblecs fande Folarmes Ender ere 
butte og crinde, og aldrig ere feete crefpidfede. 

Alle tre Arter f< es med det blotte 6 e , og lidde i Mængde fom 
fine Svineborfier meJlem Sb'æblets Pinde. ogle ere dannede forn en Trefork, 
og diffe erc de 1ængfl:c; andre forn et fiilket Kiifebær, andre forn en fiilket 
Blodpol.fe. De ere b (hmdigen hæft de ved et og famme Sted, og have in• 
gen mærkelig Ifo ægeHe udcn i den O\ re Deel af Hovedet; man feer at den
ne aabnes og tillu1~1~es, firækkcr fine Lapper og Biirfler fra h erandre, og at• 
eer faml r dem. Stilkene giore foart en ret og fnarc en fpid VinI~el med 
Grunden, hvorpaa de fiaae; dette kommer 1rnrn{kee blot af andecs B væ. 
gelfe. Egemligen hore diffe Skabnin Yer paa det nederfl:e Trin af det dyrifke 
Li . De f: ne ik ·un at have een 1 rang, og til at fyldefigiore denne bruge 
de ikkun een fimpel Handling: at aabne Munden. Saaledes ha e de alle en 
l\ undaabning, et blodt l iodagtigt V æfen, og en fiiv Stilk, i det ovrige ere 
de fodkiellige. 

(n) Pu ·1us hnr allerede fogt, fk.i unt pna en falik Grund> at fa:idanne fsndte i Havet. Rift. n,u, 1. g. o. 2• 
Rernm qttidcw 1zo11 fa lum nnimnlmm J mttlncra ·11 '}jr. 

19. KIR • 
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T R E S T I L K D Y R. 

19. K I R S E B Æ R S T I L K E N <•) 
Den r fie og 2den Figur paa den XVI e TABELLE ife Kirfeb,erjlilken med tillukket og- {herk 

a:ibnct Hoved i naturlig Srorrelfe. 

Den 3 die og 4de farnme for!l:orret, og 

Deo 5te fomme meget fodl:orret. 

For det blotte å e er dette Dyr ikke uligt den gemene Ski'fJJmel og feer 
ud fom et fri vt opreifi Haar med en Kugle paa Enden. 

Befeer man det med Lupen, fynes det kuglede Hoi:ed blc0 r"dt, o !Den 
r enten ]idet fprukken eller tillukt. Stilken er rod brun, fex gange L ~ngcre 

end Hovedet, og overalt lige t l'". Under en fiorre 1 orog }fe forfikres man 
om D_ Tets kioda tige V fc n. Hovedet ligner et K!rfeb r, vifer Sp r u en 
tre eller fire dobbelt Ind ling, og har i Hfcn en Aa m · ng eller en 1v!zmd. 
Den mellcm!te Deel har en egerc arve, og man f, nes in den i det ac blive 
et radere Red!kab vaer, il-ke ulig en Mave. Stilken har en rod brun lvf arv, 
og er fanledes forn Stilken ho Skælpolypen, omgiven med en galler t og gien
nemfl innende H d. 

Og il'"iller dette Stilkdyr fig deri fra de tvende fol gen de, at det har Ho
ved og Stilk, men ingen Hals. 

Det fin des paa det drå'bakfke Soæble (b), og venteligen paa de andre Soæbler. 

(*) Pedicellarin t lohifern capite iphæl'ico, cello nullo. Zool. dau. pr. 2782• rn,·. miim. 1 1 p. 3:i. 
(b) Ec:hinu D>·obachien.fi's, Zool. da11. prod1. 2846. 

20. P O L S E S T J L K E . ( ) 
Den 6te Figur paa d n XVlde TABELLE viG r Po(fejli//.:.en med tillukt og me<l aabnct Hoved i 

n turlig Storrelfc. 

D n 7d- og Sde famme for!lorret, og 

Den 9de en fiærk forfiorret Forandring m d firkantede Lapper. 

_Denne {l iller fig ved forfre O "Cl"afi: fra de andre ved fin lange pb'lfeformige 
Hal eller Krop. Den er lidet flangeboyec, krummer fib mere ell r mindre 
efter D rets Behag, og har en en himme1b1aa Farve. 

Oven til fidder trende fmaa rode Lapper; det f, ne 11ig og fom faae 
Jeg een med tv ende Lapper. Ho noo le vare Lapperne fiorrc, nog er firhm
tede, og bredere mod Enden; hos andre mindr , æ ragcige, rodladne og lid et 
tilfpidfede. AUe 1 unde famle fig og atter give fig fra hverandre, men mgen 
ha de nogec Skiæg, fom den folgende. 

Stilken 
(*) Pedicellaria triphylfo copite tri lo bo, lo bis fuugu~drnngularibus mutic:it, cello tmti. Zoo/. dn11. pro ti, . 

.2781, rar. defir. I• p. 33. 
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Stilken var rod brun, kortere end Kroppen, i ovrigt forn den fore
gaaende. 

Og denne findes paa det driibakft.e Soæble, ikkun fieldnere. 

2r. T R E F O R K S T I L I( E N. C-) 
Den 1 ode Figur paa den XVI ele T ABELLE vifcr Treforlr.en med aabne og med i End erne ilut• 

tede Axefkiæg i naturlig Scorrclfe. 

Den nte og 12te fomme nogct fiorre, og 

Den r 3de en Trefork med iluttcde Ender, meget forfl:orret 

Den 14dc en FirJo,-k med Axefkiæg, og 

Den 15de en Firfork ud n Axefkiæg. 

Denne bliver det, forn BASTER (a) f, nes at forfiaae ved Soæblernes treforke
de Snabel. Han ocr andre kalde Soæblernes Folarme Snaheler af deres Lig
hed med dette Redfkab hos Elephamen. Tungt er det dog at begribe, hvor" 
lede han har kunnet blande Treforkjlilken med di/je Folarme, og anfee den 
for en faad:m, da Folarmene have en ganfke anden Gefralt, ere ti gange tyk
kere, hvide og klare, befl-aae af en opblæft Hud, fkyde fig frem af finaa 
Hu Her, og trækl-e fig tilbage igien; Tref orkflilken deri mod er meget fpæd og 
fin forn et Haar, fidder uden paa Soæb1ets Skal, og kan vel nedboye, men 
aldrig fkiule fig. Dog, vi vende os til dens nærmere Befkrivelfe. 

Kroppen eller Halfen er meget kortere end os den foregaaende; den 
er glat, rundet, klar og gemeenligen hvid, fielden rodladen; den fl:aaer ikke 
lige ud, men gior gierne en !kæv Vinkel med Stilken. 

Oven til er den deelc i tre finaa ægagtige rode Lapper, hvoraf hver en
de i et fint Skiæg, fom paa Koorna ·et. Hvert Skiæg er to gange faa langt 
fom Half< n, og famle fig med deres Ender, eller give fig fra hverandre efter 
Dyrets V el behag. 

Still·en er rodladcn, tre gange faa lang forn Halfen, bg i ovrigt forn 
de for gaa nde. 

nder en fiærk Forfiorrelfc fynes ogfaa Lapperne, Skiæggene og Halfen 
at være indfluttede i et hvidc ga11eret Væfen. 

Jeg traf oo- en orandring med fire Lapper og fire Axefki g, og en 
and n n d fire ap per uden ~l iæg. Di<fe I~ orandriger mode .fi 1den; Tre• 
forken dcrimod fnd h_ ·ppigen og almindeligen paa de fiore Driibakifle Oi 
paa de finaa gemene S ··æblcr. 

( ) Pedicellaria Tt'itlrnt copite trilolw, loL1 ovatibus a1ifl tis , cello tereti, Zool. dnn. pr. 2780. rn,·. deftr. 
I, • 34· (a) t ne. •ol. 1, p. 139. 

T ENDE 



TVENBE LIMACIER. 

AELIAN, PLINIU6, RoNnELET, ALnROVANn og de, fom have udfkrevet dem, 
forftaae under Navnet Sohare ganfke forfkielligc Bloddyr. LINNE har 

noyere beftemt dem, og, faa ·viclt de vare nogenledes kiendelige, bragt dem 
under trende Slegter, Laplyfia, Tethys og Doris. Denne fidfre Slegts Kicndemær
ker palfe fig faa vel til ovennævnte Bloddyr, endfkiont de for fig have for!kiel
lige Get1alter, at jeg fandt for got i min prodromus at famle de af mig og 
mine Land mænd fundne under dette almind lige SI gtsnavn; dog, da de for
medeHl deres i Oyne faldende forfkiellige Anfeelfe fortiene forfkiellige Slegts
navne, og fikkerligen engang ved Naturhifroriens .fiorre Fremgang vil erhol• 
de faadanne, holder jeg det for bedre frrax at fl ille dem fra hverandre, end 
at fortplante en Unoyagtighed, og at giore Efced-ommerne Oplosningen van
fkeligere. 

AELIAN er den forfl:e, forn melder noget om Soharen, og, naar vi efter 
hans Befkrivelfe foge efter dette Sod r, finde i det uden al Tvivl i BoHAD· 

scHES (a) Lernæa, thi denne er udfrrakt ikl-e ulig en liggende Hart og e1J 

af Skallen udtagen Snegl, faaledes forn AELI N udtrykkcr fig, og lader fig 
letcelio·en, naar den er fammentrukken, efter PLL. ms ligne med en uforme• 
fig Kiiidklump. Og har det andet Dyr, forn her !kal befkrives, l'logen Lig
ning efter en Hare, og mange ligne de nogne Snegle. Dette fidfre foran1edi" 
gede LI E og FoRSKAAL til at fætte dem blant Sneglene, men med ]iden 
Ree, fclv efter den Linneifle Slegts Karakter, da de hverken have et Skiold: 
paa Ryggen, ei heller noget Hul paa den hoyre Side, eller fire Folarmt over 
Jl1.1m den. 

De forti ene altfaa et eget generilkt Navn, og jeg vil de for deres gene• 
rifl~e Kiendemærkers frore Lighed med Doriderne, kalde dem Cor_idoner, hvis 
dec il'l-e bedre paffede fig at udelade de Jo. ~erlige Navne af Naturhifiorien. 
SEB. har gi vet den fodle Tegning af det Dyr' forn LL. lNE fiden lraldte Do
ris, det Navn ft!f.itclla; i fiæden for at Jade det en ang faa nævnte Dyr be
holde dette Navn, gav L1 T E det, jeg veed il·kc hvorfor, til en Plante. Der
ved nod s vi til at udfinde et nyt T nvn for denne Mellemfiegc imellem Do-

To111. I. R riderne 

(a) Denne brave aturforfker har gi,·et os en ypperlig Tegning og en god Befkrivelfe paa dette Sodyr. 
Hr. Prof. LESKE angiver i den tydfke Q\.•erfattelfe Aorfagen, hvorfor han hor beholdt Nnv11ct Lcr,,~a 

i fiæden for Stihare; men, da m:in ved Lenitta forfiaaer mtd L1NNE tt genfke nndct Dyrllegt, bliver 

det, nonr man vil udllette det gamle u•n S6ba,·t, altid 1,cdrc at beholde det fyfiematilke Navn 

Lnp{yfin. 
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riderne og Sneglene, og da den haver megen Lighed med diffc fidfre, faa troer jeg, at Erindringen heraf bcqvcmmefr vedligeholdes ved Na n t Limacia. 

Li'lllacierne have et aflangt, bag til fpidfet, oven ophævet og· ubedck--et Legeme, tvcnde F 6Iarme og Gatboret paa Ryggen. Doriderne derimod have et a.flangt, plat, but og tildekl-et Legeme, fire olarme og Gacborec paa R 1ggen. ed djffe generifke l\1ærker falder Limaeiernes Slegtfka b med Doridernc og Sneglene frrax i Oyne, dog ere og blive de i vore Tanker for meget forfkiellio-e, at man for deres platte Fods fkyld fkulle, forn Hr. 
P,\LL Vil (b), brincre dem alle under en legt, og, hvis man end vilde gi Ore dette, havde de calri<.re Fladorwe famme Ret, og da vilde denne belemrede le t trenge til mange Afd linger; i ale ald kan jeg ikke unlade at gi e be-il mte lcater af een amilie Fortrinnet frem for navnlofe Afdelinger. D t cill-ommer mig altfaa endnu at brino-e de herhid horende D raner, fom d nyere aturfogere have opdaget, under diffe færfkilte Slegter. 

LI iACIA 
L. verrucofu. (c) Seb. 2. t. 6 I, f. • 
L. clavigera. Zool. d. p "• 2 770. 
L. quadrilineata. ib. 277 r. 
L. fafciculata. (d) ib. 2772. 
L. papillofa. (e) ib. 2 75. 
L. auriculata. (f) ih. 277g. 
L. lacinulata. (g) ib. 2779. 
L. aa:. vmr. 3, p. 318- f. 1 affinis 

L. ela igeræ. 
L. philof. transaB:. v. 5 3, t. 3, affinii 

L. fafciculatis. 

DORIS. 
D. fufca. (h) Zool. d. pr. 2768. 
D. obvellata. (i) ib. 2769. 
D. muricata. ib. 2773. 
D. Iæ is. ib. 2774. 
D. arborefcens. (k) ib. 2776. 
D. frondofa. (/) ib. 1-777. 
D. Argo. BoHADsH. t. S, f. 4, 5• 

De fire lid/re Tegninger paa Soharen hos ALDROVAND hore til ore Li'Jllacier og Dorider, men de ere faa Iidct noyagtige, at d t il ke lader fi iirre, hvilke Arter de ere. 

Vel have diffe SI-abnin er megen Lighed med de nogne Snegle, men den Pr tigh d, h m~en kaberen med en faa ga mild Haand f, nes at ha e 
tildeelt dem, gi r dem n langt ho" ere Rang i Ha t, end neglene have paa Landet. Flador111e11e derimod fraae i Henfio-t til deres ud ndiac:,e fimpie B gning nærmcft ved Sneglene. 

(h) j>icil. Zo ol. 10, p. J 9. 
(c) Doris nrrucofa Li • 
( ,I) Lima.· marinu • oRs~. nnim. t. 26, f. 5. 
(e) Limo. · pap illofus L1. •• BAST. r. 10, f. • 

ncr. havn. 1 o, f. 11-16. n :l. VJi{f. 3, p. 31 g, f. 2. 
1 0Rs1<. nuim, t. 26, f. H? 

(f) oa. h \' Il, I o , t, 5, f. 6. 
(g) Lima.· t rgip • Rs ·• a11, t. "6, f. E. 

(b) Doris hillomell r Lz • 
(i) Concha <ine { (la. P1 -.Ne. co 11ch. p. 105. 
(k) aa. havn. 10, r. 5, f. C. 
(I) aa-. nidr. t. 5, f. ,,, acr. Vli{f. 3, p. 3 J 8, f. r. 

22. D T 







TE DE LIMACI R. 

22. D 
Den rfie Figur paa den X Hde T B LLE fremfiiller den kolfingrede Limocie · immlig Srorrelfi. 

Den 2dcn fammc forfl:orret fra Ryggen, og 

D n 3dic lig faa fra Bugen. 

1 /fan il j]-kc lcttcligcn fee et n_,7'delicrere r end nær · rcnde Li111acie: et 

galleret halv giennemfigtigt, himmelblaat og h idt blandet, med fofrano·ule 

Knud er og ligefarvede, fremfbaendc Koller udpyntet og bev· geligc æ!cn, 

indbyder fira " N acurfogcren til en noyere Befruelf e. 

Legemet r afl ngt, foran rundet, oven paa ophæ et, neden plat o 

til fpidf< t. Det D nes at b fiaae af tvcnde Hima ti 0 e paa h r ndr lagte 

ker, af h ille det ond rne, ell r det fom hos Sneglene hilde Fodeu, er tyn. 

dere og bred · re, orr oden al Pr d lfe; den ovre dcrin od er O[ 1 æ Te t o · Le" 

firefot m d rodgul K,mdcr af forfl ieirg· Scorrelfe, og . aa hele Rand n run t 

om b fi t m n R d fril -e e } oller. Diffes Stilk 1 t, 0 0 fo hvid; Fol

len d rimod er ægfi rmi , fufranguul, og bcfac m d mano-c fi 1aa I orn, eller 

je nheder, lig de fieldne riide E'iiller (m) blanc vai 1 ene. 1:i reil 1dde fire, 

h voraf d tvendc mellemfle ere 1-oncre, oo- pa h 'er Side gcm nligen ni; 

den fpidf Hale har aldeles ingen, men paa Enden nll ne n •1u! Pl t. 61-

lcrnc l an O) e fig )ige i V æret og tvers od. iidc pi.13 I ) gen henimod I a" 

len, hvor rnan troer at finde Limaeierne og Doriderncs G 1tbor, ficlde end nu 

fire Hilked\; Koller, t ende hen endte til hver ide. De crc mindre end . i

deko11ernc, ere tilfpidfede, og kan efter D rcts Bchng fl~ _-d fig ud oo- ind. 

Endog med orfiorrclfes - Gla!fet har jeg endnu ikke I-unnet opda 0 e naget 

Hul, dog I-an og maa det vel , · d~ , thi Limaeierne og Do i fer11e ha e 

mere end engang udtommet min Tanlmodighed, forend de ha e villet vife 

denne Ai;Lbning. aar D ret op16fcer een af Siderne, og vender den mod 

Tilfkueren, kan man fee en Rad gule Punkter i den Vinkel forn Legemers 

ovenmeldt Se l-ker giore mod hverandre. 

Fiilar'IJlene ere ikl-un tvende, og fidde paa R_ ggen, lit fra Forl""anten. 

De ere tilfpidfede c lindrifl e Legemer, overalt fafrangulc, og kan drage fio· 

aldeles tilbage i den 1-iodrige Rl g. 

U11derfiade11, er plat, overalt hvid, untagen midt under J:ivor der fc c 

et rock kiær af de gicnn mfl innende Indvolde. 

Hovedet er lirrcfom hos Sneglene t deliD'en adtl ilt fra l◄ oden; paa I o ?edet 

Sider f< er man en lille guul aflrnrrget r orte, fom fynes at have et lid t lndfi1it. 

De, forn jecr ha, de hos mio· i et Gfas T nnd, fond c li orno relfe i at hænge 

lan · Tid med n d ndt Ryg i andet Ovcrffode. Denne ciHin&, fandc 

oR K L (n) faa be{ond rlig, at han rog Anledning d raf at hl.Ide en lille 

imacie Rygfoden (t .-rripes), men det er en ane> fom er a1minde1ig ho 
m nge 

( ) Doris clnvi"n·n ovnlis condidn, pedicelli dodi clovetis. Zool. ,Inn. p,·otlr. ~778. ov, aa. n:a. curiof. 

v, G, p. 4 • (111) Clavaria milim-is. Fl. dan. t. 6 7. 

(n) mzimal. defcr. p. I oo. Mirum mihi crat ,·i ere limaccm in do1fo & refilpinatum rept re, quafi papill 

totid m errent digiti. 
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mange Strand• 'og ferfk Vands Snekker, og man feer ikke fielden Vandgra• 

ver og Sum per bedækkede med Snekker i denne Stilling. 

Jeg fandt denne fmukke Limacie af forikiellig Storrelfe paa Stran'dgræf 

fat i IJ.roluJksjio den. 

23. D FIRSTREG DE LIMACIE. C-) 

D n 4de Figur paa aen Udc T ABELLE vifcr den firfiregcde Limncie i naturlig Storrelfe. 

Den 5cc for!l:orret ovenfra, og 

Den 6te lig fa:1 ned n fra. 

Denne er faa lid t fom den næfr foregaaende hidtil bleven bemærket af no• 

gen Naturlager, fkiont de ikke fielden forekomme i de Norjke Fiorde, og 

fo1geli{ en nep e af nogen anden, faa meget mindre, forn de ere finaa og uden 

for Vandet fee ud forn en limklump. Lettefr finder man dem, naar man 

giennemfeer and ets O erflade i de Glas, hvori man har fat Strandplanter til 

nderfo elfe; thi d t fyncs at være eler Il ft, at h nge fig ved Overfla~ 

den med op\ 1 dt Bug, nten for at give denne blot for den frie Luft irk" 

11inger, eller maafkce for faalcdes i Magelighed at n de dere F ode blant den 

fiorc Mængde mih·ofkopjfl ,e D 1r, forn opholde fig i Vandbrynen. 

Den firfi egede er mere munter og be æ elig end Limaeierne i Almin

<leligh d, thi diffo er gem enligen, ligefom Sneglene, langfomme og ad fta

oige. Denne fl _rder fi ha{rigen frem, og bcvæger Hovedet foart til venfire, 

foart til ho re Side, lig de fmaa legende Killinger. 

Legemet er aflangt, hvidt, med fvovelgule P]etter, t kt og fyldigt, fortil af

fiumpet, bagtil fpidfet, har en meget ophævet Ryg, og er neden under fom 

fædvanligen fiadt. Fra Hovedet, over R ·go-en indtil Halen, lobe fire afbrudte 

forte Strcgcr; de t ·ende gaae over det ho e af R gen, og een paa h rer 

ide. I I anden frcmfi:aae fire fvovelgule iiredmmede Lapper. 

For paa ·ggen fidde t ende korte og butte Folarme i en vertical Stiliing; 

de cre op og ned lig t kke, h ide, og ha e i End rne og paa Ra, den fmaa 

forte lndfnit. 

Mod Bagd len, hvor man formoder, at Gcthoret er, fiaae tv-ende alar

mene ikke u1ige, men tilfi1idfede, Red{kabcr oprcifl:c i en Tverlinie t, t ved 

hverandre; de ud o-iore fot et l ierm eller en ifte; og bag ed diffe t\ ende 

fidtle t kk re og fiorre hvidc F111tdcr med g 1Ie nd r. 

ed n under feer man t; del i gen, at I-:lo7:edet er formedelfr d be lnd

{Hær lfi r fra 'iden fkilt fra Kroppen; i in kler m rt er m n en onul Punkt. 

Mzmden er m et ki nd lig, og lndvoldene fl ... inne igi nncm den hvide Un

dr->rft e, !( 1 1 n flor rod let. 

l r.i:~e]i / er det, at jeg hos difre tvcnde Limaeier fandt intet Spor til 

b ·ne, o d I a ?c de d m fikketligen, thi al d r s Adfærd ar, fom en feen-

d , munter og udcn ◄ r gr. 

0 denne fin es aa Strandgræj]et i d or/ke "' iorde. 

{*) ori qund ilmentn lin is qu tuor nigris, amiculis fulphurcis. Zool. dn11, pro i-. ~771. ·ev. a . nnt. 

Curiof. ·ol. G, p. 5. 
4. ROR-
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Den ift Figu paa d n , VIlldc T AllELLE •ifrr Ror-i ereidm i d n klar Ror i nacurli dirr li . 

D ... n 2d n <len hele Geftalt, udhobcn af I or t. 

D · n 3di et tomrne Ror. 
D n 4dc llovedt't oven fra, med Foltrande, (~y11e og Hals, forfiorrd. 

Den 5te Hoved t n d n fr , med 17urtern , Halfen og /J roppens for!l L d, og 

Den 6te t\' nd halve Led, med d r Sidet·rat1de, Bo-rfte , I 'odder og 'kive,-. 

et \ ar et almindcligt det er det endnu, at Ha t nær r li efa::t-

ant ) T, fom J ordfl or en. I• or at b i[c dette, taler n an om 

Oheffe, SOkOer, O!O- er, ja om 01mm ·e og Obijper. et · de o ·ne, 

fom BOrnene; man nævn r et fremmed I< orma, I efter rm d 

d t h r no en ighed, o , faa uendelio- n fom en I a n n 

fra 1 ver ndr , f a kort er Trinet fra a ·net til · irhli 1 t 

t nkend • el , berc'imte acurfodhre ha\ , tvun"n at id lig 

• ortællinger, troet diffe J rte n, gi •et os dere h 1 tafHl· ' nil er. (b) 

SOd rene nc'i ere nd rf"o- Hir I ave forjaget I in till 11ed 

I{ ·aken o" den fl:ore SOjlange, ocr intet er l levet t'\bage ud n mude, H · 1-

_fifke og Tanteie •• Diffe fidfres Be , ge\C< r i , ndbr -ncn a · t ille Hav ha-

fa1.dG ·nli 11 r mbr gt en lange af en uO, nclig ; ngc , og et 'h;re 

af et H ,al ·fl aadfi I d 11 gaml K ake. I io li a I a ·e Str 11dbe(le, Lover, 

YOe o Stram//(a!ve tilli c med Ha·'111 1l i og Ha ,fmer d re Grund i de fodkiel

lig OJ endnu for en fror Deel ubefremte elhuude, og i Tilfku rne r, 11 le-

lo[e Induildning. 

Det bar ei allcne ingen and(: nlighed, ac fl:ore kabninger, forn ligne 

· andd •rene, leve i Ha et, m n en log hlat t d mind er mi aldri; 

or l 01 met naget Vandd ,r, fom endoo· lot i det ud o ·t ha de no n 

nld Ligh d med t I andd r. ◄ nd il·h n°· i d t og i d t fate 

i n 1 e ft Id li Dyr, ti i her er ikk 11 om A111phibier, ell r r I dfi -

b bo r , fom o holde fig for en k rt Tid a and t i 'and li 

g i Bra}·vand t. D nne 1ed i o · · ter, har OO' 

i affi t mi" hos de g li"nend all r e I t 1el-

l m St nd- c ft ,:and- og L 11 - n - -ern , o · t, J e-

d cndi e B -o, in<r har 6 re 1i~ti t n · 1 rli-
t, 0 

.._,, 

, re eer kunn t b {temme, h ad undr ha fammenbland t under c t. 

Tom. I. 
(*) , erei , ,l,icoln fu epreffa p dibuc fubcinotis, globofi • Zoel. Jnn, pr. 2625, ,. r. d,fa,·. I• p. 38· L 

nt. g. I, f. 50 . 
(•) In mod pier qu , o l'ific rep iuntu ·, ut ern fit ulgi opinio, quicqui n C.· 1u1· ·n palt notur:,: ull 

(Y in m 1 i e!fe. l u . b. 1znt. l. 9, c. z. 

(b H ro, fon, lyller, k 11 fe• d r , 'f g111nger ho og Iler•. 
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ogle Infofionsd 1rs meget fieldne Lighed, forn jeg har fondet i begge Vande, 
kan 1 er il~ke I omme i Bctnigtning, faa meget mindre, forn vore Mikrofko
per nok ikl·e naae hen til dec Ihelnende. 

Hvor f. rclele er derfor den Tid og den Moye fpildt, forn man an
vender paa at C mmenfru le J cntyrcrne om Havmennefeer, for at bevife det 
mcnndkelige l i ··11 pri 1delfo af Ha et. Langt n 1 ttigere er d t, at fatte 
cnh er Le Iio hed til at befl rive de fieldne Havd r, forn have givet Anled
ninrr til diffe underli c 'ort, liinger, faaledes forn s, ELLP:R har giort med ii
Jå' en, r. Prof. H •R med !i1u11l,efelhu11den, og vares brave Hr. FADRI· 

1 s med de gri}n:an (/kc 'ell unde. 

Og d Gamle 1 ercider are t faadant Ideal, Dottre af Nereus og Do 
rzs, ha de et med k ,1 b lagt Jeget e o et 1ennefl e~Anfigt (c), o · vidfre, 
~ n det fn I i "n, at n"ræde og at pleye J(ierlighed (d). Naturfodkcrne, 
f< m ha, e til int t iort ( a mange Poetcrnes og unkenc Opdigt l.G r, have 

1 "nn t fi )· frl 11 t ibhed, d p · tcde avne paa noget 
irkeligt. 

Nereiden r nu et fangfira ·t, trindt Havd ·r, forn befiaaer af mange med 
RorO:efodder ar <lre -, c lpab ... r for( nede Led, og fom har paa Ho edet 
{) ne og mange udft acndc ◄ oltrnadc. r ~E I-alder dens odder, ikke nok 

erlabt, ◄ 61traadc, o tille rer de fåndc oltraade en fiæret Dannelfc , den 
de ikk h:.1 c. r. P. LLA deler ereiderne i nbgne og i rorboende, og brin
ger under diffe fire Ormearter (e), fom boe i hr kkelige Rorhufe, og fom 

emlir.ren hore blant mine Amphitriter, og fetter blant hine mine Naider og 
erei r. en, foruden d t, at L o-emec · og eHgen ovedets By -

nin ho diffe rmearter er fodkiellig, rr ogle ere nogne, andre boe i et 
fandfynlig n ud nfra anlagt J or, faa oph v r vares ereide aldele d~nne Inde
lino-, fordi den i aJtin · li er de n .. ·ne, og dog boer · et feit Ror, forn den 
f< I h r u dun{l-ec; d nne fl ull nlcfaa ville paafiaae gt hore til Hr. P L

L s's anden i\fd ling, og tillig med fin , r ær lfe ud lukke alle hans andre. 

Ror-Nereide11s Leo- me er lano-flr 1-r; af Jige Bredde, imod Halen lidet 
rilf pidfet, g ml, o ntil no rct o hæ et, neden flad, og be!l:aaer af 94 Ledder, 
fom alle aa n ie1 nemdrn · af en rod Linie. Hvert Led har paa 

id 1 en kioda ·ei fkhcd 1met ore , o tv nd korte 7 raaile, im Hem hvilke 
ereid rne f~d nli e Bijrffel nip/ e fr mf de af en lille Vorte. Traade11e 

ha\ neppe d n l 1 e J ngde af l roppen Br dde. Det forfle Led nefl: 
1 d t eller alfen, I ar h rken ort r, Borfrer, kiver eller 1 raade; de 

fol ·ende fo ·r fre f ·ne at ha e fir r a paa hver Siae. De ovdge ·are 
alle eens, (all ne, ~t de mod H I n b c mindre) o for[, n de med ki er, 

orter> 

() Et Te ·eidum folfi opinio 10n !l, f<JUGmis modo hifi ido co1·pere, etiam in q o humannm giem ha• 
b nt. l u . b. 1l t. l • . 9, c. 5. 

(d) Ro D LE Lift. s JJ oijfo,u p. 363. On it qu•on n a vu une en la Pomeronie (/kal bede i Holl1111d) 
en 13 ville d ·dom, ynnt foce d fet 1me, ' fon fi Jette a paillnrdifi. 

(r) nbtlla firnpofa, ,·nnµlnt oi Cb :>fodoti Li • m og h ns T, ehe/Ja I pid ria. Von JVi rmtm. f. 1 9. 
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Vorter, Borfier og Traade. Halen ender fig i tvende korte og tynde Traa~ 
de; nogle faa have i Halen fire Traade. 

Hovedet er oven til fladt, og har i Pand n fem lige udlhlaende, fpidfe og 
uleddcde Fo'ltraade. De tre mellcmfie ere faa lange fom ~ v Ledder, men 
de mod Siderne ere vel tre ·ange: kortere. Alle ]"on me ud fra et Iidet 
Led, i hvill-ct de bevæges. Bao· ved hver af de yderfre Traadc fiaaer en fort 
Punl-t eller Ormens t ende Oine. Neden under fidde fire kuglede Vorter; 
de tvendc udv ndige ere fiorfi, ligge ved Halfen og ha e Munden 11cllc111 
fi ·; de tvende mcJlcmliggende crc mindre og egentligcn de ho Ncreiderne 
fæd anlige ålevorter. (j) 

Heraf, ligefom af det blotte Oycl ... afi, fces, at denne Orm fremmer 
overeen med de andre ereider i alle deres Karakterer. Dcfto befonclerli-

erc er det, at den frem for alle bekiendte laae i et fclvb cnret Ror, og at 
d n er for[, ·net med Borfl:efoddcr og Sidecraade, uden no ·en ndc eft r Tin
g nes ord rcligc ··t ac ~omm til at gaae eller at fromme. Dog, der gi-

e cndnu andre I orormc, fom have Borftcfodder (men ikl c Sidetraadc) der 
tiene til at E fl:e D rct i Roret, og til at {kubbe fig frem og tilb ·e; og 
udcn faadnnn Hcd11 ab r vilde d n il-ke i alt v, re en Nereide, ei heller vil
de den uden cc fnadant Ror have udfyldt M~ng I n af en i ec Ror boende 
Nereide. 

Roret er ikl-e et fremmet af andre Ormcnrtcr forladt, i hvilket denne 
ereide tilfældigen er indkroben, faalcdes fom ået af og til Ikeer af andre 

N creider: ei heller er det b gt af fremmede udcnfra' opfaml de Dele, faa
lcde ; fom Awphitriternes or, ell r mat ge Lar ers Bocliger, men frem
bragt af .,. creiden gt e Safter; anderledes lader det fig ikl- 1etteligen tæn-
ke. Det er en fiin, f< i, glat og faa 1 lar Hud, at man tydc1igen kan fee den 
in endigen ligg nde Orm med alle dens Dele, og tælle dens Ledder. } s 
opdragec af avbunden er d t faa Hart, og faa Iigt Glas, at man fkulle an-
fec d t for et Glasror; er derimod Ormen dod i Roret, eller ndl roben, ta
b r d t fm la 1d o I larhed, og bliver mere horna ·eige o · guult. Det er 
jufr fia langt fom Ormen, thi, at det i den forfi-e Iiigur ~ ne I ~ngcre, l"om" 
m r deraf, at D ·et under Tegninrren af ~ r_ gt trak flg famm n, da elet m ·r-
l·ed 1g t i n for fit rlima. Denne Folcl[e gior og, at d t, felv i et med 
'··v nd uc f ldt Kar, jJ ubber fi langfomt ba lænd ud af or t, uden vivl 

r forfl:c oo~ fidf e rra1 g, be æg r fig afn æo tigen, o " doer foart. aa for" 
fl ielli er andet en,p ratur p a Ilt ndcn a avet oo- paa md n af et ar. 

Ril - crei en opholder fig i Hlaa1 rct; j er drog n cd et Dra 
nicien v d Driib k pna en D ba'" ~f 80 i a ne Iler 240 len ti 
op i d r I or af li e rorrelfe; paa andre i 'red r · ndt j o- nagl mindre. 
J har til forn fa .,.t, ac o Straa- oji.., ren fold r pa Lcerbun :1; j J· m a 
all ne I r c indre, ac jeg aldrig fandt traafi ·ren og P or- er iden i een 0 0 

fi mme gn. 
Otn 

(f) OIJ lr irme,·" f. 11, Dutten (mamm"llæ). 
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Om denne rereide fidder i Leret med Forenden eller med Bagenden af 

Roret og af fin Krop, lader fig i1-ke fige af Erfarenbed, fordi Oyet ikke 

naaer til den Opholdsfl:ed, og det i Sækken opdragne Leer ikke fremfri11cr 

{i faa ordentligen, forn det li ger paa Havbunden. Af Ormearterne, og af de, 

forn boc i Ror, fidde noglc med Forenden, andre med B:1gee.den i Bunden; 

blant de fidfie horer Gu/dkammen p~a vares 26de Tabelle, oa- blant de ftr

fie den fingrede aide og flere. (g) Begge Ti]fr,lde kan a1tfaa finde Sted, 

rn n fee i paa Ho dets Organ r ho vares Nereide, forn maa have d res 

O emed og deres ytte, faa vil dens 6 nes og de fem lange og boyelibe 

oltraader Br 1g, at 1 orpart n bliv r i Frihed, og at Bagcnden fidder i Le

ret; nu kan den foe at cra..l kc fr tilbage i fit Ror imod en kommend Fien

de, og, naar alt er rolih.,t, igien udftrække Hovedet og Foltraadene, fee fig 

om og opfan e de til (in Iærina nodvendige finaa Dyr, eller andet fli. 

mede og I eragtige Dele. Om 'ende vilde hverken Oy11ene eller de boyclige 

Foltraade iore nogen r tte i '.Iorkct og i det ~ykke Leer. 

Vanfkcligere bliver det at angive . teen af de mange Sidetraade og Biir

fiefodder, da det ikl~e er fondfi,nligt, at den i fit Ji lcment uforfr rret giver fi 0 

ud af Roret, thi af Bag enden kan den ikke i dens naturlige Stilling, og Fryg

ten holder den fra ikl--c at kr be ud af Forenden, og, Hap den end engang 

ud, og vilde ind iaien, maatte den ·r ·be for ind, og faalede komme i en 

forl- ert Stilling, i hvilken den efter Formodning ikke kan leve, og j g ei 

heller nogenfinde har truffet den. Vildc man antage, ac den paa Havets 

Bund blev ved en age uden fra reven af Leret, og havde ligefom i Karret 

kuppet fig ud af Rorets Bagen de, taa ril de den dog n ppe komme ind igien-

nem famme nde, fordi Aabning n der er · den af Ormens 

orende. At den !kuppede fig i Karret bag ud, var en Folge af dens Vane 

at trække fig tilbnge ved en idrig I~ olelfe, og da denne ved Van dets ufæd

vanlige Temperatur maatte ed blive, o · Ormen nn ei tilbngcholdt s af Lerets 

11od!1-and vi..-:d Baaenden, vcdbiev den at træH'"e fig tilbage, indtil den gan

fl<e gled ud af Rorer. 

Det er noget fom Ror- Ormearterne have tilfælles med hverandre, og jeg 

tor næfien fige det om all , fom ikke ere fi frede til dere Hufe, at de, naar 

en ubehag lig Fo1elfe vedbliv r, fo1 Jade dere kiul, og ikke vende tilbage, 

men vanfinægte o ende)ig..,n do • Dette har jeg feet paa alle A1llpbitriter, 

Tubularier, paa Rorormen (h) og a1 dr , fom j g har havt i Glas hos mig; 

endog de, fom boe i r alkl ufe, forn erpulæ, De11talia og mange Snekkear

ter, og, forn fidde faO: i deres kaller, ftrække eres Legemer i Doden ud af 

Hufet. Hr. P LLAS har anmærket, at hans nekkefamler (en Amphitrite) un

åertiden forlader fit Ror; det kan , el ikke· anderledes forfiaae end i oven

meldte Tilf ~Ide for engancr, ocr for ei at komme mere tilbage; rhi et n t 

vil den neppe I-un 1c b~ o-g fio·, fiden B rgningen har tiltaget i correlfe til-

lige med Orm n, og at finde R ··ret abning med fin Bag nde og bag] nd 

at ind{ rde for, forudfetter et ufond0·nli6t Ongefær, eller mere Klogfkab hos 

diffe Orme, end man , I tor vent • 

(g) Vtrm. hijl. v. 1, pm ~, p. 23 & 27, (h) Lumluicus tuhifcx. Zool. d. fr. r. 75. 
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D ... n I fic Figur pa.i den XIX de T ABELLE frem!l:ill r NaalepudeJJ i n;iturlig Scorr lfe, og 

D n iden en Arms U11derflade meget forHorrcr. 

Det forfie Syn af· denne Soffierne forfvarer dens avn. Jeg har opdra

gec den I 'ende af Havet, nagle Dage havt den levende ho mig, og 

dens (talt ble befrandigen opreifi:, endog da jeg dræbt dtn ved at over• 

gyde d n med 1 aa ende and. 

Den er ligefaa fmuk fom fielden; ikkun engang har jeg fondet den, i 

alle mine Fifkerier, i Aaret I 773 i Drobaksfiorden ved den lille KJippe 1 a

ha/men, fkiont jeg fiden efter i nagle Aar mange gange har fogt paa d tte 

Sræd og i den hele Fiord. 

Jeg finder ikke at nogen Naturfoger har kiendt den; det maatte da være 

Engellænderen GREV, forn melder om en Softierne, fom han l-alder d n ho'yt

kronede Stier11efijk. Han korte Befkrivelfe paffer fig indtil Udtrykket k onet, 

hvilket fnarere f ynes at giore den til en anden Soff ierne. (a) 

Den er mere kiodrig end fædvanligen: oven til befagt med en tynd, 

glat og blodrod Hinde, fom imod Randen hift og her er fprukken, og fra 

Midten ned mod I anterne befiroct med fmaa hvide Pigger; fclv paa Runden 

f( es nagle Rader af diffe Pigger. De ere blode, glatte og ikke opreifie Spid

fer, forn i det 1~aagende Vand deel tabe fig, deels fammenfl de i gule rav

artige Punkter. Runden fyne ikke at være leddet, men har d dl: i de ink

lcr, forn de fem Arme giore med hverandre, ti og flere fiive .og fpidfe . 

Vorter. 

Neden under er den glat og hvidlad n, med et rofenrod Skiær. De fæd• 

vanli e ~ m Furer bed kkes med fra be ge Sider horizoncal liggende Pinde. 

Det mellem liggende Rum er ligefom ruderet. I ovrigt er den ophævct forn 

en Pudc, neden und r hul og 11\ iler pna fine fem perpcndiculær fiaacnde Ar• 

mcs udboyede Ender, forn paa faa mange odder. 

Tom. I. 'r Denne 

(*) Aflerias Pufoillru lunota, luLrica, margine integro, mudco. ZrJoi dmi. pr. 28:17, rnr. deflr, I, p. 40. 

(n) Afl riu pb,ygianri. Zool. d, 11, prodr. zs:9. 
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Denne Stilling udmærker denne Stierne og den ovennævnte fra alle andre 

Nordi/ke Sofrierner (c), og gior, at den feer ud forn et rodt, floyels, frærkt 

udfroppet Taburet, eller Naalepude. Anden Stilling har den il·ke villet paa

tage fig, ei heller udfrrække fine i Furerne fi<.iulte Foltraade, fkiont jeg i nogle 

Dage havde den levende hos mig. 

Det hede Vand antager en rodbrun Farve, naar det paagydes. Torret 

taber den fin Glathed, og bliver fkarp ac fole paa, og neden under kop

aret; i denne Tilfl:and f)1 nes Randen at være noget leddet. 

Og denne har den rynkede, peenartige hvide Plet (d), der er ligefaa almin

delig hos ofiicrnerne, forn U 1idenheden om dens Brug hos Naturforfkeri1e. 

Om dette befonderlige V æfen, og Softiernernes ud- og invendige Dele vil jeg 

faae nærmere Leilighed at handle i dette Skrifts andet Bind. Saa fror og 

min Begiærlighed var at iende denne Siernes in endige, havde jeg dog ikke 

icrte til at o 1 min idclyfi: dette [mukke og hidtil enefl:e Kabinetftykke. 

Jeg haabede, at fin de flere> hviH"et dog endnu ei har villet Iykl es. 

(c) I min prodro111t1! ( z33-~35 har jeg anfort 19, fundne i de Nordifke Stl'ande, og i nogle Aar havt 

di{fos og nndrcl Be!k1 ivelfc · færdige til Trykken. 

(d) Den kole.les of fine ubcllcmte Gange 111ttmidrim, og dette er nlt hvad So!liernebefki-iverne veed om deg; 

noget mere forekomme1· i nyi amnældte Skrift. 







26. D LILLE I I • () 

en XXdc T ABELLE vifcr den lille Fiæjing eller den lill. Sodrngc i naturli )" '3rrelG • 

Da jeg underfogte denne befonderligc Fifk efter I I korte B 1krivelfe, og fandt, at hans Callio11y111.i DracZ1,nculi 1ærker pafiede fig paa den, blev j g ikke Jjdct forundret ikke fielden at finde en F ifl i Drobak rjiorden> fom fkal opholde fig ved Genua, Rom og LiOabo11. Stranl rne i den "rfre R Tgfinne cre me >· c l·ortere end I roppen; paa Sid n uf I t dder n tredobbelt Torn, og Kroppen har gule Pletter, fom den Li?mcijke. 

Jeg holdte lian S) nonymer i mod min Fifk, og det orfre Becn eHe den forrefre Straale i den forfie Rygfinne var een Tomme lat o-, fom 1 os 'oNov, oo- den anden R gfinne var hvid, fom i ARTEDI 13d} riv lfe, i d t mindfre hvidere end den forfre Rygfinne, fom er fort og gicnnemdra en m tre gule Linier. Jeo- raadfortc mig med ARTEDI rbcidc, og fandc, at L1 "'1. "E ha de laant fin Befkri elfe af fin V en· han legger end nu til, at 1-iken har en fure i Ryggen, men intet S æl. 

Det fj rnes, at hverI~en han eller L1 'T.l • have feet d nn Fifk levende, thi de angi ve efter \\ ILLOUGD , Genua og Rom, h or de iH-e ha e været, for d ns Opholdsfreder. Hos GR01. ov blev jeg vis paa a. en; han kalder den Uranofcopus, og ha 1s oma-ændelige og t delige Ilefkrivelfe (a) betager al 'I'viv1, fl iont ha1i har I mt at melde den forite R gfinnes forte 1 arve, overfeet denne 
i iikes ande~uller, oo- folder paa et Stæd i en Jiden odfige1fc (h); desuden er Sidclil1ien ikke t ·d lig- hos de levende. Saaledes crc vi over be iifre, at vor s 11 "{k virk li · 11 er een o famme med de af R'l: EDI, Lr 'l'E o 1 o" 10v befl r ne. 

AR'I "DI, den i fin Dodsmaade uha:ldig , men altid udodelige udfondt et n 7t ki, lnem rke for ifl e i Ane llet af Finnq(tr, al rne. af Scraal rne i R 1g- o Gathorfin11cr11e er mere beftandi en ekt fåmme end i de andre inner, o · altfaa mere t rr tteliat o · maa man vedta
0

e, ac 

give 

(*) Cnllion •mus drncwlru - fce ide 78• 
Hadii dorfi 4, 10. Pc • 15, entr. G. An. to; Cad. '7• 

- 4, I 0, - I , - 5, - l C t - I(). 

(n) !uftum lchthyol. p, 2 r, 63. 

(h) P1imum officulum Jon iffimuni, ,·ix Septcm lineas longum; p. ~ ... , 2l• 
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give de dobbelte Straaler det folde Tal, eller i det mindfie at nævne dem. 

Af denne I\ angel l"ommer d t, at GRoNov tæller ik·kun ni Straaler i den 

anden rgfinne, og Ai TEDI li gel des ikkun ni i Gatborfinnen, men denne 

ti j R rgfinnen og hin ti i Gntborfinnen, og at jeg tæller ti i den ene, forn 

i den anden, thi G oNov antager den fidfie Straale i R gfinnen, der er deelt 

i tvcnde Gr ne, ikl?un or een, og A1 •DI formodentligen de t ende fidfl:e i 

Gatborfinnen, fom dog ikl-un ved Grund n Ugge ved hverandre, li 0 ·efaa for een. 

Uviffere er det, om d nne Fifk og virkeligen er de Ga1nles Dracrmcu• 

Jus, faaledc fom man hidtiJ har tr et det. N aar man finder nogen Ulighed 

i de gamle T amrfog re B {] rivelfer og Tegninger med de Tjng •vi under

{" c, anf< r man fanu 1e letcc!igen 6 r en Virknir g af Bcmærke nes mindre 

o agtighed, li r og t r blott Afarter. Man kan ofte have et, naar nem" 

li gen forna I er overfe te, eller il l· e t 1 deligen nok forefbllede; har der

imod den udvendige Omri ·nin ·, Delene L, ngde og Bredde et forfki lligt 

orhold, faa r_: - ·es ig, c 1 · ha I r de G mle for nær., aar man ikke 

vil anfee dette for tilft r· l l lige hæ 11emærker. Holder man nu de Gamles 

Figurer og Efterretninger om Dracunculus imod vores Fiæji'ng> vil man ikke 

el kunne holde dem for een og famme. 

Vi vil hore Ro DELET, denne ærværdige og vel forticnte Fifkekiendere. 

Det forfi O kaft paa han Fifkes meget lange og fmalle fe fl:raalede anden 

gfinne, paa dt: lange Bugfinncr, paa de t ende fpidfe Torne ved Bagho

ved et i htm 'i ur: dere t dclige fkrive1fe, ikke at tale om Finnernes for

Ikiellige arve, lader vanfl,..eligen indfee, hvorlede clen opmærkfomme AR

TEDI, og den flittige GRO;. To , , ha e k n c anfe ham Bracuncuhts for de-

e og '1nfore S non mene af Ro DELET, ES ER, ALDROVAND, JoN-

STO , \ ILLOUGBY ob R Y. 

GE ER (c), JoJ. STOJ. (d) og ALn o 1 D e) have afl"opieret ONDELETS 

Figur, og Ord for Ord udfkre et hans Eftcrr toing; denne und r Dracun

culus og hine under n net Dractmculus Aranei Species. Og vares , ORM (f) 

1 ar udfkre et ham, oo- u ~jrrrigcn an ende hans B fkrivelfe paa en ham fra 

S~aven tilCendc Ul , li m e vare paa 27dc 1 abelle anff'rte Floyfijk. BELLO s 

tertium Exoceti genus (g) har nog n Lio-hed med ores lille Fi(~jing, men 

kan formedelfr d ns i t gaaende I ~gfinne faa li det 'ære vor I◄ ifk, fom 

ONDELET Dr1,1czmculuJ, hvill~ec dog ILLOUGBY, ARTEDI og GRoNov for~ 

meene. 

ILLOUGB , forn t oer at ha\ e truffet Ro n LET Drac1mcu!us i Rom 

og i Genna, be!kri er den omfl-ændcli ren. ka I at han ikk g=vcr os en 

n e Tegning, m "n att r en Yopie f 1
01TDELETs. Side11 han i fin gode og 

llers 

(,) Fifchbuch, r, f. Gr. (ti) de pi!iil,u, p. 61, t. ~r, f. 4. 

( t) de piLI i bus, 1. 2, c. sr, p. 2G~, f. (f) Mufeum p. 205. 

( ) de quat, p. 223. 



DE L I L L E F I Æ S I N G. 77, 
ellers overeenll:emm nde Befkri elfe intet melder om den forfre Rygfinne Sort• 
hed, tillægger ifl n blaa Pletter, og giver den anden Rygfinne en fior Hoy• 
de (altiffima), faa kan det ikl e være vores Fi~jing eller de nycres Dracrm
culus. Det vilde bli e Ro DELET og hans Affl rivere , hvis man torde an
fee den anden R gfinnes ti Straaler for en Tr kfeil, og formindfl e dem til 
fem, og endnu fikkrere vilde det blive vores Floyfijk. paa XXVIIde Tabelle, 
hvis man kunne tage dtr kl et alt~ffema fra den and n R 1 finne, og forfiaae 
det om den forfie. At den anden Rygfinne fial ligge tæt ved den for/fe, 
veed jeg il'·-ke at foreene, fordi faavel ed vores, fom cd Ro DELE'f'S, fees et mærkeligt i llemrum. 

Saaledes haabcr jeg at have gotgiort, at: vores nærværende Fiæjing er 
een og famme med den Arte'di/ke og Gronovifte, at den ·kl e kan være 
DELETS Dracunculus, og at faalede alle hos ARTEDI, og efter ham hos RO· 

o , anforce non /tner borrfald e. Derfor maa jeg og bede at udfirege de af 
R J oJ. -r o Vo M tagne Syn on "mer, fot 1 jeg paa hine heron t ~ 11 nas ... n ort i dette ærks lacinfl e Udgave. (i) 

l(roppen er nogct nedtr_ kt og uden Skæl, er bred 0: ved Halfen, og 
bli er alt fina1Ier mod Hal n; oven er den afkefarvet med rodagcigc let
ter, n den h vid og uden Pletter; ho no gle fc es paa Siderne 161 far de Plet
ter. .L ndre ere paa Hovedet og R rggen brandgule, og ha c paa forfre Stæd 
og for paa R ggen forte Pletter, og bag til t ende force Ilaand. 

6 rt Tandgiærdet er længere end det undre, og paa hint fiaaer Huden 
gierne lidct tilba e; paa id erne firækker Randen fig ud over det halve Gielle" 
d 11~c, og ende i en tredobbelt Torn. Oynene ere li det aflange, og fidde 
ilyl"e Inn t fra Hf< n: tenen er olaa, og in en rod brun. Langs med R} g" 
g n gaa r en Fure, i h ilken begge Rygfinner fammenfolde og fkiule fig 
efter I~ ifl-ens Behag. Den er ikke faa dyb fom Furen hos Fliiyfijke11. 
De tvende R gfimzer ere forfkie1lige fra hverandre i kabning, V æfcn 
og Farve. Den fii~fle r ]idet I-iodagtig, t kkere end fædvanligen, fort og 
blod, næfrcn fom en 1 foggermuusvingc. Den bcfraacr af fire ulige Straaler. 

Tom. I. U Den 
(i) Hr. Prof. B il · •1cu har i forfeille belkrevct en Fiik under fomme Navn i hons Ichrhy. mnj[,l. p, 17; 

den \'Ol' nltfaa cf det f- mme Hav, In-or den fande og fodle Drncrmrnlur vai blcren fund r. Iler ven. 
tede jeg mine T\'iv oplu , men han havde ikke ho t Lcilighcd til at fammenligne den rn d Synony• 
merne, og, naar jeg fammenholder den med han B lkri\'elfe, f •n den, fo1 udfat ot 13 /kri\·el erne og 
:Figurcrne ere 1 igtige, 11,Lfle11 t blive en tr die Drncrmrnlru. Thi efter Hr. l'rofdfo1er lknl t/011 Jo,-. 
1· :[fe mrnle i dm fthfle Ry fimze orr nlle i dm nudm Rygfi,me, unne hm til FijkenJ I Inlc, beg11e R;·g
fi1menzc, 11nnr de c;-e fimmwifold,, e, ~ te,·e font, og Bugfi,mcrnt ~ ,uc hvi le me l forre pidflr og mc"tl 
m fort Ri11g 0111':!,i~me l'rmkrc,·, ()_)'et ;k/u hnve nogm l<iug, og Kroppe,u itleliuit '"tt1'e t 11 ell[, Derre 
pnCfer fig ikke til vor "s, ei heller til Ro DELET lille Ørn e, ikke cngong til Hnvfif!w,. Torde i i 
fi. len for, nnnc hen til Fijke11t llnle, la fe, ere nf li"e L~11rrtle, og formocfe, at Bdkii ' lfen er Lleven 
forfoccet efter et tort · ·e111pl:1r; thi i et for,dant har finnerne Hud et fortogtigt dfcende, er 6ye-
1i11ge11 utydelig, og ulirn· Sid lini n ynlig, !kulde vi holde fi mme for vores lille Fit.Cji11g. Det 
\'H le bli\.'e Ro. ~T.ET , h\'i det ikke tillige he !te om den forrefie traale i den fodle Pygfinne, nt 
den nooedc hen til H len, øg at i den ane.len, h\·or Uo 'DBJ r.T ikkun l1or fem, ikulde være ni Stl'ocler. 
Dog bli rer d t of d n Ophol fted fonc.Jf)•nligfl:, at den er Ro, DEU:TS /ril~ D,·nge. At I r, GouA ·s 
g 11el'i!ke Befkrivc fe pao Cnllio1!)•11ms er giort efter Ro Dli:LJ~T Drn u,mtl11s, fom hon h1n•de fa" t fia 
fl mme E0 n, det er klort of folgende dtl'yk: pimrn dorfa/is prio,· declmntn h,-e--..,.;,, pofli Il lo11gJor, r!(fi"·· , ,u · llifl. pifa. l!· 1 ~o, 1am 11\'c:rkcn paller ril v,nes Fi~fi"11g eller til Flq)'ftft. "· 
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)Jcn forrefl:e er en Tomme hoy, eller faa hoy forn den and n R gfinne; den 
11 fie er ikl~e ha v faa ho , og den credie og fierd alt mindre; den fidfle 
fiddcr hos nagle Iigc faa langt borte fra d n tredie, med hvilk n den 
dog er forenet ved den fi 11 forte Hinde, forn fra den and n R. rfinne. 
Den anden R gfinne er h id, {hæ 1 er fig over Ryggens hal e Længd , er 
giennemtrokkcn med tre brnndgule Baand, og bcO:aaer af ti traaler af næ
fien lige Hoyde med den forO:e traale i den forfte R rgfinne; d tvende Gdfi 
Straaler f, nes at 1~omme udaf een. 

Bry(}fi111ier11e ere meget tyn de og klare; de ere rundede i Kanten, og 
befiaae of femten til tive i nd rne tveforRede Scraaler. Bugfinnerne fidde t t 

under ovedet, ere gule, og bcfraae af fem ell r f< x fiærke og i End erne 
grened Srraaler. Gatborfinnen er næften af fammen Sl abning og Storrelfe 
forn den anden R_ gfinne, har en blaahvid Farve, og beftaa r af ti Scraaler. 
Halefinnen er guul, b~wtil afrundet, og befi:aaer af fyv til ti t 1 ke og fra 

'.Iidten af cvef01+ed traaler. 

Bugen er 1iden og kort. Gatboret fid er lige under den anden Straale i 
den anden R ygfinne , og har foran en lille kiodagcig Traad. Paa den torre 
Fifk er denne ran k Iig 11 at fi • 

Paa R "ggen me11em Ho edet og den fårfr R gfinne har jeg feet tven
de Par fmaa Huller; (paa de dode Fifk Jade de fig van!l elib·cn fi ore) a t 
forr fi-e fidd r i Gielledekl"ernes Vinkler, og det bagefre ved Beg nd W-n af 
den forfic Finne, et Iul mod hver Side. Jeg faae Vandet ved h vcr Aandcdræt 
at udgyde fig af alle fire Huller tillige, og at fammenflyde over R_rggen. (k) 

(k) Da vares lille Futfi',ig foa ofte er blevcn ulandet med Ro "DEL1iTS Drnctmculus, vil ,·i fDL' dens generifke 
Ligheds !kyld kalde <len Drncu/ur. og udlem,ne hegg; s nec 1 ·e 

CALLI01 YMUS DI AC L S. 

C llionymus pinna dorfoli priore nigl'a officulo primo ut1iusque æqueli. Zool. d. ic. t. zo. L.Esu 
N11tt11'g. I, t, 8, f 3. 

Cortus pinna fccunda dorfi alba. ARTED, gef2. p. 49. ~ •n. p. 77; et haud Synonyma. 

Uranofropus oHiculo primo pinuz do1folis primæ unicali. GRON, Muf. 1, 11. 63. Zoupb. n. 104. 

AEt. /ulv. 4, p. 260. n. 125. 

Callionymus Dnicwrrnltu dodeali prioris radiis c.orpore brevioriuus. Li . fjft. p. 434• Zool. ,Jan. 
p,·odr. 338. Rnr. dftr. 1, p. 6r. 

tnJ. Fiæfing, . odrnge. Gtrm. kleiner Secdr~che. 
In mori Germanico & in finubus Tonregicis. 

CALLlO. YM DRACU C LU • 
Callion mus pinna dorfoli priore p.:rvn : poftedore longa. 

Dracunculus. P11 ·11 lift. nnt. I. 3 ~, c. 5 3. 

Drncunculus. Ho o, pøyf. 1. 10, t, 11, p. 241, f. 
Dracunculus Roncl, AIDROV. pifc. I. 2, c. 5 I p. 262, f. 
Dracunculus Arnnei fpecies. E • •• Fifi:bh. p. 0 r. f. 
Dnicunculu . \\ OR t, .Muf. p. ~68. defcriptio, non ip[e pi <.:is. 

r cunrnlus Rand, ,vu J.OUGD. pijc. l. 41 c. z5, t. H. c;, f. 3• vix <lefcriptio. 
Drecnnculus Aron i fpecie. Jo 'ST, pifc. t. 21, f. 4. 
Drncunculus. I .>.Y S.;11. pifc. p, 79. 

Caryllion pinni longirrimis partim :iurei panim nrgentei colo1·is ventre lnto, pJ:mo cnndido. Fu1 
Pifc, mijf. 4, P· 47, 11 • lo. 

Crtllionyrnus Drncu11 uJus. BRU • mn(f. p. 17. 

Callionymus. Gou . b. pifc. p. 12 r. 

Genn. 1· leiner fecrdroche. Gall. le Locerr. 

In mari medie mm o, qull .Mnffilfom 1 G uuam, Romnm ~lluit. 
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27. T Y K - I G L E . C-) 

D n xfic Figur p:11 den X.: Ide TABELLE fremfiillcr Ty/.:iglen frl Ryggen. 

Den 2d n fra Bug n, hegg lidet fi"rr end nacur]igcn. 

Den 3di orpart n med d ns ta11dfulde Gab og Ægjlokkene forfiorrcde. 

D ... n 4d en Ægfmnlillg i naturlig Srorrcl~. 

D"n 5cc n gle fa Æg i deres liim forfiorrede. 

t Ormeflag , om man alder gle, r nok om bclzicndt, og h ho er m• 
gen no_ ere B fkrivning. I de nyere 'I id r ere fiorc n fodhelli; f\rter 

opda
0

ed , alle m get anmærkningsværdige (a), og dog v d man il kc at n_ ' tte 
flere, end a n ene, forn allerede erdcn f6rfle Læger bru c ; lkulde denne 

pperlige og forde lagcige Anvendelfe i Lægekonften ikke gi e Anledning cil 
o at drage nogen praktifk ytte af de andr • Det er il·l e faa m o-et n• 
turbefkriveren Sarr at underrette fine icdmenn fker, forn at opvække Op
mærl-foml d, nævn , h ad fom li ·ger for d res i odder, og nt an ·ife, hvor 
de hm underrette fig f< lv, og finde Materie nok til at formilde og at min
dre fole det ph fiil e og bor erlio·c Livs B 0 ærlighed r. 

L nge hendte man il·ke uden tvende Igl forter, den fila ka1dte Dokter
igle og Blod- eller Heft-iglen. L1 E anforcr endnu frv, h oraf evende cre 
af det fi lee oo- fem af det fedke and. Af dilfe har Hr. BERGMa N befkre-

t fire og forft fondet de tvende (b), thi Almeeniglen (c) og Fi/kiglen (d) 
fin der jc · all rede om ca lee af ALnRov AND. (e) D n f; mte, fom L1 1 E anforer 
under n af hetoroclita ogfaa udcn Synonymer, tinder jeg allerede befkreven 
oo· nfc ·n t af Hr. TR EMBLEY, og fiden af EDE MULL · R , oo- da den i ale 
h· r 1

0
1 rnc · Forhold og Skabning, og o nf: nligen ikill r fig fra de andre 

form dclfl: fin fiorc Klarhcd, har jeg I·aldet den den klare Igle. (f) Den ene 
af det falte Vand er nokfom b I i ndc i de Lr,ropi:ei/ke Strande, den anden 
er fra Indien, og kicndcs ikke udcn af den Lhmeijke I·orte Ik11--rh lfe. For
uden o renmeldc erc fem andre mirr for komne, tre i det fcrfke , and, fom 

find s 

(*) Hiruc.Jo g,·ojfa dilat3tO fl \'icans antice fifli. Zool. dnn. pr. '.1168; rnr. ,wi,n. I, p. 43. 

( ) Dette vifer mine Anmærl ninger ove1· deres Husl.1ol<lning - og A lingsmoade. Vinn. b lm. p. 40-5 r. 

(h) l:iirudo complnttntn og tiowlntn. 

(c) H. -..ulgnl'ir. Vcrrn. helm. . 40 ; o8ow!ntfl Li • Da flere rter h \'e ante Oyne" m:i:itte dette 11vn fon11dres. 

(d) H. pi(cfom. Vmn. h lm. p. 4 3. (e) Hirudo tenuior & a cauda muris non multum ,fo·crfa. 111ft •• 
7, p. 7 22• Hirudo albn p r xigun, pifcibm db:-r n. I. c. {f) H. h;·nli,rn, Ye1m. h Jm. P· 9· 
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Helminthica (d). Og faflfatte jeg den nye Orden Infuforia (c), fom i det mindfie 
ind holder halvandet hundrede ubekiendte og forfomte Dyrarter. Denne vil 
nok i fin Tid give tvendc no ere b ftemte Ordener af egentlige Infiifio11sdyr 
og 'lnikro/lcopifl<e Dyr. Endnu b agte jeg de tvetydige Dyr- og Steenplanter un
der et fan dere og mere paff nde N a n af flulhoere (cellztlana) (J). J g b fl:cmte 
Na ner L'llmbricus for de Orme, fom ere befatte med Borfi r (jetæ), have et 
trindt Legeme, og ingen oltraade; dette var nok til at fkille d m fra d res 
nærbe!lægtede, Nereiderne, Naiderne, Amphitriterne og Aphroditerne, fom 
og have Borfter, og da difTe D ~rs avne faa1edes 1 an bruges i mit M )ders 
Maal, kal te jeg hine af deres gamle bekiendte Anforer, Jordormen, de egent" 
lige Orme, eller Bii fiorme. 

L1 E kiendte il kun tvende Arter af Borflornic; den · bekiendte Regn~ 
orm, forn ved no ere UnderfocreJu nok vil udgiore mere end een Art (g), 
og Stra11dor111en. I min 1-lifforia verwium har jeg fo uden difTe angivec en 
li den Jord orm under ! a n af Stuborm, tv ende I edkvands Borfiorme: Smnp-
ormen og RororM , - orfro ne: Rador.111e.n-eg Fry11dfeor-
1neu; denne fidfl:c fkyld r jeg Hr. HA ls S "ROM. I min von Wiir,nern (h) 
forekommer end nu een, og i min Prodro11ms [, v nye Strandarter, I voraf 
trende (i) ere fundne af Hr. FAnR1c1us, og fire af mig; blant diffi fidfl:e 

.. re de t ende nær ærende. 

(d) Vum. ten·. & fiuv. v. 1, pars 2. Zool. dn11. pl'Dår. p. XXVIII. Herhen hcfre di!fe Slegter: 
Gordius Amphitrite 
Hiru o Nai 

L 1mbricua .Aphrodita 
Ne1cis. 

(e) Ve1·m. v. 1, par 1. Di[e indel1o!Je1· folgende Slegte1·: 

Monas: l olpodn 
Vol vox Goniuin 
Enchelis Cercoria 
Vi l'io Leucophra 
Burfi ria Trichoda 
Cydidium Vorricella 
Paramæcium Brachionui. 

(f) Di[e m: Corallina Millep01· orga ia 
His Flu(ha Pennntula 
Tubipora iHulana Ale ·onium 
Celleporn Tubulnri pongia 

h.drepor1 Serrulari:i Clara1ia, 

(g) I Decemher 1777 fondt jeg i Rofenborghave Rcgnorme uden mindrl-e Spor til nogtt Bælre; de 

flare ha\'de et brunt Baan<l p n hver Ring, de finaa ikkun pna de fon !re; nogl are i den ene 
Ende gule, andl'e meget tode. 

(b) ( 193, 4. Kiohenb. e!fk. Skrift. 10, f. 161 t, S, f. 1-,4. 

(i) Foruden di{fe, noyerc Befkrivelfe i den nyli en udkonme F.m11t1 Gt'ot11lrmdi ·ri tindes fammc(tcds endm 
een nye Art und r no. 263, 
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28. SKI OR OR E • C) 
D n I fl:c Figur pa den "rXIIdc T Il I LL vitr S/..:ioronnen i naturli rorrclfc:. 
Den 2dcn d fc x forr fl: Ri,1ge med Hoved t oven fra, oo· 
D n 3 di llov d t og 1-ltz!fan n dcnfra med MundeN, og tv ende Æ iefpidfl ·, forfi" rede. 

e, fom il~ke meget no re betr3gte dcnn Orm, vil frra " anfce den for Regn
ormen, og troe, at famme oo- find s i Havet, men d at holde det 1 mod 
hverandre, vil man fnart fee, at Regnormcn iM·e har denne Orms I 1 ding, 
o0 · • denne ikl""e Regnarmens ikiulce Borfrer, foruden meg n anden I~ odl id
ligl d. 

Den har Rcgnormens Storrelfe og Skil-1 elf< , er meg t trind, af ligc k-
kelfe, uncagen imod Enden, hvor d n bli er Jidet finallcr . D n bcfl-aaer 
af fler end hundrede t delige I ,incre; diffe crc latte g fua {hore, t d 1ct
te Iigen brifl:c ligefom hos Tu/in ibenene, og d raf har Ormen faa t fit 
Alle cre rG ~nede med Borfiefoddcr, untag n de tv nrl næru fr r d I 
det, fom udgiore Halfen. 

Hovedet er I onifk, oven paa buglerund, og neden under lidet huul; ne
den for Ho edet fces en rynket Mmzding og t 1cnde forna kiodae,ci; Æ ie.Jpi,ifar. 

Fo·d !erne beitaae af et Knippe 1~orte Bo·rfler, tre til fem, og under diffe 
fidder en hodagtig, fplittet Vorte, forn er kortere end Borfternc. H vcr Riner 
har t ncle faa anne "odder. Ved denne · "dd rnes B 1 gning kommer den faa 
n r til aiderne > at den i de udvortes Kiendcmærl·er ik1 e fl iller fig fra den 
hlinde (k), ud n cd fin ~ ·n hed, og faaledc 1~an giorc Ov rgangen fra Borfl
ormene ril ·1vaidernc > fom att r d n blinde Nai ie forbinder med erei derne. 

Hvorledes Bagenden feer ud, kan jeg ikke fige, da det enefle Exem
plar, fom jeg har fondet, var afbrudc. 

Den lever i Blaaleret i Drobaksfiorden, og forekommer ficlden. 

(*) I.umuricu J,-ngilis ruber cnucis leteraliuus fiffis, fctis f: fc i ula is. Zool. dnn. pr.2611. rn,·. n,rim. 1, p. 45. 
(k) ois cttcn. Zool. ,l,m. prodr. 2653. 

29. SV R DOR E . C) 
D n 4dc igur paa den XXIIde T BELLE for friller SierJormm i n rurlig Storrcl~ , og
D n 5 te l ord len af famme forfiorrct. 

Denne Orm l,..ommer endnu nærmere til ereider11e, thi den har for
uden dens fplittede Vorter endog paa no0 fo Ledder nedfiaaende Lameller, 

dog 

(*) Lum l'icut nrmiger ru ber, lamell is ventds lanceolatis geminatis, 111tic null is. Zool. Jan. prottr. I 6 I o. 
1·,1r. ni1im. I, P• 4G. 
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dog er der nok, fom vifer, at den med mere Ret horer til Borfi:ormene, 

endfkiont den jull: viger fra diffe formedelfi de mange Prydelfer, ved hviH e 

den nærmer fi cil hine. Nereidernes Foltraade, Oyne, Mundvorter, Snud , 

Knivt nger, Side" og Haletrevler_ fattes den aldeles; og er Kroppen ingen

finde faa trind hos di(fe. 

Den er tive Linier lang og en halv Linie bred, trind og rod, og be

fiaaer af over hundrede Le,Jder: de fytten forrefl:e ere blotte, og all ene ne-

den under til hver Side tegnede med tvende fortladne Punkter, hvoraf den 

ene er fiorre end den anden. Under Forfrorr lfen fees di{fe at være Sam~ 

linger af fmaa mc et korte Borfter, lig dem, fom tiene Naiderne til Fadder. 

Alle de o Tige ere paa Siderne ligefom opfvolmede eller belagde med et 

hvidladenc Kn,e, forn fl:aaer frem uden for Bug n, og endes i en !plittet 

Vorte; v d denne ligger en enkelt, kort og meget fiin BiJ°rfle, fom man har 

ont v d at bli 1e a r endog med Lupen. De evende nærmefie Led ved 

de ommuJdte fyttcn blotte have ikkun Vorter; alle de ovrige have, for 1d n 

Knæer, Vorter og -TT""PT~ .. ,. .... kelt g rjlfpidfoa , yclform ·ge 

Lameller, fom vende bag ud, og ere halv faa lange forn Ormens Bredde. 

icnnem det h le Legeme lober paa Ryggen og paa Bugen en rod Linie, 

forn formodentlig n er Puls- og Blodaaren. I Leddene fces forte Pletter af 

Tarmens gi nnemikinnend Ureenlighed. 

Neppe I an man ungaae det Sporsmaal, hvortil di(fe mange Prydelfer 

paa en uffe} Orm, forn lever i Morket og i Ureenlighed rne paa Fiordbnn

den? Og hvorfor har den fmaa Borfleknipper paa den forrefre D el, og in

gen paa den hele ovrige Krop, og hvad Henfigt kan de enl~elte Borficr ha

ve? hvorfor har den Borfr.e:knippcr, om 'trtder11e, u en at ... ~ ....... "...... ruge d m, 

forn diffe? 1v1onne de ikke være nyttige og nodvendige, fordi vi ikke ind

fee det. Kunde vi rede os en Seng paa Ha ets Bund, og gi e os 6yne, 

forn kunde gie111 emfl uc 1udderet, da vildc vi fee N ~tten ocr Nodvendio-he-
o 

den. Nu kan vi ikl~e videre end prifc den over ·ttes Godhed, der gav 

endog en Orm fl re Organ r, end vi kan indf< e, at den b hov r, og den Viis

dom, forn forvirrer vare klage Forklaringer over Organernes Brug og Hen

figt ho os lidet behendte Skabninger. 

Denn_e fin 11~e Orm fandt jeg i Fiordmudderet ornt~ring Teiftbolmene (k), 

et ~ar ile fra Ch ifiian/mui, da jeg i trende Dages flyvende Storm laae i 

en hden H tte paa di te Scrand!kiær. 

( I,. ) R, ifa til Jv c - Tillemnr/..en f. 72-75. 

30. D 
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30. DE1 R6DBRU E 6 ELDE. () 

Den I fic Figur paa den XXIIIde TAB LE vifer den rlidbnme Sonclde glat og ku~lcrund med 
tilbagedragne Fokrnade. 

Den 2den i fin rynkede Til!bnd. 

D~n die rynker og udbredet med fremlagte Fi:i/trnnde. 

Den 4dc oven kuglcrund og glåt, ned n rynk r med fl iulte Foltraode, og 

D n 5tc <len famme Sånelde rynket og kcgl formig; all med deres bolg de F od!tykke. 

e gamle Natur{ogere kaldte dette lags Bladd r, for en ube iifi brænden-
de eller Svie foraarfagende Egcn!kabs fk 1ld, Sone/der (a), og blandede 

dem med Goplerne, fom de gave famme avn. Ro n L •T oo- hans ffkri
vere {kilte dem fra h erandre, og kaldte diffe Jofa og hine fajl/iddende el
der. Dette Forfkiclsmærke var me ec paffende, thi Goplernc faflfætte fig aldrig 
paa noget, og ld rne forlade ik1 e ofte det Sted, hvorpaa de have heftet fig. 

Vi vil en anden gang, om Gud fparcr Livet, faae Anledning at. be
tragte onelderne forundring værdige g nfkaber i deres Hu holdning og Fort
plantelfe endog af ovedkaarne t kker, og at gi nncmgaae de Særfyn r, hvor
med de ha e belonnet den opm --rl fomme Hr. D Q E 1 ES (b) i Havre Un
derfognin er. H r il vi forfo e at hæve den Arternes Forvirring, h ori de 
b fl:e aturforfk re af a gel paa o Vi Jn m r - r ere eraadede, og 
firæbe at bringe diffe Dyrs forglemte Spifeligh d paa nye i Erindring. 

De ældfi:e Naturforfkere kiendte Si.hzeldcrne, og deres Landsmænd 
vidfl:e at anvende dem til Spife. Allerede ARrs oTELES tal r om dem, og 
11 ere end han fi er, vidfie man ikke i en K kke af et par tufinde Aar ind-
til nu. Ei hell r gav man acurhifrorien nogenfinde tilforn faa megen Op-

Tom. I. m rk-

( ) fli1 i ,·ufa rugofa foramine rofacco, cirri pnllidi • Zool. dnn. pr. 1797. Rtw. defc1·, I ,p, 47, fee f. 87• 

(") rtica mo1 ina; rækerne den 11,erpli)l!J'.I; Italienerne otta di nnre: Fronsmanden Rofi Pofterol. 
ml de cheir1l, cul d'n11e, Ct1hnffe1111, Mwno11-r-r,.,~.,,A •. • En el m:ind n en A11w1911e: Holl nderen Klnp-

komeu, Ann nte,: \'enlkcn H11fspefa: Danfken ok11ft, og y Biuin. Jeg h11r for det 
Æl<le og Anfiændighed beholdt det gomle Hl unelde. ------------------~-~-

(b) g hnn forno ,e fig over at nedfi mme fr Donmad~: han tilfkrev mig en fo an F miJiefogn, OO" j g 
troe e at kunne b fiy1ke d n med a n t Dik mnrk 11, h '01·mcd cndnu k lde en gn og et Jein-

v:rrk ikke lan fin Chriflitwi • 
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mærkfomhed, forn i vorcs Tidsalder. Saa mange hundrede A2r l ehovedes, 
inden det fornztj-tige Mennefke, fkabt til at betragte Guds Gi rninger, og, 
forn deri allene {killer fig fra de umælende, alvorligen foretog fig det. Og 
hvor faa cre de endnu; neppe et iblant tufinde. Man fige ikk , at man 
har nærmere og mere cræng nde Nodvendjgheder. Store karer fpille, fladre 
eiler dri e af Kiedfommelighed o er en Tid, fom ved at efterkomme deres 
Ec!l:cmmelfer, vi Ide bli ve til O eblikt~e. 

Saa meget mere forti ene ARISTOTEL1 s Efterretninger at mærkes: Sii11el
den figer han, hænger paa Klipper, Jader fig undertiden Jiis og vanker om
kring; den har Ftilelfe, griber hafligen fat paa Haanden, naar den nærmes 
til den, og hænger fafl fom Blekfprutten 11Jed fine Arme, .faa at Hamzden 
Jvolmer. Den har Mzmden midt i Kroppen, og le·ver paa Klippen, fow i ell 

Skal, 'lllen den opfnapper de fmaa Fi/k, fo111 Jvomme o1llk ing den, beholder 
de111, nogen Tid hos fig, og Jaa/edes nedjluger den alt det Jpifelige, de11 /;; an 
faae fat paa. 1 elderne æde de fmaa Fifk, fom nærme fig til dem; de ha:.:r 
M11.11den i Midten, og ligefom Dfterftn Gatboret oven til; thi Soueiden /j,11es 
at være ligefom Oflerskiti iet, indelukket i Klippen, fam i en SA1al. :A1an 
1nærker ikke, at nogen U eenlighed gaaer fra Nelderne. Den lille Art er 
bedre at Jpife. Alle ere i Vinter111aanederne fiiflere og fli-vere i l<.iodet, hvor• 

for de og paa den Tid famles og ere gode at fpife, men om Sommeren ere 
de jlappere og hænge ikke fl 11111Jen, thi de blive vandige og flattes, og uaar 
de vedrå·res, gaae de lettelirren i Stykker og bli ·e til intet, og fiu, lenge ka1t 
ingen htel og holden optages. (c) Pu rus figer: Sii11e/den trækker fig Jam
men og bliver 1/ltget /fiv, og, naar fmaa Fi/k. fj;iimme forbi den, iulkajler den 
fit Lovværk, 01llvikler. Fi/ken, og nedfluger den; ellers flattes den og fly der pati 
Biilgerne fom Strandgræs. (d) 

Ro TDELET, forn levede femten hundrede Aar efter PuNrus, bellemmer 
fire Arter af dilfe Bloddyr, og tilfoyer deres T gning r. Den lille Art f, -

nes at være vores nærværende onelde; han paaftaaer, at d raf gives granne, 

blaa fi etter, guulagtige og rode. Da I~ ar en allcne 
jkke er tiHl:rækkelig til et fpecififkt Kiendem· rl-e, og intet andet angives, 
faa bliver man i Uvished, om dilfe ere videre end blotte Forandringer. Den 
anden og fierde Art er ikle fundet af nogen anden Naturfo(r r, og den tre
die er den Lel-iendte fiore og rode one1de, hviU en B ·LLO" næfl:en til fam
rne Tid har befkre et, og forefl:illet i tvende T gninger, faaledes forn den 
fees med ud firakte og med fl i ulte Straaler e1ler Folarme. ALDROVAND har 
afkopieret begges BeflTivelfer og igurer, og tilfoyet tvende andre Tegnin
ger uden nogen Befkrivelfe, og GE 1 BR har affkrevet ALnRo A1 n e11er ret• 
tere aIIe tre. JoJ. TSTOJ. har atter giort det famme' og tilligc famlet, hvad de 
og deres Forg· ngere ARISTOTELES og PuN1 s have fortalt om diffe Bloddyr. 

Dette 

(c) Hifi. en·m:il 1. 6 & 1 8 c. ., (d) H,•n. nat 1 60 p F 11' k 1· 
. · • ' -• n. • • 9, c. ,~. li. ms's ort~ mg · n 1ge• 

fuldt gi elde 011~ Goplm forn om 01zelJ~n, og til hines nedhængcnde Fliger paCfer fig Ud try kkct fro11-
dem famn fp r 1t bedre end til denne, oltraade. 
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Dette er alt, hvad man intil vare Tider har vidft om diffe hoyfr mærk
værdige Skabninber. At man fra ARIS aT L -s og Pu I s af, intil RaNDE-

LET, ikl-e tinder naget Spor til (e) dere Kiendelfe, er ikke faa meget at 
undr over, fiden hele Naturhifrori n, tilligc med de fl fl:e andre id nfl<a
be ·, I ae i det c rkl"efte Morke, forn, ac man i det fextend e og f, ttendc hun
drede Aar, eft r Ro rnEL •TS og BELLa s Angivclfer, ikk blev opm, rkfom
mere paa D r, forn fpifos af iiddelha ets ofrlige Beboer . Forft midt i det 
attende blcve de mere bekiendte: LL TJ. E anforcr tre i fin ~ cnfke Flora, og 
fem i fit Syffema Naturæ; af diffe har B. TER be!kre et tre, Br 1 1 een, 

•R een, o · tilfo et deres igurer. EB har t ende "'igurcr und r 
det upaffc Iige Navn Fungus (f). Hr. STRO 1 fandt een i Norge, BRo 1 

Jawaika, f ORSK,~ L tr i det rode og t ende i Middelhavet, Hr. BRic s 
fire i Grihzland, OLAF N t ende i Island, og Hr. DrQV ·Li. E fire i ](ana/en. 
lcrcil kommer endnu aate, forn jeg har fund et i de Nor/1:e 'crande. 

Da idder L1 ES Befkri e1fer il<l e ere nokfom karakteri!l-iike, og Sy
non rmernc urigtigen ttnforte (g), vil d t, for at lette diffe D} rs t 7 d lig re 

undfl ab i remtid n, ikke v re af Veien, faa vidt mueligt, at b fr I me 
deres rter o S non mer. Hans udfvævende Trivia1navnc har je foran
dr t til faada1 ne, forn indeh Ide et eller andet patfende Begreb. De onel
der , forn flere amdogere have bdkrevet, kan henfore til de nedenfor 
!tauende trcnde Arter (h). 

Blant 

(e) Vel hal' OL us MAG ·us en Figur af en onelde, men det ·i Midten tegnede Mennefkeanfigt, og Mun. 

den , eler gcbcr o er en Fiik, vifcr, at de fel vgiorte J ert egn her, forn overalt i de Tider otu1 hifl:o. 

l'ic, qvolti: den unfcclige ondhed. Hrnr fmeat og hvor barnegrigt c1· elet forbaufend , forn det ma. 

gclige 1ennefke i fit Kammer tilfirtrer uds Skabninger, i mod det ubcgribelige og for den hoydl:e 

Forlland betragtning ,·ærdige, forn den fordomfrie og underfogende ~ etmfodker udfindcr? Inn 

holde den pfa/fke Bi/kop Soneldetcgning mod Hr. D1~ rn r:s Efterretninger, eller hans oftiertur1 

loyedige nfigt r mod deres Bygnings Be!krivelfc hos de nyere Naturfogerc. 

(f) Thefour. 3, p. 3, t. r, f. 6, 7• 

(g) 01· et nngone tt Vildercde, forn lm· fpildt mig megen Tit1, mu BAS'l"ER! ved L1N ~n A. feli,zn on. 

forte ynonyme henbringes under bnns A. . mi/is, det ved denne fiaaendc Bnfte,jke nedfættes under 

l1ans A. fi li1lll, og t. 14, f. ~, forn bliver han A. ejf ætri, udfireges. Saal des knn hnns feli11a blive 

min A. plumofa og hans Smi/is min 0·11_{,c:ornfr. Hvorfor han kolder den ,zjli, (den fon?ldede), vil 
ei lettere indfees end hvorfor de andre opkaldes efter J l,jtc, Katte og efter Joder. 

(h) Aainia rnfa rugofo, foramine rnfaceo, dnis pallidis. Zool. dnn. prodr. 'J-797· Rnr. n iim. defcr. 1, p. 47. 

frou. t. 23, f. r-5. 
Urtica matina libera Arjfiotelis. Ro •o. hift. du poijf. p. 380, f. 

rticn p 1'\'a Rondeletii. A nnov. Zooph •t. p. 567. 

rt1ca porvn m:uina. G sN. Fifchb. 2 th. f. I o. f. 
1·tic pana. o . · u u • 18, f. 

Th thys me,itulti femio\'otu . u 

A8ini11 equi,u, femiovalis l iufculo. Li. , f;,'fl. 1088, J, ...,,_.v~-.,"-LM 

A8inia fubfufcn mollis fundo mufculofo. BROWN jnmnic. 
1edufa, fpecie 1. lIIII .. n11im. t. 5, f. 

Anemone de l:i premiete efpcce. D1Q._n: ARE phi/of. 1rn11snct. v. 6,, t. 16, f. I, 2, i• 
Dall, den ro iurune ontlde 

Aainia 
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Blant de aate, forn mig ere forekomne, finder jeg til fem Stykker (i) 
intet Synonyme: vare Straalerne hos RoNDELETS ajkegraa mindre lange, vil 
de jeg anfee den for min Enkefb'neldt (k). De 6 rige, hvortil ingen Syno
nymer med Vished kan fafrfættes, cre deels forD nede med Tegninger og 
gode Beikri elfer, forn een hos BASTER, tre hos Fo1 SI<AAL, og tre i n rvæ. 
rende Dyrhifrories andet Hæfte, deels mangle de Tegninger, forn een i den 
Islandfie Reife, een hos FoRSKAAL, tre i min Prodromus, forn dog vil kom. 
me i det credie Hæfte, og fire hos FABRicrns, deels gode fpecififke B fkri• 
velfer, forn RoNDELETS anden og fierde Art, ALDROVANDS fem Arter (l), 
deels begge Dele, forn de ARISTOTELES og Pu ms egentligen ha e _havt i 
Tanker, BELLONS blaa Sonelde, ALDROVANDS fammentrukne og hacformige, 
og de af HILL anforte. 

BAsTERS trcdie Art ('fli) er nye, og ikke feet af nogen anden Naturfor
!ker; h or for L1 E kalder den eff ~ta, vides ik1-c, hellere burde den af dens 

ibbeen hede coflata. 

Aainia crnj]icon1is rnbra, cinis eonico- elongati!, Zool. dan. pr. 27.92. 
Urtica ruLro. Ro D, poij[. p. 381, c. 14, f. 
Urtica rubrs. BELLoN. nqunt. p. 34:2, f. 
Urtica explicata Bcllonii. A DRO'f0 Zooph. p. 568• 

rtica contracln Bellonii 1, c. 
Ut·tice. rubra. ALnRov. Zoopbyt. p. 568, f. 
Urtica rubra. GESN. Fifabh. 2, r. I 1, ovcrfie og ncdcl'!le Figurer. 
Urticn rubl'a,. JonsT, ex,wgu. t. 18, f. 
Urtica major & minor. JoNsT. 1. c, t. t 8, f. 

HILL 

J\clinia ru gis longitudinalibus, probofcidibus longis roffis. BASTJ.R. fi,hfic. 3, p. I ~o, t. I 3J f. r. 
ARinia fanili, fubcylindrica, transvcrfe rugofa. LIN, f.>ft. 1088. 

Prispus ruher. Fo.R.SKAAL mzim defct·ipt. p. ror, t, 27
1 

f. A. 

Anemone de la feconde cfpcce. D1Q,_VI!M, rnmrn:f. v. 63, t. 1G, f. 10> r. 17, f. J 1
1 

1z. 

STRoMs So11dmor 1, f. 204. 

Gu 'NER, Stokh Vid. Acnd. Skrift. 1767, r. 4, f. 4, 5_. __ _ 
FAD , • 2 ,r, 

MtiLL, Lin nnt fyft. 6 th. 1, f. 88, t. 3, f. 1. 

Da,,. den rode Sonclde. 

Aainia. p:umofa_ tento~ulis piuvis, m:irgine penicillis cirrata, Zool. d. pr. 2 ;-
9 

I. 

Acl'.n'.o ru~1s orb,culoribus, probofcidibus multis tenuibus. AST. Jubfec. 
3

, p. 1 n, t. 13, f. 1, 

Aa'.n'.a .felmri fubfl lindrice, lhiara, }{?vis, gloode muricota. Li . j':{f. p. icl;g, 2 , Fn. iJtc. zio5. 
Aclinia c:orporc ventricofo molli I tcntaculis numernfis vari1' J,J R 1;r.e ,., f. C , • , • e'J • ..,, • 100'.l, • 

Urtica foluta Co.ryophyllum refcrcns. PLAnc. co11cb. minru 1zot. p. 
43

, r. 
4

, f. 6, G. 
Anemone de la quatricme efipece D1n1•.Eu • n. 6 · . • "-\ -~. 1111,unch v. 3, p, 397. Rozrn& obferv. de pf.o.ftque tom• 

5, 3 \'l' I 1 1 p, 3 5 2, t. 2, f, I• 

Gu, FR. Tro11dh. Seljk. Skrift. 5 n. ( 4'.25, t. 7. 
MiiLLEU Ueberf. des Liu. !J:/f. 6 th. r. 3, f. 5• 

Dnn. den fi:tr ·de Sone Ide; Duunnel en. 

(i) Zool. dan. p,·odr. 2791-96, 2798, ~799'•---::---~ 

(k) Denne fm tillige me tvendc 1nd1e i d t andet Hæfte ,f mine Zoologiike Kohbei·. 

(l) ~IURov. Zoopb. P· 568-570, f. Jo 'ST. exm1iu. t. I 8, f. Urtir:? fpecie duæ; Urticn modn:i faxo 
rnnata; itica marina slia triplici afoecru · Unica 1 po · · 

r , c n mouno cougencr. 
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HILL befkriver trende med tilfoyede Tegninger, men, hvad Tillid kan 

man have til Be!krivelferne, naar man feer, at Tegningerne ere laante, uden 

ut Kreditor navngives, og at dennes og Skyldnerens Befkrivelfcr af een og 

famme T gning ere forfkiellige, ja, at af Opdagerens J➔ igt1rcr paa een Art 

giores endog tvende forlkiellige Slegter, faaledes ere I~ igurerne Tab. s, 
forn l·alde Medzifa 2 og Aclinia 2, hos IlELLON een o< · fammc onel

de, og IlELLONS Befkrivelfer overeensfl:emme med ingen af HrLLS. Og har 

han kopieret vores ,·tidbrunes Figur af Ro DELET, og 1~a1d r den urigti en 

en Gople ( Medztfa ). 

FoRSI{AAL giver gode Be!krivelfer og Efterretninger om de af ham fundne 

Sone/der, under ra n af Priapus; af diffe re de fire ubel-iendte, oc · den 

femte vares nylib n anforte rb'de Sonelde; af de tvende ere Te0 1 inger til

foyede (n). 

I den Islandfte Reifa forel~ommer tvende Sonelder; den forfl:e figes, at 

kunne blive tre 'f om mer ryk i Kroppen, og at Kroppen fpillcr ligefom ◄ olar

armene ( det er ufor!laaeligt); Folarmene angives at v re for!ki Hige og tal

rige, med b1aa, rode og gule glindfende I• arver. D tte paffer fig beft til 

vores Dumme/de, men J oNsTo s 0 0 HILLS an forte Figurer, h ilke b g e have 

laanc af RoNDELET, hore ikke herhen. Den anden, forn udgtigen kald es 

Aphrodita har to Par lange I◄ olarme, og nærmer fig faa el ved diffe, forn 

at den undertiden finde i Snekke{kall r, til Ro n LETS fierde Sonelde. Den 

f ortiener faa me et noyere at underfoges, fom Ro DELET paafiaaer, at 

Folarmene have den deyli fie Purpurfarve, og andre, at de Gamles Purpur 

maa tilfkri ves denne og ikke Purpurfo kken (o ). 

A Hr. ADRicrus's fire on lder er den forll:e no. 340 ikke min rode 

(A{l. crafficornis), fom er den frorfie af alle d m, fom jeg har f< et i am

ren og i Tegning, og meget forikie1lig fra hans Be{kdvelfo; derimod om

mer den n rmeH: til min A. di itata. Hans A. inteftinalis 342 har merren 

Lighed med min A. trtmcata, {in0 u n nt gen, h o af_ in ikke har no--

b c S. or, og hans A. fpec1abilis 342 b og nodofa 341, f} ne at være n ,c ~.;:_~~,--------

rt r; fi ide kan fkionnes ~f hans Befkrivelf< r. En faadann fom den fidfie, 

har j g og fund et, og lad t tegne, men kunde ikke formaae den til at ud• 

rede fine Scraaler. 

Af Hr. DIQ\ 1 RES fire onclder, eller forn han kalder d m, SiJane'l}JO• 

ner, er den for!l:e ores nærv rcnde rodbrimc. Hr. SOLA DER nnfe r den 

To111. I. Z for 

(11) Herved moa jeg en1id~ Af de tvcnde uLdkrcvne Tegninger p2n den 27de TabeHe F !harere er 

en Sonelde (det f··t rme ere i nn.-... ~ . ...:·~•t .... __ forn hos min A. Coc inu1), og G rettere en Polypc

nn , en nog n 11nd1'epore. -------( o) Foi- t give Anledning til nærmere nderWg !fe, hu jeg o~ fremfot I lrzndemes 1ig11rp1tjf i mm Pram·t,,,,--~-----~. 

mur blant SHnel erne, dog med Sporsm al, fonforn jeg formodel', at en horer til en enden Slcgt. 

Og kald de d l'e JJrimhutut· fammefied urigtigen Prinpur ell r A '"fiufo rqui,ur, thi den c1· ikke en 

o 1e/Je , men en r.rn,ulfpro.,ter. og efc 1· al ormodning vorc, oven b fluevne fi,mkl,· • 
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for ,L s Hcfle-SiJnelde (p), og i de Linneijke korte Befl rivelfer er intet, forn jo aldeles paffer fig tillige paa alle de andre, det ene untagen, at den har 1 jCFuren af et tvert overfkaaret Æg, hvilket, paa Grundfladen riær, er fandt m d nne i fin fammentruknc TilO:and, faa1ede forn den fees i vares femte igur. Den anden er vqres tykarmede; Fjgurerne ere meget gode, ntngen at Armene erc for fiive og i en ligeformig Strækning. Den tredie er ikke LL. F. } attenelde, forn Hr. SoLA DER anfor r, men kommer min affiumpede elde (q) nætmeil. Den fierde er vares Fiærnelde, eller Lr s Katte11elde, og denne har jeg fundet af forfkiclli~e ar er, i ke de crende andre, fom altid ere for komne mig af een Far e, og forn Hr. DIQVE 1. RE 1il ha c feet af mange flags ◄ arver. 

fon 1 il I ctcli en infee, at denne ◄ ortegnelfe grunder fig paa det Haab, at d tur lik r , fom have Leylighed dertil og opholde fig paa hine teder, ill afhiclpe det mano-Ied ved gode Befkri elfer og no agtige Tegninger. D tre D.,r fortiener aet faa meget mere, forn det har alle de ældre aturfodl er s idnc b rd for fig om dets Duelicrh d til en ulkadelig pife for nnefket, h 1ilket ikl~e modfiges, men fyncs at v re overfeet af de flefl:e n ere. 

ARISTOT LES og LI N tale allerede om fpifclige Sonelder, og APrcm opregner dem b]ant de fmagelige R et r; hine holde for, at de beO:e falde efter int 1 ·e ndogn, g dcnn fi r fkri er Regler for deres Tillavelfe (r) ... 

BELLO forcæller, at Grakerne gierne fpife dem or d res fli mede T æ• fens 11~ Id, hvori de ligne neglene. De lette dem paa et Træfpid, fiege dem lidet, og lade dem f de med and og alt, beO:roe dem derpaa med eel, o bage de•u i en Bradpande med Olie eller Smor. Andre kaage dem, m n de fi te holdes for behageligere o fund re. fan tiltroer d m aa nend o andrivende I ræfter, og at de I tt lig n fordo med foddcn ell r honningblandet Viin ( 1 Hke ). H i de deri mod ka ages med fodden Oli , 1cn efter .1. E" ocRATIS Paafl:and fy Ide de ye e ær igere. 

o n •LET fårO:e Sonelde er efter hans Sicrende god at fpife, o i fior Prii i Bou ~ eau.,\", hvor den fiærk og ofte afkc , o · fricaffer lofcligen i Fanden. J fe r han 1 ening er denne den Ari/lotelijl· ; den kon m r nærmefi: ril or s ro h zme. Den riide fkal og v re fpi!elig, men haar re at ordd e. 

(p) J e r i min nuim. nrr. bift. I, p. t\• 
dcrfom DrQ_VIUAR .s fo1 fie, f: al dts fon I1't•a: 

(q) Zool. dnu. prod1·. ~795· 

Inn 

tquiun \'Cr min rodbnme, men, 
ui!ln, faa blive1 min rodl,ru-

(,) efuper I vit r co l one urtic I mnrit o , ut non cum O\ is mifceantur: imponts ad vcporcm, ut ct1R1 0\'i cbullir poffinr; 111 d m re h i ALoRov. Zoopb. p. 5Tl• 
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Blant de nyere N aturfodkere rore ikkun B1ANCHI, 0THO F ABRICIUs o 
D1QVEMARE noget ved deres Spifelighed. Den forfre figer om fin Nellike• 
nelie, forn er vores Fiærnelde (A. plumafa), at den kaages ligefom Ofrers, 
paa hvilke den jevnligen fidder, og'6 fpifes. Desuden ifer den Ticel, under 
hvill en han befkriver den, at den til famme Oyemed h) ppi en falb ,d s paa 
de Adriati/k.e Kyfrer, hvor den kaldes den fpifelige Sijards fra Over
havet (r). 

Hr. F ABR1cIus beretter og, at Grånlænderne i fær paa den !andre Deel 
af Landet kaage og fpife hans Sonelde no. 340, og Hr. DiQVE tARE fporger, 
om de ikke kunne blive en nye Ret i vore Giefi:ebuder, og faaledes erfi:atte 
de Muslingers Tåb, forn de felv fortære; dog denne bra e Mand fporger 
ei allene, men forfoger dem paa fin Kat og paa fig felv: han lod ti c h1a• 
ge, fatte dem uden nogen Tilfats for Katten, forn aad alle rive med raa 
dighed og uden nogen vidrig irkning; den fyntes endog at ville ha e 
flere. Dette gav ham Lyfl: til fclv at forfoge dem; han lod dem ci1lave 
i de frore Kammuslinger fom Ofkrs, og fpifte dem. aa kee fiu-er han , n 
anden Tillavning kunne paffe fig bedre. En faadan har, forn o n meldt, 
BELLON, Ror~DELET og den bekiendte Æderc AP1crus angi et os. 

Skulle dette ikke bevæge alle Strandboere, i fær paa de Nordi/ke K ·fler, 
hvor de daglige Levnetsmidler ikke ere faa overflodige, at gi 1 e SiJnelderne 
og de for omtalte Sopunge (t) deres Opmærlcfomhed; eller il<:al de fremdeles 
blive en for Fi!kene privilegeret Spife? Vi 1 omme igien til vares ro·dhrimt 
Sonelde, og onfke, at vi med denne Afvigelfe maa opnaae vort Oyemærke, 
1 fær blant vore JVor/ke Medborgere. 

Den paatager fig ligefom alle andre Sb'nel ier forfkiellige Gefralter; jeg 
vil angive de almindeligfi:e: fnart er den cylindrifk, og f ldt, ncfi: n af Jige 
Horde og Bredde, nedtrykt, fom en famrnenlagt Papiirslogte i f; m eller fe ... 
udfraaende 1 ino-e, og frettes a en i fem ell r flere F liger fremfiaa nde 
Hinde, forn paa faa mange I◄ odder. I denne illtand e c 11c ol· rr faa
ledes tilbagetrukne, at man ikkun bliver faa nder vaer i Iidten af O er
delen; fnart er den heel opblæfl: i en urde, eller og den ovr h~Ive Deel 
er fphærHl , og den nedre rynket, oo- I~ alarm ne end nu m re tilbagctrukne 
ocr undertiden faaledes fkiulte, at i kun et ]idet Hul i Iffi n er tilbag ; da 
giennemfhnner i Huden m ·ec fine Strib r paa langs og ligcdanne Cirkler i Om
I-redfen. Snart har den en conifk, r rnket o tærnec Figur, og er oventil plat 
med en liden fi:icrnet Aabning, eller den har aldele ud iklet fig, og da f< es 

en ovre De I udbredet m d n glac og hvidladen Ovcrflad , forn har i id
ten en rund abn~ng, der er omaivcn med ophævede ægformirre og ever 
liga-end Legemer, og paa Kanten tæt ed hv randre udfl:rakte I o]arme. I 
nhver af di(fe Forfatninger er D 1 rets n udbredec og fæfrct til te-

nen ell r 1uslingi allen, og Randen vexelviis plat og op 1æ 

b'J.-

(s) Pode. eftulentu m:u i fupcri. (t) Side 61. 
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Folarmene ere hvidladne, traadformige, boyelige, i Enden afhugne, kor
tere end Overfladens Bredde, og bevæge fig efter Dyrets Behag enkelte, mange 
eller alle tillige. 

.. 
Naar den er ddd, bliver den bleg, og tegnes med meget fmaa Striber 

paa langs; og i dette Tilfælde er det fandt, hvad SrTTARD fib r hos ALD o" 
VA D (u), at Nelderne forandre deres Farver, naar de rives af Stenene eller 
af Snekkerne. 

Dens Fode er fmaa Muslinger og Snekker, vel og fmaa Fifk og Strand
infekter. Med Folarmene forer den dem til Aabningen, forn tiener den baade 
til Munding og Gatbor; thi den kan udvides og modtage maadelige l\1uslin
ger, og atter igien udkafl:e dem. Undertiden fa3e jeg lange flimede og fam 
rnenhængende 'I'raader at ud.fkydes af famme Aabning·, men hvad dilfe ere, 
vides endnu ik1 e. 

(u) Zooph. p. 571. Urticcs, qmr cochleis & fal.is adnnfcuntu1·, cum abrumpuntur, mutare colorcm. 
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TRE DE PATELLER. 

Vi have allerede paa den IXde Tabelle anfort trende indcnlandfl e Pate1Ier, 
forn ik1'"e forekomme i Li NES Fortegn lfe, her fee vi ndnu t nde, 

og den tredie fortiener paa n e at aftegnes for den Sicldenhed, dens ukiendte 
B boer og dens mærkelige Split i s1~auen. Da denne blant en fior 1ængde 
P:itcllcr, hvoraf nogle have et Hul midt i lffen, var den encfle, forn havde 
cc Indfnit fra Randen af op ad, blev den faa meget mere efccrfo t, og fr mvi
fcs end nu i Snekl-efamlinger forn en i ldenhed. Jeg var faa lykkelig at op
dage en tredie Sort i de Norfke, og Hr. ABRICIUS i d Grii11lc111 /fke Fiorde 
n fi:en til famme Tid. Denne har ikke Hullet i lffi n eller ned t ·1 Randen, 
men midt imellem begge, og dette er den ligefaa naturlige, forn hint hine. Et 
var endnu tilbage, at kicnde Aarfagen og Brugen af diff c Huller, o for h il
ket Organ paa Sn glens Legeme de ere tilblevnc; men dette maa vi overlade 
de f6lgende Tiders N aturfor!kere. 

Vi have til forn anmærket, at denne Snekkefiegt fidder faa fa!l:, at 
den van!keligen frnrives uden at befkadiges; fædvan1igen !l:aaer Sknllen Rand 
lidt ud fra den Ting, paa hvilken Patellen fidder, og Sneglens od og Kaabe 
v dkl 'er all ene; men vedrores . kallen, fiutter den fig tæt til. Deraf kom
mer det, at Fifkerne efter BELLO (a) Beretni ,g forfigcigen ikydc et Krum
jern under Skallen, forend den fafl:Mæver fig, og faaledes 16sriver den, forend 
Dyret mærker det. 

Jeg kan her ikke dolge min Forundring, at B ·LLO , forn for hal credie 
hundrede Aar {iden har giort mange, gode og vigcige I-agctngclf< r, og fom 
at de n rere Naturbefkrivere, der for en fior D I ikke kan lign· d ham, 
alt for meo-et overfees: at denne opmærkfomme BELLON har kunnet foregi e, 
at nel kerne undertiden forlade deres kall r og gaae ud pna Foering (b). 

Saalede gaaer det, naar man forlader fig paa andres ◄ ortc'llin°er, og ned
fl river hvad man ei fclv har f< et og und rfoo-t. Denne i! farclfe henrorer 
fra et misforflaaet ced hos ARI ·roTELE , og denne ormodning er faa me• 

t mere fandfynlig, fom B. LO bru er fi mn e Takmaade. ARrSTO'l :.LIS 

Ord ere efter d n lacinike Overfc. ttelf< : Pate/la etiam Jaxis ahfoh_,.i in paflmJJ-
9ue ferri falita efl; naar man nu ved fax is har c· nkt te-flis, faa er \ Hdfa-

Tom. I. A a --- relf< n 

(n) Aq l(ltil. p. 397. Pued incurvum fcnum dextra tcnentes incautis fupponunr, ut in cani!hum, quod 

fini(ha tencnt, mclius dct1·3hant. 

(h) 1. c. eaquc qu ndoquc relicl:a in paflum feru11tur & alio tnnfeunt, 
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relfen fuldkommen, endfkiont hvad ARISTOTELES figer om Pateilen er alde
les fandt, thi denne forandrer fit Sted ligefom de ovrige Snekker, og hvor• 
for hellere end for at {oge fin Fade. 

gr" DEN RODGULE PATELLE. (*) 

Den 1 fl:e Figur p:1a den XXIV de T ABELLE vifer den rodgule Patellc 01)tn frll i naturlig Storrelfc. 
Den 2den famme oven fra, og 

Den 3die Skall n neden fra med dens Beboer, forfiorret. 

" kallen er ho rodguul eller pomerantsfarvet, temrneligen frærk, glat og uden 
Pletter. Det bcvæbnede O e mærker nogie meget fint ophævede Stri ber, fon1 
gaae fra lffen ned til }fonden, og nogle endnu finere indtrykte Striber, fom 
omgi e kallen. Paa lfien nogec fra Middclpunkten fremfraaer en lide kro• 
get Spidfo. 

Sneglen) forn beboer dette Huus) er overalt hvid, har et rundt, for til 
plat, Ho ed, forn neden til paa hver Side har en horizontal udfraaende Ji" 
den Spidfc. De tvende Foltraade gaae oven til ud fra Ho 1edet og rekke 
noget udcn for Skallen. Poden er a ang, og Indvoldene foraarfage i iidten 
en h idblaa langagtig Plet. Kaaben er hvidladen og har en heel Rund; un• 
dertiden boyes den paa den boye Side i tvende lancetformige Fligcr. 

Denne fandt jeg paa 7 ang og Musling!Æa/let i DrobaksfiordttJ dog 
ikke ofte. 

(*) Potella ful· n tefio integmima nurantfa, vertice mucronato fubvel'ticali. Zool. dn11. pr. 2869. Rnr. d,Jcr. 
l, P· 49• 

32. R I F T ~ P A T E L L E . (*) 

f.otcfiiller Riftp11tellen i naturlig Storrclfe 

en 5ce fammc forfiorret oven frn. 

D n 6cc Skall n neden fra, lig I des forfiorrct. 

R iftpatellen ligner meget Splitpatellen, for hvilke man ved for{le Oyekafl 
vil anfce den, men den bli er aldrig faa fl:or, er ei heller nettet, har ei hel
ler noget Indfni~ forn det, der hos Splitpatellen er faa tydelige, og gaaer fra 
Randen op til ~J-allens idte, men allene et aflangt Hul eller Sprekke, il l-e 
i lffen fei fom faa mange andre" men neden for famme, dog paa Fur ns 
frcmfraaendc Rand. 

Skallen 

( 1') Patella Fiffiu-elln t !la foboYota, vertice recuruo, nntice pcrforato. Zool. dau. pl'ndr. 2869. Rnr. defcr. p. 5c. 
Patella refia ovata, c.:ompreffo - gibl>:i, olb· , !hior , \'ertice fuLrecurvo , fiCfuro verticoli antico. Zoo/. dnn. 

pr. ~ G3. Dette fpecififke 1 Tavn paa en formodet nye PAtelle fi ndrc mig Hr. FABR1c1 •s fra Grou
ltmd, o fi en ed at fec mrl'r::r1· nde 1 egnini' erkl:il'ede den i fin Fn. Groeul. for min Fijf11rtll1, 
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Skallen er fmud (i hvi d, eller graa ,' furet fra Spidfen til Randen, men 

ud n Tverfl:regcr, og har en krum Spidfe, fom et Neb. Det lille Hul eller 
Spreld?e fidder nær ved SI-allens Hfc paa Ryggen, H-1-e i uren, men i een 
af r urens ophævede Kanter. Inden i er Sh1llen glat, og mod Randen gien
nemfl inne Furerne. 

Om Sneglen eller Skallens Beboer kan jeg intet berette; alle mig fore• 
komne Sl-aller vare ledige, fordi Sn glene deri vare dode og forfvundne, elle 
maafl~ee af en lofren Snekkeæder forcærede. Efter Hr. FAnR1crns's Beret
ning {k;1l Sneglen være guulagtig, og ligge med Hovedet mod ovenmeldtc 
Spr l-ke. 

33. S P LIT - P A T EL LE N. C ) 
Den 7dc Figur pia den XXIV de T ABELLE vifer Splitpatellen fra Siden i naturlig Storrcl(! • 
Den g<l fammc fodWrret, og 

Den 9dc Skallen fra 11ed 11 med den iboende Snekke, ligcfoa forfiorret. 

Denne for fin Splitte meget m, rkværdige Snekke er forO: fondet paa de 
Engelfke I lifter, fiden i 1vliddelhavet, ved Falklands Oerne, og i de Norfl:e 
Strande, og befl revet af mange Naturforfkere; dog har ingen fagt os noget 
om dens Beboer. 0 fyne den at være fundec i det A iriatifte Hov, thi 
Grev Gr " r befk i vcr en Pa telle, fom aldeles ligner d nnc, h is man kun• 
de troe, at han {kulle have o er!( et Splitten. Lr E benforer den blant Pa
t llerne med gienn mboret Iffe, rigtigere kan den fraae mellem dem, der 
have en cilbageboyet Hfe. 

Sk1:1llen er _konHk med en tilbage boyet Snabel, udvendigen er den 
afk farv t og fra Ifien ned til Rand n force; Ftt ·ernes Kanter ere hrndrede, 
men 1c11emror 1 1 li r F urcrne folv giennemtrul"'"ne med fremfiancnde 
Tverfrrib r: llc · TverJlriberne ere r nede, oo- urernes Ford bnino- tt:gnet 
med udhulcdc dobbelte Punkter; derved faaer Sl allcn et lJ f< c d , forn 
et Sprinkeltærk. Invendigen er den h id og glac, og har en elliptifk og i 
Randen favtnndet .A.abning. Splitten aacr for paa kallen lige fra Randen 
op i en trcdie Deel af s1~anen Hoyde i den li ure, fom fraacr Iige i mod 

'n· b 1 n, il·ke i i urens ophoycde Kant, fom Hullet hos Riftpatellen. Sp,lit
ten tilf Ide oven fra , eft rfom Skallen om anden tiltnger i Storrelfe, foa at 

Splitten 

( ) P tella Fzjfura tella folcoto - reti ulat,1, vertice rccurvo, mnrgine nntice furfom fiffo. Zool. tinn. prodr. 
~864. Rar. defc,·. 1, p. 5 I. 

l'ntella alba. parv , co11cellara, fi<fura notnbili. Pi::·r1v. .-11·. t. 75, f. 2. 

Potell rtice odunco, alba, filfora notobili in m:u-~ine. LiST. Jy11opf. co11ch. t. 543, f. 2i• 
Patella cornuta minor. 1 A • ·r op. portb. I, p. 4, t. 3, f. l5• 

Parelln reticul ta e.·igua :ilhn, fi(fur notnbili in mnrgine. !'"Er.~ ortroc. p. I 1G. 
Patello F,ffarn tefio oval i, !l ·into- reticu ara, ertice incur\'O, antice fi(fo. L1 .pfi. 1261. Tro11 N, Selflr., 

i r~ft- 4 D. f. 3 r. PE '. hrit. Zool. t. 90, f. 15 I. 
Lepos minima vertice ndunco, obfoletc fla vida, fiifura norabili in mnrgine <lifiin8a. MARn ·1 con,b. r. 

p. '14 5, t. I 2, f. 1 09, I IQ. 

P tella. im ra par ·a, ilba, c:mcell:Ha fiifura notabili in margine. OSTA Britifi·h couch. p. I I, t. I, f. 4. 
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plitten i enhver Alder fl:aaer i lige Forhold til Sk:aUens Storrclfe, thi ellers 

maatte den i de frore E ·emplarer i det mindfte fiige til to tredie Dele af 

Skallens Hoydc. Alcfaa maa en Fold af Kaaben ligge i Splitten ovre End , 

og der danne nye Tilfætninger, ligefom Kaaben ved Skallens Rand. 

Sneglen er h. id, har et rundt Hoved, fom vender imod Skallens Splitte. 

Foltraadene ere tilfpidfi de og fiaae op fra Kroppen ved de Vinkler, forn den 

gior med Ho ed t, og naae ikke uden for Skallen. Oyncne ere tv ende fro re 

forte Punkt r paa oltraadenes ud endige Side neden til. Kaaben er morke

graa, og har en h vid, bugtet Rand. 

Jeg har fondet dem mindre end Riftpatel/en, og dobbelt fila fiore fom 

den nærværende Tegning, altfaa finaa og fiore med den ommældte Splitte. 

De forekomme, dog ikke jevnligen , i Driihaksfiorden paa Stene; og ikke 

fieldcn paa den Koral (c), forn de Norfke Fifkere kalde P i/eheen. 

Det er fikkert en e Itagelfe, naar den anfees for en Fer!kvands Snek

e (d) > og udgives ac være fonden i Soen ved Geneve. 0 nenes Stilling 

a Foltraadenes udvendjg Side, og Skallens knudrede og furede Anfcelfe 

vife, ut det er en Strandfoekke, om end ikke Erfarenbed taledc for den. 

(c:) Madrnpora pmufa. (d) D'avila Catal. 1, p, 42J• 

34· DE r 







34. DE ROD RED OPU G. ) 

D n 1fie Figuli p:ia den XXVde T.ABELLE forcfiille fire rodaarule. Sopunge, fidd ndc paa en 

rod Tang, i naturlig Scorrclfc. 

Den iden vifi.r et Srykk af den tykke udvcndige aarede Hud, og 

D n 31ie et Stykke af den tynde nettede Hinde, begge fodlorrede. 

Int _c Bl Od dyr er __ mere almindel_igt · 'i ordene, og i f: r _ paa de li ppefuldc 

Kyficr, end Sopungene, og mtet kunne derfor mere mtereffcrc acur r

fkeren og Oeconomen, da denne her kan have orraad til Underfogelf< og 

Anvendelfe, og hin til fpeculative Betragminger; vi have all rede cd Bonde• 

fiipunge11s Be{krivelfe erindret om deres pif< lighed, og ved J. yrejopungen om 

en Iuslingart, fom opholder fig i dens gallcrtarcige_ Hud. Ogfaa ho denn 

riidaarede finder famme Musling Skiul og Fode. 

Dette Dyr ·er et af de fmul-keO:e i fin Slegt: aflangt, f ldigt, næfien 

trindt, dog paa tvende Sider lidet fammentr kt, fofr, klart og rodt, med ec 

gult ki· r og t ende blodrode abninger, hvorved det fkiller fig fra de an

dre i\rter. Fler~ famlede, giore en val+er Gruppe. Den ydre Hud er ga

l rtartig, t" k, noget haard forn i Nyrefopungen, klar og hvid, og igiennem

truklp n med en grenet V æv af fine rode Aarer i forfkiellig Tykkclfo. I-lal• 

fl n eller Pofen ovre Deel er {lattct, hoyrod, og har under Oyeg]a!fet tyde• 

lige grenede Aarer. 

Den ene Aah11i11g fidder paa Dyrets Iffe. Den anden langt ned paa i

den, ho nogle over idten: hver endes med fe. forna blaaladne Vorter, fom 

ho nogle anfkeligen fees. Drages deres Hinde forfigtigcn af, bli er man 

en anden Hinde vaer, forn her bcdækker Dyrets Indvolde. Den forfre Hin

de indre og den andens ydre Side er belagt forn med et r et af p1·ikkedt 

Striber: begge ere blegrode, har tætce, enkelte, blodro·de Pvnkter, og indfiucter 

et 1 dirre R um, forn venteligen i D rets r elmagt er op( Id t med Vand; 

denne dobbelte Hinde fattes aldeles paa den anden Side af Kroppen. 

Den rode Pofa lioger frie, og hænger allene med Aabningernes Ender 

og m d ec tyndt Baand ved Huden. Tarmen er cyk, forclad n, og gaaer i 

Tom. I. B b Bugter 

( ) Afcidia vmofa elongata, fubcompl'dfa, torofa rnbu, facculo conco1ore, Zool. dnn. proJr. 2736. Rar. 

au im. Jefcr. 1, p. P· 
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Bugter ned til d n nedre Aabning; neden for denne Jigger et andet In d
lem, maafkee Ægfl:okken; begge ere omgivne med mange Fetkar, forn end
nu ha ve mellem fig et Bændel af et gult V æfen, der maafkee er Galden? 

Med Fornoyclfe feer man, ved Hielp af Oyeglaffet, de blodrode grenede 
Aarer i den t kke og klare Hud, og det nettede rode V æv i den fine Hin
de, hvor hver ficrde Tverrad er tykkere end de andre. 

Denne Sopung fidder ikke umiddelbar paa Klipperne, men paa de finaa 
'Tode Ta11garter (a), forn voxe paa Bunden af Havet og Fiordene, gemeenli• 
gen flere i en Klynge. 

Det er ikke mueligt, at diffe kan bære· faa fl:orc, tunge og til deres 
T ndhed faa uproportionerede Legemer, og dette har mueligen været Aar
fagen, hvorfor Ro;. n LET har forandret det ted, hvor PLINIUS (b) figer, at 
ele fidde paa trcmdblade, til Strandfkiær, men, foruden det, at mange Are r 
fidde paa trandvæxtcrnes Blade1, vifer Tilt tningen af Strand, at Ordet ikke 
kan hede ki r (Scopztlus), der ei behover en faadan Tdfætning, da det ikke 
bruges om l lipper paa Landet. PLI ms har altfaa Ret, faavelfom XENocRA
TES og ICA;. DER for ham, naar de fige, ~t de voxe paa Mos, Tang og 
andre Bladc i Strand n. 

Bon nscII (c) Bdkrivelfe paa hans anden Sopung (d) paffer meget vei 
til denne nærværende, og jeg vil de anfee den for famme, hvis ikke dens for" 
ikielligc Tegning, og i !ær dens meget fiore .A.abninger, giorde mig t\ivl
raadig. 

Denn rodaared, Sopung fandt jeg hyppigen 1 Havnen og paa Skiærene 
ed Chrifiianfand. 

(n) Fucus rubens. Fl. d. t. 27 og 2ndre. 

(b) Tetheæ inveniuntu1· fugentes in foliis marini ; Ro 'DE T in flopulis madnis. ALD o ·• Zoophyt. P• 586. 

(c) De animal. marinis. p. 131, t. 10, f. 3. •on Sccthi ren. f. 125. 

( d) Ll 'E an forer den efter BoHADSCH og VA 'DEt.LI under avn af Afcidin g lntinofa; clen fi<lfie har vel 
n.%\'llt den i et Brev til L1 E. 
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35. G U L D K A M l\'I E N. < ) 

en I ae Figur paa den XXVIde T ABELLE vifer Guldkl111mu11, udtaien af fic Ror neden frø,. 

Den ~den G1tldkat11men i Roret med fremfi acnde Hoved. 

Den 3die fi mme udt gen af Roret oven fra; alt i naturlig Stocrelfe. 

Den 4de Hovedet forllorret neden J,-·a med ncdhængcnde Fo'ltraode, oprciae Sidetr11ade, en 
fliget Bræmme, og en Rad fpydformiie /[/inger; dcsuden en Deel af Halfen med 
tvende Kro/ler paa hver Side. 

Den 5tc Hovedet 01Jen fra, den rynkede Deel med fin favtandede Rand, Side lokker og Kli 
genu, faavcl fom et Stykke 3f Riiret, or 

·Den 6cc den bladede Hale oven fra. 

Denne horer unægteligen blant Havhundens prægtigfle Orme, og vilde med 
fit Hoveds Prydclfe kunne opvække vore ftad[clige Smukkes Misun

delfc, og fikkert give dem nye Mon!l:er til pragtfulde Hovedfinyl'·ker og ny
delige Halsfl:rimler, dog mangler den det, forn udgior en faa ftor Deel af 
Kionncts Lykfalighed, Oyne og Speyl, uden hvilke al Stads taber fin V ærd. 
Den lever i Blinde paa Havets Bund, uden ttt fec fin egen Prydelfe, eller ac 
.gotte fig ved nogen af fine Mcåfkabningers Forundring over fin medfodte 
Pragt og fit be!onderlige Udfeende. Og gik der lang Tid bort, forend 
noget Menniike blev den vaer; forfi: i vore Tider er den bleven bekiendt. 

KLmNs Lyfl: til at famle Strandror (thi man var ei endnu falden paa 
at bek mre fig om Dyrene felv) giorte, at Sekrecair STEl HART fra Dantzig 
fendce ham et faadant Ror, forn var optagec paa Stranden ved Schevelingen~ 
KLEI lod Dyret og Roret tegne, og be!krev begge, dog paa tvende ad
fkilte ceder: i hans Skrift om Strandror heder det f. 2 I, Roret er brækkc• 
keligt, og blandet ,ned Sand, doa- jaaledes, at det er uti- og invendigen glat, 
og giemzemfigtigt. Og i hHns Traktat om Soæbler: det fammentrukne In
fekt er ægagtigt, neppe en halv Tomme langt, har fexten Been, fam Skrukke-

trol• 

(*) Amphitrite au1·icom11 cinis bi nis utrinciue, antice flabellis duøbus nu rei, rigidis Zooi. dnn. prodr. 2622 
Rnr. nuim. defcr. I, p. 5 4. Luu: nt. g. 1, f. 506, t. 10, f. 1, 2. F,1. Grom/. 272. 

abell grnuulntn re(h folituia, libera, fimplici curvot2, gran is ar naceis fufcis. L1N. fyjl. 125 s. 
Solen frngilis. ~ LEIN wh. mm·. p. z1, t. I, f. 5. Echinod. p. 62, t. z3, f. A, B. 

ereis 9ltt11frn1"in, cnprnjr'f & helgfrn. PAI.L, mifc. Zooph, p. 117-131, t. 9, f. 1-13. 
' ubulus \'1nmicularis. iART. Couclryl. 1, p. 69-7~ & p. IS, t. 4, f. 26, 27. 

abella tt1hifon1Jis. lfaITiSK Zool. 4, P• 130, t. 92, f. 16J. 
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troldene, en treflykket Hale, et plat Hoved, en 1ned gyldne orr flin11ende Bor-

fler jkiægget Mund og fre'IJJflaaende Dyne. Fiidderne ere i Enderne, ligefom 

Ski(tgget, aj Gttldfari,e. ·f..laar det gaaer i Sandet, og træk"'er Rb'ret, ligefom 

Snekkerne S11egleh11flt, efter fig, udhreder det fit Sl1iteg i en halv Cirkel . 

... ndil iont B {kri velfen ei er noyagtig, thi det har ei Been, forn Skrukke tro/. 

dcne: de gyldne Borjf er fidde ei ved Munden: til Oyne er intet por: d t 

kan ei heller gaae i andet, fom Uggormene (a), der have frembragt denne 

Tanke, faa lader det ovrige faavel forn Tegningen dog in en Tvivl, at dec 

jo er vores Guldkam. 

KLEIN bliver faaledes den forfl:e, forn har bemærket dette f mukl·e So" 

c1 r. Hr. KoE 1G fandt et mod Enden kr mmet Ror i de Islandfle tran

de, og f< ndte det til E; denne form dede, at d t var en Bolig for en 

Sabella, og b fl-rev R "ret. Beboeren blev ubekiendt, incil jeg opdrog diffe Ror 

u entelirren af de No-rfke ~ iorde, og faae, 3.t de f r lele li nede Hr. PALLAssi: 

cylindri/ke c eide, o vare famme paa meget ]idet nær; dog torde j g, da 

Roret paa den PallaffiJke gaaer lige ud, paa alle mine derimod, faa mange, 

forn are bdkadi ede, krumbo e i den fmallere nde, il-- r anfee dem 017 

een Art, men lod giore nærvær nde egning af vore orjke, angav dens 

odkiel fra den Pal/affifke, og nævnede Hr. KoE rra, efc r L ! E Fonnee

ning, forn dette Rors for!l:e inder (b). 

Hr. ABRICI s har fiden fund et det i Gro·nJand, og hans, faav I forn 

Hr. PALL s, omfr, adelige Befkrivelfer b de mi heri at være kortere. Hr. 

) LL, s har b fkre et det ud- og invorce Befkaffenhed, o til.ft t de 

,egninger under avn af den cylindrijke Nereide. Hnn fimdc det paa Hol-

lands vefi:lige K ,fl-er, o troer det at være en bloc Variet· t af det, fom 

falder paa Cap og i Ofiindien; det fkul og ære fundec i Vejlerhavet ved 

J. /laud. 

u je paa n e fam1 enholder de Pall iffifke R "r med mine, og l gger 

1viær ,..e til, at hine ikk ere opdragne af Hav c Bund, men fund ne, af Bel

gerne henH ncrce, paa crandbredden: at de Ojli1Ulijl:e ande k n og bor frem

bringe fiore .. ·emplar r: at den krumme "'"'nde er D rct ngdom forladte 

olig: og endeligen, at ··rene ere merr t bræl~keJi e g lett Iigen fm ulne, 

faa r det "kkc ufond~ 1 nligt, at de Pallaffifke ha e rabt den krumme ◄ ode, 

og altfaa ore Nordifle bli\ e famme Are med diCTc. 

Ro·ret er brunt, iennemfigtigt, og let brækl·elio-t, trindt mod den final:. 

Jere nde krum b ·· et, n !len i famme "or hold, forn Piheftilkene (c), tre til 

1alvfi rde Tomme lanrrt, aabent i be o-e oder, oo- fammenklin t af mange 

nkelce, næfren li; fl-ore, brune o fort1adne nnd korn, dog faal de , at 

d ikke rore h erandre, m n have et Mcllemrum af n t_ ·nd Hind • In en

digen er d t glat. 
Dyret 

( ) Lnr- tt Pb1 ·gn11enmm. (b) Rnrio,·. ,mim. hijl. I, p. 5 

( ) S l d i. k ld s D nti1liu11 Erzrnlu p:ia de or/la yfic ·• 
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Dyret befl:aaer af Hoved, Krop og Hale: Hovedet eller Forenden er en 
cylindrifl< hvid Maffe, forn udfylder Rorets fiorre Aabning, og fortil er op
reifr i en Halvmaane; denne er paa Randen befat med fexten hvide Hager, 
og bag ved dHfe en Rad platte og tilfpidfede Klinger i tvende Afdelinger; 
hver indeholder tretten> hvoraf de fire, forn ere nærmell: ved Iffen, ere fmaa, 
de mellemfre længfr, og de mod Udkanten blive alt mindre; alle ere glatte 
og glindfende forn guult poleret Meffing. Neden for er Mzmden omgi ven 
1ned mange og lange, nedhængende og boyelige Foltraade. Bagtil er den 
hvide Ma!Te lidt udhulet, rynket, eller krumfiribet, og i Randen Javtandet. 
Paa hver Side af Hovedet frcm!l:aaer en kiodagtig Lok, og en ligefaadan paa 
hver Side af det forfl:e Halsled. Halfen befraaer af fem eller fex flappe Led 
ell r Ringe. Paa hver Side af det andet og tredie fidder en Kroi/e, af 
hvilke de overfre ere de frorfre. 

Kroppen er Iangagtig, forn en omvendt Kegle, ikke aldeles trind, men 
mod Randen lidt affaldende, overalt glat, fiaalgraa, glindfende, uden R nl-er 
eller Leds Afdeling, og Tannen {kinner igiennem. Paa hver Side frem
fraae langs ned af Kroppen f-iorten guldikinnende Borfler; hver befraaer ah tre 
til fire fri ve Haar. Halen befl-aaer af et trebladet haarder,e. Legeme, hvis tre
die Blad er kegelformigt, og kommer frem mellem de tvende. 

Ved at fammenholde denne Befkrivelfe med ovenmeldte Naturforfkeres, 
og mine Tegninger med Hr. PALLA sEs, vil man finde i det Hele og i Ho
vedindretningerne faa megen Lighed, og i viffe Dele faa megen For!kiellig
hed, at man ikke, fl iånt naget kan være tilfældigt, vil komme til nogen 
fuldL ommen Visbed, om de ere forfkiellige Arter eller blotte V arietæter, for" 
end man faaer Leilighed at ligne deres Originaler mod hverandre. 

Hr. P ALLAS har hemærket, at Dyret, naar Roret i Strandvand et laac ho
rizontalt udfirakt, var meget uroligt, og firæbte at fkyde fig bag ud af Ro" 
ret; (vi have tilforn ved Riirnereiden erindret, at dette tilkiendegiver, at Or
men befinder fig i en uvant Tilfrand) og at det dcrimod, naar Roret ftod 
perpendiculair opreifi i Sandet, var roligt, og utlovede fine fæd vanlige Bevæ" 
gelfer, hvoraf han retteligen flutter, at denne er dets naturlige Stilling. Han 
er tvivlrnadig, om den Liim, med hvilken det forbinder Sandkornene i fit 
Ror, uddunfrer af den favtande Krands, eller udflyder af dets Munding. Det 
forfie havde det altfaa tilfælles med de Dyrarter, forn ikke forvandle fio-, nem
lig Snekker, Muslinger og aIIe Hullboere, og det fidfre med mange Lar" 
ver, i fær Uggor111ene, forn ligeledes danne deres Ror af Sand, fi11aa Snekl er, 
Bladftykker, Straa og StiU e. 

. At flutte af Rorkantens Ujevnhed, og ud og ind afbrudce Befkaffenhed, 
fkulle jeg fnarerc være af den fid{lc ormeening, thi en Uddun!l:ning, fom 
ved Snekker,ne, fætter en Hinde med en jevn og heel Kant og i en hellerne 
Strækning, og hvorledes {kulle Ormen anbringe i denne de enkelte Sandskorn 
et efter det andet? Maatte ikke de fidfre treffe paa en allerede haardbleven 

Tom. l" C c Materie? 



102 GULDKAMME . 

Materie~? og faaledes hele St ,l{ker bliye uden Korn, med mindre man vilde 
uden Nodvendighed opdigte en anden oplofende Saft, der kunne blodgiore 
den haardblcvne Materie til Kornenes Vehæfcelfe, og da vilde denne n re Ma. 
terie paa faadanne Steder giore Roret ujevnt og tykl~ere, hvilken odl ieliig· 
bed man il-ke finder nogec Spor til; og, fkulle den b ~gge fit Ror ved at 
vælte fig i Sandet, fom desuden det opreifre Stilling forb der, eller, fom 
M RTL I, jeg veed ei hvorfra, foregiver, ikkun fidde een Linie oven fot 
Muddret eller Sandet, da ville ikke enkelte, ei heller lige langt frafiaaende 
Sandskorn vedhænge, men aldeles uordentlige Klumper, efterfom Rorkanten 
ha de truffet paa dem, eller de tiIE ldigen vare der benforte. Derimod kan 
den med fin Mund vilkaarligen tilfæcte Sand og Liim paa hvad ted af Ran• 
den den il, og faaledes foraarfage de Ujevnheder, forn den efterhaapden ud
f Ider. Kornene henter den formodencligen med fine ved Munden nedhæn" 
gende Foltraade, forn kan forlænges og forkortes" 

Endnu maa jeg erindre, at den Pa/laffifke Nereis og conchilega cylhidra
ria (vares Guldkawm) i den briti/ke D rhillorie (d) urigcigen anbringe und r 
tvende forf.ki 11ige Slegcer, Nereis og Sahella, og at hin ·ed en orglemme1fe 
ftge at boe i denne Ror (e), da den boer i fic eget, af nekkefiumper kli
nec og tilfpidfec. 

Jeg fan de Guldkammen paa den ofi1ige Side af Haaoen i Chriflianiafior
den, og overflodigen mellen Te{/fholm-Skiærene ved Chriflianfand. 

(d) B1m1sø Zoolop•. VoL 4, (e C l?• 39 t n. 3 







36. F L 6 Y F I S K E ( ) 
Den XXVIIdc TABELLE vifcr Floyftfk.m i fin naturlige Scorrclfi og Stilling. 

unne man tilfolde forlade fig paa Po4 TOPPIDA Beretninger, da havde 
ore Nor/ke Strande 0

0 Fiorde faavcl deres fl vende ~ ifre, fom de Jn
di/ l-c nnde, og da blev vares Flåyfi/k een af famme. Denne fl al f e i 
Fiol<l·e at oplofte fig nogle 'Alen over Vandet, og faaledes at fortfætte fin 
Fhwt nogle BbDeflmd. ]den, du hverken Bug• eller Br fl:fimzer ha\ e Jen 
fornod1 c eller en faadan Scorbed og Vidde, forn de c enrlige fl ·vende i ifkc, 
ei hell r nogen ha er feet den fly e, og Po "OPPIDA fc lv il kun have t 
torrec xemplar, faa vil den vel ikl~e anderledes, end mange andre . ifk., kun
ne giore et lidet Spring over Vandets lade, og N-avnet Flbjfifk vil ved en 
falfl flcdclfe fra Ordet flyve have frembragt denne Sagn, da dd1 r ttere 
faaledes kaldes af de oprei!l:e og brede med blaa lammer giennemdragne 
Rygfi1111er, der tilba~e kalde Billedet af et Flby eller Flag. 

PETI E er den forfl-e, der efter et xemplar, forn var bleven frem. 
viifr for d t Londonfke Videnfkaber Hkab, I ar bekiendt iort d nne af fin 
lange R ~o-finne og fine blaa, gule, hvi de og brune ar r meget anfi elige 
f ifk. iden har GRo ov paa fire Steder, LI! E paa tre, uden at fige os 
~ i dere end d t korte fpe ifi{ke avn og Tallet paa Finnefiraalerne, anfort 
fammc, og desuden W ORM, KLEI , SEnA, Bo LACE og Ridder P.E A 

Vores 
(*) Callionymus Iv'rll pinna dorfali priorc ferc longitudine corporis. L1 • /:)fl. p. 433. Zool. dn11. pr. 337• 

Rnr. nnim. dcffr. I, p. 5 6, BRITISH Zoology 3, p. I 45, t, 27. 
L ra. H RLET, 0110111. Zoic. p. I 39. 
L ra har iccnft , pinna dorfali longiffima, maculis czruleu cntibus. P, TIV, gn,·oph. r. 22 , f. z. VAL T. 

111uf. 1mifeor. 2, p. I 6,1, t. 3 :?, f. 7. 
Lyrn. Gn.·vm.n OryEtol. p, 535, r. zG, f. B. 
T1ochinu ma. ·illa fopcriore lo11giore, pinna dodi priorc oltiffime. F,1. Sv. '.!83, 
Cucullu læv1s cærul o-flavefcens, cui in fupremo cøpite branchi8l'um op rcula. Philof. trrmsnl. 1749, 

n. 193, f. I. 

ranofcopus pi u • J.vfuj. Fr. A,l. p. 7 r. 
ranofcopu officulo prit o pinnæ clodi lis longitudjnc corpori • G1i.o •• /t.1t'.f. , p. 23, 64. Zoopb. p, 

57 206. A '"t_ nlv. 4, p. ~60. 
Cot u officuli pinn~ dorfolis lo 1giru line corpori, GRO • n't . pf. 1740, p. 1:21, t, i, 
Cnr •O:ion offi ulo pinnæ dorfoll primo longiffi no. ~l .EIN add. m!JJ. 4, p • .93• 
Drocunculus mnrinu . DoRr" Coruvril. p. zo7, t. z6, f. 1 o, I 1. 

\VILT O HB, pifi. ), 1 6, 1. 4, c, 25, at non Iynonyma ne figul'a, 
\·o . 111 111.fl.um p. :268. 

F.D . th. 3, p. 9 2, t. 30, f. 7. at non fynonyma. 
p 'TO?. 01:/ke 

TRO t dnlm. r, p. 27 ,. 

Totiu longir. 1 o ~ un • Pinnæ dorf. prior. primm rodius 5 unc. po!Hcus 3 unc. 
d, dorf. 5, 10. P Et. 10. Vcntr. 5. An. 10. Caud. 10. 
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fiemmer end med Ro DELET5. I vores torrede Exemplarer have de blact 
Pletter i Finnerne tabt fig i hvi de, og den mellemliggende Hud feer ud fom 
fortagtigt Flor, og forefriller forte Pletter. Hvilket det end er, faa kan \V1L" 
LOUGBYS uforandrede Bcfkri vclfc ikke forefiille RoNDELETS Fifk, faa li det forn 
<fonnes Figur og Befkrivelfe vores Fliiyfijk. Den bliver altfaa ligefaa forfkiel• 
lig forn vores lille Fiæjing fra de Gamles Drac1mculus, hvis fande Synony-
mer i oven for (b) have angivet. 

Denne og vores lille Fiæfing kaldes begge af de Norfle Filkere Fiæjing> 
hvilket avn man og till gger en credie Fifk (c). Og anfee de hine tvende 
for at være af forfkielligt Kion, og antage den lille Piæfing for Hunnen og 
Flb'yfiften for Hannen, hvilket jeg ved anatomifk Underfogelfe ei endnu har 
kunnet afgiore. Engelsmanden kalder den the yellov Gunnard, Tydjken die 
Engliflhe Leyer, og Sven/ken den blaaflrimige Blaaftaa/. 

Denne prægtige Fific, om hvis brændende Blaa en ypperlig Dyrkien
der faa malerifl<t udtr) kker fig (d), lever af Reger, fmaa l(rageboller, og den 
tlangearmede Kor F.fifk (e), hvilke jeg fandt i dens Tarmer. 

Po TOPPIDA og Hr. STROM har man bragt dem fra Fiorderne paa Siindmiir; 
jeg har faaet den af DriJbaksjiorden, og OLE \V ORM fra Skagen; LIN E an
giver den at være fondet i Sundet, PLiiMI R har tegnet d n i Vefiindien, og 
BoRLASE o Hr. PE NT have den fra de Enge/fie Strande. 

(c) Trachinus Draco. 

(d) Ba1T. Zool. 3, p. 147. Tht hlue is of mi intxpnf,hle fplmdor, rh, rfrbtfl. ,~rul~n" tlowir1z witb " 
tmme~u,- b,-ifJinno·. ( e) Aficrias ophi-;;ra. 

37. DEN 
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D n 1 fie Figur paa <len XXVIIIde rl ABELLE vifer Mus/ing/lwlleme i n:irurlig Storrelfe, faa mc• 
gct aa_bncdc, forn de fcc , naar Dyret er opm rl·fom paa fin nd rholdning. 

D n 2d ... n vifer det hele Dyr, fanledes forn det ligger i Sknllen, nemlig en fior guul KiiJuldump, 
tv nde firib de Hinder, tvendc fiore blaalig Mufkler, g den halve D 1 af Knaben 
ell r den Hore Hinde, fom omgivcr Dyret og ikiul r Skallens invcndig Sid . 

Den 3di een af de firibcdc Hinder, forfiorrct. 

Den 4d den venftre, og 

Den 5re den hoyre k:ils T11ndgi~rde. 

Denne Musling, forn er nokfom bekiendt paa de E11gel/ke, orfke og Js
lcmdfke K yfier, og befkrevec af diffe N acioners acurforfl ere, er, fom 

hiemmehorende i Island, af Hr. Kammerraad ZoEG bl ven L1 ~'"lE tilC·ndt; 
han vid!le il· ke, at den tilforn ar bekiendt, eller fandtcs paa andre teder, 
hvorfor han l"alder den den Island/ke, uden nt an fore norrec . non me, o 
figer os intet videre, end at den ligner Handelsmus/ingen, er i/d{e jlå'rre end 
et Htinfaæg, er hvid og fkarp at f oie paa, har i11tet lntryk bagtil, og er ga
bende tæt ved det Bi11dfel, [om fam11Jenholder SIMllcruc. Om I-landels111us
li11gen figer han fammefi:eds, at Dyret fpifes, og Skallerne /Jruges af de Vilde 
i orda1Jlerika fom Penge, at den falder i Penfylvanien og hyppigen ved M1m
,lingen af de orfle iorder, Ofr ttdgrt1ve s t de venfle Bierge, at den er 

lat, har en kærvet Rand, og bagtil et t:egformigt lntryk. Dilfe tvende fidfte 
BenL. rkelfcr ere tilfl:r >l kelige nok til at fkille den fra den faa l"aldte Island• 
fle, fom har en heel Rand, og intet Intr ,k. Doa- f, ne det, at han virJ~cJi
gen har blandet den med de~ Islandfke, thi d c af L1 TER nnfort 1non me 
er ald I s ores Jslandjke, og at findes ved Havets I11ga11ge i No ge, og at 

opgraves 

(*) Venus JJ/n11dicn tella corcfota tt·,msverfim fhiot11 rudi, nymphis biantibus, ano nullo. L1N. Jjft. p. 113 1• 

Zool. dan. p,·. '1.977• Rnr. rrnim. 1, p. 5 g. Fn. Groen/. 41 I• 

Venus mercenaria. PE. • • • h,·it. Z ool. 4, p. Ho, t. 5 3, f, 47· 
onch e rna imi odmo um crnffo, rntundn, e nigro rnfe cens. L1sT. m,im. nngl. p. 173, c. 4, f. 22 

Peflunculu ma ·imus fobfufi us, volde g10 •is. LIST Co11cl,. t, 272, f. 108. 

PeEtunculus m1L·imu rrnffus no(hos nigricons. Pn1r. Mrif. n. 832· 
Chnma inæquilate10, l "·i , craffa, fubollJido. GuALT, co,zch. t, 58, f. B. 
Pt unculus m jo r Cfus, clbo - ca flan • CosT. h,·it. Co11ch. p. I 8 3, r. I 4, f. 5. 
Concha entt·icofa, bi\'nl\'is, non {hiata, nec auriculata. 1,/. Reift 1, §. 98, t. II, f. 8• 
Con cha ventri ofa, crn(fo, non au rita, læ\'is. I. c. §. 2 3 9 & 577• 
Cardiu n tefia O\'ata 1 vi crnffa, circulii vel !hfa 1mvi in numeri l. c. §. 901, l, 2, 

S o l 011dm. 1, p. ~ 0 1, 9. 
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opgrave s i Sverrigs Bicrge, paffer fig neppe til Handlingsmuslingen, men vel 

til de Jslandfke, forn hyppigen opgravei i Banker og paa Biergcne i Island, 

og forn frem for andre erc t 11 ke og tunge. Siden det baade heder i L1 . 

E • Fauna Svecica o i hans Sy/fem, at Handelsmuslingen findes i det Nor/ke 

Ha .. , faa har jeg paa denne fl:ore Mands Ord (a) re ·net den blant vare 1• 

ger Dyrarter, h orfra den dog vel maa udgaae, ligeledes er Hr. PEN A T 

v d Lr E falfke Lifler/ke Synonyme bleven forledet til at regne den blant 

de Engelfte. 

Lr T •R er faaledes den forne, forn meget vel h:ar be!krevet den og gi

vet en god Tcgni 1g af Skall ns invendige Udfeende. 

Paa den vcfHi e .... fi: af orge kaldes den Rund- eller Koejkiæl. Hr. 

Ro fi r, ut dl,,,n r uden paa mo k og fuld af fine Tver/lribcr, inden til 

kridhvid og rT/at, n en h Ider den urigtigen for KLEI s Bucardia con/uta, fom 

er den G u ·ul e 1 arrekaabe (b ). 

Laugmrnd 0LAFSE og LandphyGcus Pov L •N fandt den paa· adfkillige 

teder i de lsland/ke Strande, og Jod Skallens ud vendige Gefralt aftegne. 

igcn har da Co T givet en kort Befl rivelfe og god Tegning af 

famme, faalcd s fom den fees, naar dens ud endigc l afl:anicbrune Hud er af

fiidt; hans ivl, om en 0 0 
r LL s Islandfke, vil af oven anforce bol·t· 

falde. Hr. F DRICIU. har og fundet den i Griinland, og befkriver baade 

Sl a11en og det invendige D r, forn alle hidcil have overfe t; dog har l an 

emplarer æret gamle og allerede havt tabt den brune fmukke Hinde. 

Denne t ·nde Hinde be æl-kcr Skallen overalt udvcndigen, falder hos de 

nrrre i det gule> er i hver Ald r glindfendc, og paa tvers o ertrukken med 

fine norcr, lig Kameelgarn Traadc. ed Tidens L ngde, o lig forn kallen 

tilvo~ er, afflid s den, for(l: forn f d anli ·en ho uslinberne paa æbbene, 

fiden ale m re o er den bug ede Dcel intil mod Randen, hvor endog hos 

de ældfl:e og fl:orfl:e nogec Spor bli er tilbage. 

kallen er nogct hierteformig, falder for til fkarpere af og er noget 

tvertr,,7kt, o · fi til i ammenh ftningen udvendigen belagt med et t) kt, horn

artio-t o opbæ 1ct.hrunt Bindfal, under hvilket kallen Klapper ere aabne eller fiaae 

af fra h " r 1 dr . Bag til ffaacr Skallen m re lige ud, er mod inkelen 

mere famn e1 tr kt og fl tter t" t, ud n at ha e nog t Tegn til det ellers 

under æbf pidf< rne ~ ,a anlige Incr k. Randen er o eralt fkarp og heel uden 

nogen Ink r "'ing. In ndio-en er den hvid, kall artet oo- mat ud n nogen 

land ; de evende idcmufkl r efterlade fig i de fri!l"e kaller, af hvilke Dy

ret udrnt:,e , t ende gule Pletter, forn ikl-c fees i de, der findcs uden D rct. 

Laafen eller l'"all rne G, nger bcfiane af trendc konifke Tænder i hver kal, 
fom 

(b) C 1ama Cor. Li • . ./) . . II37· R G • lmeck. "t, t. 4, f. 3z. 
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fom gribe i de mellemliggende Ford bninger, og af en for og bag til lang

{lrakt 11 orhoyning, der ligeledes i Klappernes Sammenfoyning omgive hinan

anden. 

Dyret, forn beboer og fom danner diffe Skaller, er et af de befonder

ligfte. Det er cgencligen en rodguul, naget firkantet, og udbredet fei Kiod

klump, forn rundt om har en fkarpkiolet Rand (c), og forn fra Klapp rnes 

Forbindelfe intil Kiodmaffens Midte paa hver Side bede. 11~cs med tvende Hin

der; diffe ere fl:ribede, giennemfigtige og ligge paa hverandre, dog er den 

ovre kortere end den undre. Kaahen eller den frore Hinde, forn invendi

g n il iuler begge Klapper og bag til gaaer i er, er bleghvid og har en brand

guul og heel Rand; denne danner fortil de tvcnde med Foltræ I r omgivne 

Sproytehuller, og kan, forn hos andre Ofrers og Muslinger, {k de fig frem 

o · tilbage fra Klappernes Rand. Det ovre Hul er mindre end det nedre, og 

Foltræderne meget korte; fra begges afvendte eller udvendige Rand udlober 

en old eller Sprekke, fom og er kantet med korte Foltræ ler. Inden for 

Klappernes For- og Bagdeel ligger tvcnde frore fenede og melkeblaa u!kl r, 

ved hvis Hielp Dyret aabner og lukker Klapperne. D Tret felv aabner dem 

ikkun paa co til tre Liniers Vidde, og videre gaae de ikke fra hverandre, 

enten Dyret endnu er i dem eller ikke, med mindre det hornagtige Bindfei 

brækkes. 

Denne Skiælfifk bruges til Madding, og fpifes fra fordum Tid endnu 

a1mindeli 0 en i Island; derfor er 0LAFSENS og PovELSE s li orfog at fortplante 

dem ac beromme, og fortiener, !kiont det ikke lykkedes, at igientages faavel i 

de Norfke forn lslandfie Fiorde og Strande, hvor alt det, der kan foroge Lev• 

netsmidlerne, har Ret til færdeles Paa-agtelfe. Den ikal eft r hines Beretning 

være fund og velfmagende, dog nogct fei, og ikal kunne leve uden for Van" 

det over fiorten Dage. 

Jeg har fundet denne Musling m adfkillig Alder og Storrelfe, fra een 

til halvfemte Tomme i Tverfnit i Chrifliania- og andre Norfte Fiorder. 

(c) Vel tilfknver Hr. FABl\1c1u Dyret en Fod, lig den, fom c1· bleven befkrevet hos den knudrede Hierte• 

muslillg f. 5 5 , men je.g kan desuagtct ikke andet erindre, end et jeg, da jeg bcfkrev den pBA Latin, 

oploftedc de tvcnde paaliggende Hinder, og intet fane udcn den \ldb1·cdtc Kiodklump oven Oi und,n. 
, 

To111. I. Ee TVE DE 
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TV l DE ER EIDER. 
ereidefamilien er en af de talrige!l:e og anfceligfie blant Strandormene. I 

min von T1Viirmern des Jii./Jen tmd falzen Wafers har jeg havt Anled
ning at be!kri 'e fyv Arter, og desuden i min Prodromus at anmælde tolv, og 
diffe har Hr. F" nRrcrns endnu i fin gronlandfke Fauna formeret med fem. 
Dog ere de alle, paa een nær, nordifte, og fork nde amdogeren en rig 

oft i de v dlige crande. L1N E har i den fid fle U dgave af fit Naturregi
Her allevegne ra il kun fammenbragt ni Arter (a), men, er Norden faa rig, 
da man n ]igen har beg ndt at give Strandd rrene den rette Opmærkfomhed, 
h or meget kan man da vente fio- fra de varmere Egne (b), og fra den nys 
bekicndce fi mce Deel af J ordklod n. 

De amle kicndtc dette Ormefiegt under Navn af Sofko/opender, og det 
er befonderligt nal , at Lr NE og han Lærlinger, ved at frette Såftolopenderen 
blant Ormene, oo at give den d t n e Navn ·,t.lereis, dog lade den fiaae blanc fn
fekterne. H vad lVIeficren har glemt at ud!lette, det ere dog hans Efterfol
gere ei forbundne til at lade fiaae, og, naar de afkopiere det, da udil(rive 
de, uden felv at tænke derover; og fkulle de ikke have Agtelfe nok for den 
derimod fkeete offentlige rindring, bor de dog fole orbindtligheden, ei at 
fortpfancc en bevii!l: Vildfarelfo. Jeg har i mit nys nævnte Skrift viift, at 
L1 ES oflolope11der er en ereidt, og at den ikke, forn han vil, kan være 
Sildens Roda t, og derfor kan det ikke ære mig eller Tatur Hl'"erne lio·e
g rJdigt, at fee en meget fortient Infekckiender i fine Skrifter at vedbJive difr 

ri cighed r. At tilfi· ae fine egne, og foreb cro-e andres Fe 1tage1f r, og at 
udfind~ det fande i de ildfarelfer, forn ofte till g e de am]e, fordi man 
ikke med tilfrrækkelig Infigt fiuderer dem, det bor T Tacurforfkerens Priis. 

ARI TOT u og Ro DEL •TS Siifkolopender a I ave en halv til en heel 
Alens Længde; de fiorlle af vore ftrække fig e1 hen ere end til ]idet over et 
Korceer. Dog fkrækker os ikke 0PPIA" I fæle Beil ri elfe fra at erkiende den 
for en Slegtning til vore 1 ereider: 

Eft infa11Je pecus Ponti Scolope11dra 1narina 
Corpore terrre(lri jiniilis, fed damna doloris 
Hæc majora facit, ji qttis '1Jodo co,ninus ill 111 
Attigcrit, fcri:et f æda prurigine corpus. 

aar vi læggc d ec poetiJke tilfide, faa figer den nogne Sandhed: i Havet gi• 
es et Tujindbecn, forn ligner den paa Landet, og foraarfager en Svien ho 

dem 
(n) Hans .1 • lnct1ffrfr og cirrofi1 hore ikke til denne Slcgt; von Wurmm, f. 14 - 73 oi f. 1 ss-1.93. 
(b) I Hr. l'1iu ' 1ifiell. Zoul. p • .97-1a1 t, 8, f. S-lo 







TV NOE R~ID ◄ l. I 

d m, fom rore den. Det er det A1u · 'O ELES alle1 ede fou· fagt: Vtdriir.e!fen, 
ikke deres Bid, frembringer en Svien, Jigefom det jkecr i·ed Sih1elder11e. Hos 
de flefl:e Sonelder falder denne Egenfkab ved Prov ~n nld les bort, og ho 
.i ereider.ne har den ikke Sted. Hele Farlighed n v d de G'1mles SiJfkolopen
der vil venteligen ende fig i en liden Krillen, .fom den mange Borflefodders 
haO:i<Te og fiangeformige Bevægelfer vil have yttret i den fr.,' ·cfom , dr "r n
de Haand, og forn Fifkernes bel ·iendte Lettrocnhed og Poetern 1 fa elig
hed har forhoyet; jeg figer Magelighed, thi ha de de felv bctragcet 1 ab 
nin

0
eme, da vilde de have fundet, at de, for at gi e os Tingenes fomkl e 

og fandc Tegninger, ikke behovede at vige fra det naturlige. 

ARISTOTELES (c) anforer endnu en befonderlig Fortælielfe om hans Ner i
de; naar den har indjh,get Krogen, figer han, vedbliver den at udfpye fine lnd
volde, intil Krogen j o·Jger med, hvorpaa den tager hine ti/b1,1rre, og befinder 
fig Jaa vel Jom tilfor,z. Pu rus (d) og andre have eft rfkrevet d ttc, o 
man er blevet v d at forundre fig eller at forkafl:e d t, udcn at b kyn r 
fig om Tingens Virkelighed, eller om Anledningen til et faadant Sa~n, da 
det dog, i hvor ufandfyn1igt det end fynes , har en Sandhed til Grond, 
og denne maa Naturforikeren opfpore. Meget fkulle jeg paatvivle, at en 
Nerei le, i h or lang den end er, nogenfinde bider paa Krog, thi d c er ul
deles mod dens Mundings Bygning. Men, naar jeg bringer mine Læfere i 
Erindring, at nogle Nereider ha e en fortbrun, glindfendc, haard, tandet, 
krum Tang i Munden, hvormed de fnappc dere Rov: at de og frem{k de 
denne, naar de befinde fig i nogen Forlegenhcd: at, forcnd Tangen frem
kommer, ftrfl: udvælce en tynd Hinde i Folder, forn opblæfes, firammes, 
og paa hvis ydcrfl:e Ende endeligen den brune tandede Krumhage fremfro" 
des: at, naar denne Foranfialmmg tilbagecrækkes, Tangen med fine Hag r 
{kiules, Hinden fammenfoldes, og begge fa~ledes efterl aanden neddrage i 
Svelget, faa fces det Ariffoteli/ke Særfyn i fit fandc Lys, det forunderlige 
borcfalder, og Fifl-erne befri es for Mistanken, at have vmet bedrage denne 
Alderdommen priisværdige Mand. 

Nærvær nde evende Nereider fkille fig fra alle mig bekiendte inden-
1andfke ved deres tvende Horn paa Halfen, og i fær ved det befonderlig 
fi rede Redfkab, forn fidder paa hver Led over Sidetraadene. 

(c) Hift. tmim, l. 9, c. 37. (ti) Hift. unt. 1. 9, c:. 67. Scolopendrz renefi1 ibus fimile , qUGi ctntipe c 
vocant, hamo de\'Onito ornnia interan n e~·o·munt, donec hamum egeront, d inde r fo1 Lent. 

38. FIÆ R- ER EIDE . C) 

Deo 1fie igur paa den XXIXde AIJELLE vifi·r Fiæmereiden i naturlig Srorrelfi. 

Den 1den dens Hoved med tvende Oy11e, fem Friltrnnde, Hnls og klofrede Læbe, og 

Den 3dic et Led af /{roppen, uclfyldt nml Æg, dcsudcn BiirflfrJddenie, Sidetraadene og Side• 
fi erene, alt i O\·crnaturlig Storrelfe. 

Norge 
(*) ereis permarn con.ve.·a fegmento primo cornifcro. tenta ulia continui , 1,ranchiia pcnnaris. Zou/. Jnn. prodr. 

~630. Rnr. defc,·. J, p. uo, 
rereit 
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orges udodelige GuN "BRUS fandt denne paa et flags Koral, forn de Nor/ke 

ifkere kalde Pileheen; han lod den aftegne, og befkrev den noye og 0111-

fiændeligen. LINNE, forn anfaae den for nye, gav den Navn af den Norfle 

Tereide. Han maa ikke have ventet, at de Norfke Strande og Bugter inde

holdce :flere, endog ubekiendte, ereider, og dog har jeg i dem fondet ti 

Arter, forn kunne giore Paaftand paa famme Navn, hvorfor jeg nodfagedes 

at ive denne et andet. Begge tage den tandede !Vlund og I 20 Led til dens 

Skiælnemærke, men jeg kiender en halv Snees, fom have en randet Mund, 

og Ledenes Anul lade fig ikl·e bcfiemme, hvorfor og diffe Karakterer bortfolde. 

Eefkrivel(en og T gningen ere faa gode, at man, naar jeg udcager Ho

vedfiguren, forn er bleven for tri e1ig, og ligner mere den vortede Nereide, 

ikke kan tvivle paa, at jo Bifkoppen har havt een af vore tvende ereid r, 

om ikke, forn jeg fnarere troer, dem begge for Oyne. I denne Meening 

befi rke jeg af hans folgende Udladelfe: de tykl·efle k1t11de lignes 1ned en tyl 

Gaafefiær, hvorimod de undertiden ikke vare tykl<.ere end en Ra nefi,er. et 

forfre paffer fig til vores Pindnereide, og d t fidlle til Fi,:erne eiden. Og, da 

de have meget tilfælle med hverandre, jeg og har fondet, at de leve med 

og hos hverandre, faa er det tro li gt, at Bifkoppen har overfeet deres For

lkielligheder, og 3ntaget dem for } ngre og ældre af een Art. 

Den graa og papirartede Sæk eller Skede, i hvilken GuN ERUs ~ar fon

det fin Orm at fidde med henvendt Hoved mod den tillukte Ende, og forn 

han troer at tilhore denne ereide, er mig og nogle gange forekommet 

aaben i begge Ender, og fafl:klævende ved Korallens Grene, uden ut jeg end. 

nu har kunnet f pore, hvilken Orm den maatce tilhore; jeg fandt den alcid 

ledig og forladc af fin Beboer. Nereiden torde jeg ikke ti1croc den, thi jeg 

fandt m~nge ereider og meget foa Sække, men ingen i diffe, og, om 

end faa havde været, maatte jeg troe, i fær naar Hovedet vendte, fom 

i G NNERus's Be!lTivelfo o Tegning, mod den lul·te Ende, at det var til

fældigt, og at Ormen , ar der inkroben al1ene, for at {hule fig, thi denne 

Vending er mod alle Rorboernes Natur, der altid have Hovedet vendt mod 

Aabningen, for der at oppaffe deres Næring og at af\i ende Farer. De • 

uden er det, at en Nereide boer · et af fig felv dannet Ror, faa overmaade 

fieldent, at min ovenbefkrevne Rornereide f ynes a11ene at være til, fordi a

turen ikke taaler nogen Regel, forn er uden al Undtagelfe. Vel crior den 

hrogede Nereide (e) for en 1~ort Tid et fint og uordencligt Spindelvæv om

krino- fig, men det har il-ke naget, forn kan lignes med Roror1JJe11es ordene 

lige 'Boliger. 1 komme til ereideas nærmere Befl--riv rn : 

Hovedet 

ereis ladreporre pel'tufæ fcgmenti, CXX annuluibus, 01·e dentato & duplicit r forcu,nto. Troudh. Seljl:. 

Skrift. 4, f. 45-5 I, t. 1, f. 7-12. 

creis uoruegicn glabrn fcgmentis C. X nnnuluibus 01·e d ntoto dupliciter farcipato. L1 • /)fl. p. 10 6. 

us. Kwcb. clnjf. 12, p. -412, f. 8, 9, 10 

() von w··rmer, f. 3 • 
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Ho" edet befiaaer af en i Kanten afrundct, og for til inl neben, frem" 
fiaaende Plad ; neden under fYnes to t kl· Lapper. .1. ed imod Hal
fen fet: t ende forte Punher, forn cre 6 ncne, r for ved hver af diffe 
fremftaae tvende Foltraade, og endnu midt imellcm Oynene et faadnnt en
kelt. eden under fec i id ten en lid en Aabning, fom er Munden, og · 
denne undertiden to par fremftaaendc Hager. 

Fij/traadene ere fem i Tallet, af ligc Længde og Tykkelfe, og 1 En-
derne ligefom afltumpede, uden Tegn til Ledder. 

Bag hovedet eller det Led nærme!l: Hovedet, er to gange faa lang forn 
noget af de fo1gende Ledder. 

Haffen er finallcrc nd Fodlcddene, og har oven til paa hver Side ec 
oprcifl: Horn, fem var !idet kortere end Foltraadene, ellers af famme B fkaf.. 
fenhed forn Sidccraadene. 

Kroppen befraaer af I 26 fmalle og neften ufi nlige Led, forn paa hver 
Side ere forfynede med Borftfodder, og h ve desuden fra det fyvcnde 
til det ( rrccivende Led oven over Fadderne en hvid 1 iærbu!k, fom b finner 
af en Ho\ ed green, d r ligger op til Ryggen, og udad paa den ene Side har 
frcmfkudc fe. til elle e mindre Grene. Jo nærmere Ledderne ere ved Ho
vedet, jo flere Grene tælles i Fiærbufken. 

FiJddcrne ere i alt 252; enhver bellaaer af en kiodacrtig fremhængende 
Sidetraad, faa lang fom Leddets Bredde, af en kiodagtig orte og en Sam-
}inrr af korte Bor!l:er, fom fidde mcllem Vorten og Traaden. Ved Hielp a 
!liffe fvommer Nereiden i Vandet, og fremfkyder fig mellem Korallens Grene. 
Den befonderlige aade, paa hvilken reiderne fætte deres odd r i ang, 
o deres 1:i remkomfis Langfomhed, endog med faa mange Organers B væ
gelfe, har jeg erindret paa et andet Sted (f). 

Halen endede fig i tvende fine Traade, der vare vel tre ganbe faa 

fange, forn Foltraaden • 

Hele Ormen var guu1Iaden og havde langs med Ryggen en morkrod 
treg. Desuden var hos de fldl:e den fiodl:e Deel af Kroppen oven paa og 

neden under aldeles udf, ldt med finaa gule gicnnem Hud n fkinnende Kog
ler, forn jeg il'"ke _ kan anfee for and t end ercide-æg. Ho ingen af de ol
gende ereider fandt jeg no et T o·n til faadannc Ku ler e11er Æg, og jeg 
erindrer mig ei heller et faadant S ,n hos nagle af de andre af denne F ami
lie. Fi rnereiden lrunne altfaa fi rmodcntligen være Hunnen til Pindntr.eiden, 
da de leve i ærværelfon af hverandre, og altfaa de Fi rnereider, ho hvil
ke int t por fandt s, enten Jomfruer eller nysbaarne odre; men hvad om 
de ere Hanner eller af begge ion, forn Taa mange andre Ormeartcr? Saa 

Tom. I. F f meget 

(f) von W ifrmcrn f. 128-130. 
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meget er er ndnu t1lbage · ereidernes og i de flell:e D 'rnrters Huushold. 
ning. - Vi have ollene gi ort det forfie Skrit: vi ere l omne i Kundfkab 
-0m, at faadanne Skabninger ere forhaanden, og vi frræbe efter at giore vorc 

edmenneiker begierlige paa at i i ende dem; opnaae vi dette, da vil fcer-
-ommerne faac at vide deres Hu holdning, deres Fode, og deres T tte. Saa 
uendeligen rigtigcre dette er, faa vil dog dertil ikke nær behoves en faa lano· 
Tid, fori1 til det langt lettere at finde og at kiende dem. Dertil borcgik 
nogle tufindc Aar, og hertil vil, naar Lyfien til Guds Gierningers Betra ening 
forfi er bragt i Giæring blant ædle lVIcnnefker, neppe behoves nagle Snefe. 

Jeg fandc den paa Lecrbund paa Pilebeen i Chriflianiafiorden, hyppigen 
ved torjkiær, en b ki ndc Strandklippe lige over for Dri}bak. 

RE ID EN. e') 
en 4dc igur pai d n I "d TABELLE iG r Pindnereitkn i natur li Storr l c. 

Den ste l ove tet oven ft 11 el 6y11e og Fiiltrnnde. 
D'-=n 6re fammc neden frn m d fonden og frcmf.laaende G, ibetnn , o 
D n 7de vende rnlv L d .i lu-opp n med Pi11tlgieUer11e, S1detr1111dme o Bii,f/fijJJerJJe i ovcr

n:irurlig Scon elfc . 

Denne Nereide er meget farligere end den foregaaende, har tydeligere og 
trin dere Ledder, er faa t k forn en Gaafefiær, rod brun af i arve, ofte mea 
et SHær af en StaaJgfons, men har dog meget ligedant foru lliin; herhen ho
re Dynenes og Fo·Jtraadenes lige A:ntal, Faddernes lige Bygning, men i far 
Halshornene o Sidegiellcrne, forn feile alle andre af mig fundne Nereider. 

Hovedet r, Scorrelfc n untagen, forn hos Fi~rnereiden. Fo/traadene erc 
fet)? i Tallet, men leddede; hv r befraaer af fem eller fe ~ Ledder af ulige 

Længde; Leddelingen fald T ikl-e fira'X j Oyet. 

Kroppe z eftaaer af flere eller mindre Ledder; jeg talte hos negle ikl un 
106 og ho andre inril I 2 2. Leddene frode frærkc fra hverandre, og i de 
flefre Leddelinger faaes en dobbelt hvid Tverfi.r g. 

Halfen og o i le ·ne ere fom hos den foregaaende. 

Gieller11e fee her allene paa Kroppens 5 te til 16de Led, og befiaae ik" 
kun af en Iiden Hovedgreen og trende fmaa Bigrene. 

Halen endes i t ende meget korte og tykke Traade, hvilket er mege 
nfæd 1an1'g , da de andre ereider gemeenligen nave evende m gec lange og 
fine Endetre ler. 

Og d nne fandt jeg hyppigen · Hullerne af Pi/ebeen -Korallen og i Fior-
denes bla eer. 

erei pi,mnrn con e a, fegmento p ·imo cornifero, ttntaculis enicufati , bnancbiii p;nnati • i ol. Jms. 
pro t. 26 9. J{ r. ~r. 1, p. 62. 

I 
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Vi komme til nagle V æfener, forn deeJs for deres Lidenhed, deels for de
res uvemelige Opholdfl:eder, deels og fornemmeligen fordi en !l:or og 

beromt fand anfaae dem for at komme af Vandet ind i Dyrene> ere fra V er
den Skabe]fo intil vore nye!l:e Tider blevne ubemærked • Dog fordene c 
faa , I for deres egen, forn for vores 1k Id, frem for andre at bcmæ ke • 
at ki nde og at underfoge . I næ!l:e Bind vil vi end videre faae Anl d
ning at tale o.m diffe befonderli ·e S abninger, hvorfor je her allene· fr m• 
f ætter deres HHtorie i Almind lighed. 

Faareftynderen er den enefte (a) Art af d nne ~lrige Slegt, fom hidc·t 
er bleven bckiendt. Mennefkec falde paa at fpife Faarencs og Hornqvægets 
Lev r, I vor- dette D; r opholder fig, og faaledes kunne d n ikke nngaaes at 
bli e feet. Dog finder jeg den forlt anmæ k~t ho ALDROVA 1D (b), fkiont 
det ikke kan paacvivles, at jo de ældere '1turfodkere og maa have kieodc 
d n. B R'rHOLI (c) fandc den oofaa i Grepene af den !tore Blodaare, og 
tilfo 'erle en fl t Tegning. L EU\ E HOEK (d) giord fig mage for at ud
tænl· , h orl des den af Vand t kunne komme ind i Lever ns Aarer; fl a 
ved l11trædelfen ctf laven i men, figer han, 111iidrr diOe Dyr en Galle--

, /from; denne /mager dem Jaa vel, at de fvihmJJt op mod den, og Jaaledtt 
komme de in l i Galleblæren, i Gallegangene og i Leveren - og de uden un• 
derfogte han i nogle Da e de ande, hvor de af Leverikten plagede ◄ aar 
græffede, fandt nagle M glarver og andre finaa Orme, forn faaledes und r
hoJdce ham, at han aldele glemte fit Hoved~rende. Leveriktcns Herkon ft 

ac d blevet ~ rklaret, og andens Læfere !åae mere pa h ns finukke 
iorkl ring end paa Ud aldet af hans nd rfcjrrelf<. Hvor mange ~heorier 
rj}d man f pare, hvis mun begyndce ved Ting enes Virl~elighed. 

Ridder L' 'E fandt i Sumper og ~rand graver nogle Flador111e, forn v d 
forfle dy kafl: h de nogen fla Lighed med Lev rikten, og udgav d m 
for famme, og nu var enhver laciorm en Faareflynder. Hr. uperincendcnt 
ScHÆF ER fkrev en egen Afhanaling om Faareikten med [mukke Te ningcr, 

og 

(n) Vel nnflSrer Lt s end nu t,ende, RiJc:i,!ti i11ufliu11!iJ og F. /,nrbntn, men dilfe ere ikke 1kt r, og hen .. 
hore til trn1de fodkiellige Slegt 1·, den fi<lfte til mine Krntflrt, og den forlle, fom er Pi T u Li" 
gu n. vil nok udgio1 e en Slegt for fig. 

{h) lnfecl. l. 7, p. 7!12. In jeclnoi-ibu boum & o,ium genus guoddam Hirudinum 1dnatum. 

(c) Acl. med. ;, p. 133, f. (J) Cootin. arcan. nat. p. 14~. 
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og paafl:od, at enhver ville Jamne finde og fie den overalt i de ferfke Vande, 
og nu vare alle Læger og alle Naturwgere af famme Formening, og fdv 
vare Tiders ypperlige Naturforflrer, Hr. PALLAS. Dog havde LEEUWE THOEK, 

forn nogle Dage gik ud for det !amme, ikke fondet den i Vandet, ei heller 
viidc det nogenfinde I_ kkes mig at finde i Vandene nogen Leverihe, men 
vel, hvad hine brave Mænd havde anfeet for famme, og forn blcve Arter af 
en talrig nye Slcgt (e) fom denne Underfogelfe bragte for Lyfet. En Sand
bed finder alcid en anden; fandces ik}e Faareikten i Vandet, faa mantte den 
avles i Faarenes Indcrfte, og var dette, faa kunne man og formode den 
Slegtninge hos andre Dyr, og Udfaldcc viifie, at Slutningen var rigtig. 

I min Zool. dan. jJrodromus fandt jeg " Leilighed at !kille \'4andecs Flat!• 
orme fra lkte-rne, at fiif1tctte deres Slegts I{iendemærker, og ac forbeholde 
dette Navn for de Indvoldedyr, forn have tvende Aabninger: een i Foren
den og den anden paa Siden. Heri, men i intet andet ligne de Sopungene. 
Faareikten blev nu Formanden for en ta1rig Familie, fom hidtil har været 
fkiult for Naturforfkerens 6 re. Foruden de ni, fom her befkrivcs, har jeg 
fondet en deel andre, fom jeg har ladet fl:ikke pau den LI, LXXII og LXXVIIIde 

1Tabelle af Ko bbernes and t Hæfte. 

Diffe Dyrs Opholds(l-eder ere meget befonderlige; man har vel tiiforn 
og ofte hore, at Orme fandces i Maver -og Tarme, og paa nundrede andre 
Steder af det dyrifl"e Legeme, men man har gemeenligen croet, at de vare 
hændelfesviis indkomne uden fra, og ik-e, at de var.e ikabte og inrettede for 
allene at beboe denne morke og urolige Verden. Man holtfor for at Tar
mene og Maven ere I en idelig Bevægelfe, man veed at Galden og mange 
andre Safter udflyde i Tarmene, at lVIav.en har en fiærl fortærende og op
lofende Kraft, at man i far om denne har treet, at ale levende der maatte 
doe og fortæres, 1 vorfor ARIS'l'O'rELES med Grund l unde fige, at intet Dyr 
der avles hvor Fordiiyclfen jkeer (f), og '.ALD ov Al n mecl Rette kalåe Spors• 
rnaalet, om og Or1lle j1·em'ko11t i 1\llaven, og -0111 de der k1111de a·vles (g), ar .. • 
tigt, men vanfkeligc at o p1ofe. Hvor meget vil de de have forundret fig, 
hvis de havde hort, at der gaves O me, fom all ·11e Je ede i Maven og i 
Tarmene, og hvis de ha:vde feet Pigt·areiis Ma 7 e faa proppet af Bændelor

rne, 

(e) Plannritt Zool. J111,. protlr. p ... VtII, herhen hore nite Ft,jci !tt i Lift. • er JJ, v. 1, par. :.:, clen for
fie unt gen. hir. CAMrI!R \·il oltfoa n ik ikke ha,·e l...:ll min lifloVin i·e, 111iu1111 ncar hon eudnu poø

fiaaer, (Be1·/. Defchii{t. 4 D. f: 99 ·) lit Leve,·iktcn nabmbarb"m kommer ~[ luftaer, og (Ber!. Sdn if't. 
I B. f. I I 7) nt Knlveue fane I11reftitrnlorme nf Vnndct; ei heller be!hover han nr bie til Augujt 
J.l1nrmed, fo1· nt 111ule,Joge om der fi,ulct 0,-m-c i Vntulgt·n1.0er og i ttmJ,ci'; han \'il fin~le Orme i {Hfrre 
eller mindre Anral ril olle Aarets Tider, men fikkedigen ikke Le1.:crikrm, foa lidet fom L!il:UWENHOF.K 

fandt den. .Ei heller veed jeg, hvorledes hnn kon fige, at Kun , L1NNF., PAt.t.,.s 1 Mi.iu ER &c. t e btwr 

Limgeørm og Vwn 11udilw,jis em for den nndeu, og nt de ikkt bn'i)e l,ir11dt den; r det fidfie er fondt, men til 

det forfre finder jeg intet Spor, i fær hv1:1d L1 :NE og mig angoaer (thi rLI,IN og PAI.LAS hu jeg ikke 
Leilighed ot efrerfec) enJ ikke, hvis han uden god Grund troer, et hans Lrwgeon11 er den famme fom 

Gordius fetn, (Gordmf nqtrnticus Liu.) thi begge lk:ille denne fu Medinmpl, og udcn BROVN vecd jeg 

<lesforuden i.1gen nturfodker, forn har anf er Sein og Meditleufi, fo1· een og fomme. 

(/) Et rmimnl uon ft ill ipfa collc.oclione. 111 uor. npb. ~o, l. 3. (g) I,q;a. I. G, p. 664. 
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me, at man ikke fa noo-.en a n:K'er:;· e en o g icdflens IVIa-

ve, fom er bekhtdt m d r rnkede hvis idelige ~l?uppen fines ac 

kunne odel gge alt, at giemme i fine oder muntre og · omkring r bende 

Ikter, fom m d deres .Aabninget· klæve faa fat1, ac de ikke uden med Vold 

Jade fig fradrage, og at diffe i ile i ke e e aa an j c Steder· end jufi i Ma

ven og der avle . Hvor. forfkiellige maa dere Safcers og Red!kabers Be

fraffenhed \ ære fra , ores, og hvor meget færre deres 6 vendighed ·r. De 

le ud Luft _o Aandrag; de flydende Deles Gang er lanQ tommere, de 

r Rivning mineire, og Vedligeholdningen tarv lig re. J)og, d tte fo. 

rer o incl i pliyfioiogifke Betrao-minger, og vares HenGg-t var allene at cil-

·iend gi\ e diffc ubckicndte Skabninger. 

40. U L K - I K T E . C ) 

Den 1fi:e Figur paa den "rXXte T DELLE ( .. ) frcm!liller Ulk.ikten i naturlig og i forfiorrct 

Storrcl~. 

Denne Ikte horer blant de mindlle i fin Slegt, vanfkeligen bliver det blotte 

bye d n vaer, men ved Hielp af Lupen feer man finaa hvide iennen fr. 

tige Gra_n fl yde i TarmeHimct; opcages diffe med oden af en ]iden 'I ang> 

"Og bri1 e under ikrofkopet, da fee 

Et lidet affongt Lcge1lle af graa Farve, og forn er but i begge Ender. 

Forenden fidder en ]iden Vorte, forn har en Aabning, og ]idet neden for 

Vort n et mindre Hull eller Aabning. Hele Legemet fynei at være fyldt 

1 ed Æg. 

o le gange har jeg fondet den i Ulkens Tarme. 

(*) Fafdola cot'pii c:lljpti a altera extremitate papilla minima perforata, colJo uullo. Zool. nn. p1·0Jr. 2709. 

Rar. defm J, P· 64. 

(**) I r. r 11anmcl'l'aod Zo~G , forn Kammeralforrctninge1· have afdraget fra aturhifiorien, fandt f~rft de 

paa denne Tabclle anforte Ikter, og Tcgningerøe ere faalede , forn han bar meddc:elt mi&" d m. Jei 

101 fiden efo:r fund t <l ficfie, og af dem ladet tege noye1·e Tegninger. 

4r. S AN D A R T - I I T E . ( ) 

Den 2d n Figur paa den XXXte TABiLLE vifer Sandm·tikten i naturlig og forfiorret Storrelfe. 

or det blotte bye er den neppe fiorre end et Sandkorn, under Mikrofko

pet hgner den en t) k Flafke med en kore Hals. 

Lege1JJet er ægagtigt, lid t bu1:,gct, og graabrunt; bliver i Bao-enden lidet 

fma11ere, i orenden bredt og udt1rakt i en cylindrifk Hal ; d nne endes i ec 

Jidet Hull c1ler abning med en bred o glac Rand. 

Tom. I. G g Sidt" 

(*) F fl iol Luciu -p,mt ovnto. blonga, fubvcntricofa, ~ollo bm·i, pari tcrminali margine di lat to Iz\·i. 

Zool. d. n. pr. ~710. R r. n11im. defcr. I p. 64. 
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Sidehullet ftaa r 1"det frem paa Randen af Legemet. 

Den findes i Sandartens Tarme. 

42. H O R I{ - I K T E . ( ) 
Den 3die Figur p:ta den XXce TABELLE vifcr Hor!dkten i naturlig og forfiorret Storrclfe, 

o- denne Ikte er lidet fiorre end et Sandkorn, men under orfrorrelfen m • 
et udmær et ved fin k,mdrede Halsende og Endeaabningens be{ond rlige Stilling. 

Legemet er ægformjgc, morkebrunt, hut for Bagenden, og mod anden 
af orcnden 1dfrrakt i en hvid c li_parifl Hals. alfens Rand er befat med 
fmaa Knuder, o · een af diffe, ikke i Halfens iddelpunkc, fidder Ende--hullet. 

Sidehul/et fidder neden ~ r alfi n · paa den t +l"'e nt af Kroppen, fo1n fiaaer I ngfr fra alfen. 

Denne har hidtil Hr. Zo G al ene fundet 1 Borkens Tarme; mig er de endnu ikl ore ·ommet. 

( ) ofciola Perc<e cern114 o eta vent1·icofa, collo bre i, pori termin li margine no<lulofo. Zool. d i. p,·odr. !1711. Rar, defcr. I, p. 65. 

43. K L L 1 R - I I( T . ( ) 
Den 4de io-ur pna d n te T B LLE fre·mvifet Kullerikten i . nat rli og forlHirr r StorrcHc. 

enne Ikte er fi ··rre end de foregaacndc, o 
Læn de, er afl efor et, plat, final og langftr kc; ; nd rne ere a rundede; or" 
enden Job r lidet fpids til, og er fo r, .. net med et 1idet Hul. id hull c fia c~ 
en F ierd de I af Le em t Læn d fra ~ or hull t, og d t nd r lid t opl oiet, 

Ikke fielden i l ulleri/4tens Tarme. 

( ) 
1t1fciola glefiui linead depreffiufcula • collo nullo. Zool. nn, p1·. ~7u. Rar. defcr. I, p. 5S 

44· 0 . ( ) 
Den 5t igur pa B LLE viG r Aaleko11eil-t 1 i naturlig o fodlorr t SrorrcU • 

l roppen er aflang oo- pl t, hvid o giennemfig i • 

flalfi n er neden til ncfren faa bred forn r ppen, bliver alt frnul1ere, 
Il:aa r fh "n ud ad, o er 1 Enden afl u aec og forfynct med en Aabning. 

Side-
( ) fi·jol Blcm,ii linearis pl no, collo 1 ta bafi di ·crgcnt trune to • .Z ol. d, r. ~715. Rnr. aefcr. 1, p. GG. Bc1·lm. ll:fcbdft. 1 B:ind f. .... 17. 
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Saaledes faaes den dt, . fc rendb 
ur; je I ar no ge u (h), ladet for fiik e 

en bedre Teg a de X I elle i de.t · and hv.oraf 
fees, at Kropp 11 n e er for lang og fi r fma ten af 
Kr.opp n faae jeg tvende gler; og Siderne vare o ed Æg" 
Undertiden ere di1Te Ikter faa fmaa , blotte Oye har ed at mærke 
dem. Og lykkes det ikke hV'.er ang kke dem med Tange f h-
met, fordi dets Scihed ofte holder de i e. 

I Aalekonens og i Ulkens Mave og Tarmer almindeligen. 

(h) Hr. Gor;u; ( atmforfcbe,- 14 St. f. 137, b.) vil nyiigen have fondet mange i Gieddcrne; men 11011 

moae fi kcrligen ho\'e 1krc c ' Fafc. Blennii for 'F. Brnmtt, faaledes fom fig, 8 for f. 5 > ell« ettert 
f. 6, thi denne ligner ieddeiktcn, o lever tillize i en Fedkvnnds ifk. 

45. B R A S E N - I K T E N~ e) 
Den ,6tc igur paa den XXXte TAB i LLE vifer Brnfenikt n i naturlig og forfiorrct Srorrel e, 

og Bagjlykket, hvori Æggenc fees, meget fodl:orrcr. 

Denne nærmer fig meget til Gieddeikten, pg er a11 ne fondet af Hr. Ka~
merraad ZoEGA i Brafenens Tanne. 

Kroppen er hvid, aRang, og trind, mod Bagenden fmallere og mod Hal
fen under Sidehullet c I kerc, oven for bliver den og fm 11 re, og faaer en 
tynd, li det boyet, Hals, forn i Enden har et Hul. 

Sidehul/et er fom fædvanligen paa Kanten af Kroppen~ hvor Halfen .be• 
gynaer. eden for dette faae man giennem!kinnende aflange, brune g, 
hvilke flap ud, da D rret lagdes i Viingeifr, uden ac man mærkede giennem 
hvilket Hull. 

(*) Fnfciola Brnm~ oblongn ter , bafi attenuatn, obtufa, collo t reti fubiucm·vo. Zool. Jnn. proJr. 2714. 
Rnr. ,mim. 1, p, 66. 

46. GI E D D E "I K T E N. () 
Den 7dc I igur paa den ~ XXte TAB LLE vifcr Gieddeikten i naturlig Srorrclfe. 

/Jan har Aarfag at forundre fig over, at denne Ikte, forn horer blant de 
fior!re i fin Slegt, og fom o pholder fig i en almindeligen bckiendt -1 jfk, in til 
ore Tider er ble ren ubenr rl et. D n er faa munter og faa finuk baade for det 

1Hotte og det bevæbnede Oyc, at ingen El.fker af Guds Gierninger vil fortr de den 
liden 

( ) Fnfciola. Ltuii l;nceolc , morgine depre{{o, c enoto, collo lon ato t r ti, Rn . ,mim. defc,·. t, p. 67. 
Fafcioln L11cii lanccolata, depreffo, marginibus acutis crenotis, cgllg clocgato cylindrico. Zool. Jnu. pr. 2713. 
IJ11·Ji1. Befth"fft. 4, f. 537, t. 14, f. 1-4. 
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~ at op I ens o]ig, Gieddens r.eenlige a~c. Og ha ·e p1'1a 
min Tilfkyndelfe Hr. Grev Bo:Rn~ i Stargard, Hr. GoEzE i Qyedlinhrtrg, Sl. 

11...u;.•·" ""' .&. Hraunfchwetg og fl.el.ie med fand E orno elfe betr.a tet den, og Hr • 
...._ ... ,1..,,-H i Berlin givet at famme en meget god Tegning og H r. 

elfe. nærende .,_ fbilding, fom r'+ ZoEG har. ladet orfærdige efter et 

:dodt E ernp1ar, er i ke blanc de belfo, ikulle mine Læfere fra den bedre i Hr. 
LOCH , og I de af mig felv p a den LXXVIIIde TabeUc af d<!tte Værk 
"rgedc Tegninger, 1ore en uforde ag;tig lutning il de ovrige her foreltilc 
kter, fa ae jeg erindre, at dec i l e fraaer i nogens agt at finde diff 

fmaa Dyr, naar han vil, ei heller er enhver Mal r i Stand til at tegne de 
til gturkiendercns oye, hvorfor jeg hellere vilde bckiendcgiore fan de, fkiont 
raa Figurer, paa uki ndto abninger:, end i · vets Uvished holde d m til
J:>age efter n e og bedre Tegninger; na~r forft r aturfogerne ere bragte paa 

por, da vil Tegningerne og Bemæ~kelferne al tid kunne blive Lcdre? hvilket 
de omO:ændeiigcre igt rer af Aale.Aonens og Gieddens ikter i det andet 
Hæfce af diffe Kobbere, forn allerede er udkommet, bevifc. For nt ha e en 
bedre Fiour for O et, troer j<;g det beqvemmefr at afhandle Gieddeiktem Hi
fiorie i det andet Bind af vorc Dyrh1ffone. 

47. TV -IK T . ( ) 

Den gdc Figur paa den XXXce T A.BELLE vi.Gr Tv.e-ikt 11 i nat rlig og forfiorrct Udfccnde. 

Denne Ikte fkiiler fig fra de hidtil bekiendte ved fin traadformige Hale, og 
r faavel forn den folgende allene ftm et af Hr. ZoEG • 

Legemet er cylindrifkt, liga ty , langftrakt, og lidet bue rumt. 

Forhullet er frorre end idehullet, og intager hele nden; Sidehul/et fid
der en Trediedeel af Kroppens L ngde neden for Ji orhullet, er mindre, og 
rager mere frem; begge have i Aabningen en Iiden one. ! 

Bagenden er forf)rnet med en traadformig Hale, faa lang forn den halve Krop. 

I Fiftenes Tarme; inderen ermdrer i k: cre hos hvilke. 

(*) F:ifciolo billodis clongota teres, poro lateral i pspillori, cauda ta. Zool, dan. pr. 27 I 6. Rnr. d,flr. I, p. '9• 

48. T A P - I I( T E . C') 

Den 9de Figur paa den XXXtc TABELLE vifer Tapikten i narurlig Srorrclfe. 

Denne Irnmmer Gieddeikten nærme(l: i Storre fe, er Jicre(l-rah trind, ryn ~et 
og bliver lidec fmallere mod Bagenden; Forenden r klotcet e1ler fork t; Gre
,zene ere af ulige Læn de, og hver forlYnet i Endernc med en _dyb Udhuling. 

Og denne fkal findes i Fi/kenes Tarme. 

(*) afciola difli /Jn elong t tm:s, poro ate li pomflo, c ·ato. Zool. dt1n. pr. 2716. Rnr. nn. dijir. 1, p. 69. 
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STRANDSPR 6 7TER 

Vi "iende ~Heredc fire Strandfproytere i dette Sl'·rjfr, og her forekomme 

endnu t:vende. Den forfi:c kommer nærmcfl: til oRsr AALS anden Sproy

ter fra det rode Hav' og den anden er blcven Li J. E fendt af Hr. KOENIG 

fra Island, og anfekt forn ubekiendt uden noget Synonyme. Da jeg havde 

raget en Kopie af I r. KoENIGS Original Tegning, forfærdi ·ec af en l\1aler, 

fom fulgte ham til Island, og fandt, at baade oe ælarc g n 'ere Iaturfor-

11"ere , forn have befl"rcyet og aftegnet dette Bloddyr, v~re af LL.1 TE ble ne 

overfecte, troede jeg il-ke ilde at anvende den paa :Pladcn tilo ers blevne 

Piads, naar jeg lod denne, fl<iont maadelige Tegnmg, fiikke, og beticntc 

mig af en taadan LeiHghed ved Synonymernes Sammenledelfe at forekomme 

~rtcrnes . u nmdede Forogelfe. 

49. D N KLÆVENDE STRANDSPROYTER. () 

Den 1!\:c Figur paa <len XXXIre T. BELLE vifer denne Sprb'yter fommcntrukken. 

Dl,;n 2den famme udfl:ra t og med frcm!\:aaende Foltzrme, begge i naturlig Storrdfe. 

Den 3 ic if< r Forenden for!l:orret med fine Fo/nrme, Munding og fim Yo1·te1·; 

D ... n 4de hele Sproytererz i adfkillige rykk og fmalle Strækninger i naturlig Sconcl!c. 

Den 5 r i11dvolde11e i naturlig Storrelfe. 

Den 6te en Fol11rm Fm d n udvendige, og 

D n 7rle famm fra d n i wcndige Side, begge meget forllorrede. 

Denne Strandjpfoyter har det befonderlige, forn jeg ikke fandt hos no en 

anrlen, at h or man vedrorer den, hænger den faa fafr ved Ha and og Fingre, 

at den ikke udcn med Magt kan frafiides. Dette fkeer formcdelfl: en mallig 

æno-de af fmaa, runde og næfl:en ufynlige Vorter, hvormed hele Kroppen 

er b fat, og med hvilke den i et Oyeblik fafl:fuger fig. De uden kan den 

efter Behag giorc fig t k og ffop, lang og I,..ort, og opblæfc og fortynde 

11 ilk n D el af (rappen den til; ofte gi"'r den det paa mang-e Steder tillige, 

og da fec den i rna 1 e Bugter og Ophævelfi r, forn i den ficrde Figur. I 

hver Tilfi:and er dens k1ævende raft lige flærk 

To111. l Hh Kroppen 

(*) Holotlmdn iulut ms tentaculi duodeni , col'pore papillofo, fe foriem lineato. Zoo/. ilfl • prodt•, 2s u. 

1' nr. nn. defl r. 1, p. 70 • 

Fifiularia n1cip,·ocn,u t~ntaculis lineal'i-Ianceolatis, utdnque ramofi • FoRSJ.AAL nnim. Jefcr. p. 1~r, t. 38, 

f. A. . 
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Kroppen er Iangfl:rakt, cylindrifk, rodbrun, gienncmfigtig, og paa langs 

befat med mangfoldige fmaa runde Vorter, dog faaledes, at fe... fmalle Mel. 

Iemr m ingen Vorter have, og fees forn hvide Bændler. Giennem Huden 

kinner Tarmen, fom er opfyldt med forte Ureenligheder. Begge Ender ere 

yre es ammentrækkelfe butte, og da fees midt i Forenden et rynket In

tryk, fom er Sporet af de tilbagetrukne Folarme. Diffe cre tolv i Tallet, 

udfir kkes og intr kkes paa alle, efter Sproyterens ehag, og omgive Mun

den, forn er en fior Aabning midt i Forenden. 

Det er at formode, at den ligefom de andre Sproytere har et Hul i Ba'g

enden, fkionc jeg ikke erindrer ot have feet det faa idet fom de fmaa i En• 

den paa forfie Figur tegnede Spidfcr, om hvis Tilffedeværelfe jeg af min l\1a

lers o ragcighed dog ikke l an tyivle. Ei heller faae jeg, at det, forn hoi 

de andre, udfpro tede nogen Vandfiraale. 

Hver FiJlarm befraaer af et kioda tigt, lanfetformigt, trindt og rode Le

geme, paa hvis Ende fra den udv na1ge Sides 1idte udgaae over Randen 

finaa korte Pind til begge Sider: de paa Enden felv ere dobbelt faa lange. 

Stortarmen llrækker fig flangeviis fra Mundingen ned imod Bagen den: 

den ovcrfie hal ·e Deel var guul, og havde vedh ngcndc en Klump tme gule 

Trte:vler, forn uden Tvivl blive dens &edekar; den ned rfl:e ar fort af de 

udfyldende Ureenligheder. 

Æggene ere, efter hvad jeg har funt1et i trende Sproytere (a), forn 

vare infiugede af en Todl , brune, og ligge hver for fig i et fiimet æfcn. 

Jeg finder ikke Spor til at nogen har "iendt denne Sproyter , FoR• 

sr- ALS Fijlularia uncngen, forn med den har me en Li 1 ed i kabning og 

genlkober. V el fige dennes rop at være overalt b fadt med Slim ort r, 

og i Beil rivelfen meldes intet om de fem 1 fere og vortefrie Bændler, dog 

ces et af dem i den ho fo de jgur. At D T et, fom han fortæll r, Jæger 

ned dets 1 olarme, red vexel ii at fremfl rde o tilb getr 1-1 e dem (b), har 

det tilfl He med dets le min o med mange andre rmearcer. De I id" 

adne raade, fom han faae at udfkyde a et Iul nær ved o edet, er Dy

ts ædekar eller Ægftok e. 

ig fore om den overflodigen paa Bunden af iordene indenfkiærs pa 

... iifl:erne mell n Chriftia 'lja11{/ og l(rageriie. ◄ ORSK AL ande fin ved Suer 

1 det rode Hav. 

(n) Berlzn. Befcbiift. I n. r. :l I G. 

(b) Difcu plan us, centro pollidus inter tentacula, quibu~ nit11:il perpetuo Judit ca i-etrehcndo & mit .. 

t ndo olt m cjm ; h u lit 1· c ft u Vil$ fempet 1·otrudel'et lingull.i. l. c. p, 1 ~ 1. 

50. D 
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Den 8 

I)a jeg ik 
Anforfol allet 
nogle Anmæ 

D t m kald 

ig e gur er agur: e; o DELET an!eer det der-

ans Tegning, i hvor raa den er, frernvifer dog Dyrets :Holding 

og ning. Efr r ham fkal den · gurkcn i Gefialc arve og bugc. 

Var iginalte ningen maadelig, da kunde man ei vente at · 

ved opi rne, og dilfe finde vi hos Ro ELETS 5:'\ffkvivere, 

NER, Jo STO og omfider hos HILL. GESNER; der ligefom de 

kiendc d n udct NDE · gger, at den finagcr forn en 

HILL anbringer r, ved et gan{Re for&ielli r. 

Vores Tidsalder har giv;et es bedre Eftern tning r og noyagtigere Teg

ninger. B1A HI Figurer f)rnes gode, og finde~ baaåe i de Dononi]ke 

Commentarier og i J1ans Sl rJ t tie conchis. Han anfoer de fmaa Vorter, for 

Hull r, o; iundingen forekomn er: nam rfom ØrnGENl ~ Logte hos dzebiernt; 

J1ans B ikrivelfo er Jigefaa fafrende forn RoNDELETS Figur" AND u der

imod giv r en kort og god Beil ivelfe over dens ·nvortes !Dele, fom for. de 

m !le fremme re ns m d I voldene hos en ftnu k trandfpro ter, dog 

tillæg
0

er 1 an den ikl~un aate Folarme, og hans Tegnin er meget n aa elig 

Det D" r, fom i den Islandfte Reife anfores under Navn af Brimbutur, bliver 

nten ore fm1/kke t,randfp_r "y r, forn ov n fagt (c), eller en n nværen-

de; formod ndi en Rald de begge m d fumme Navn, da de ere h cran• 

dre faa licTc, og Are r af en le t. Den In volde figes, Jlt være den oefl: 

addinb for fin a Todk og andre FHke. In voldene, forn der fore Hes ofre 
at 

(*) Holothuria Pmtn8cs ore cinao tenrnculis dcnis, corpore quinquefariom verrucofo. L1N,fyft. 1091, Brit. 

Zool. 4, p •• p, t. 26, f. 41. 
Holochu1 ia Pmtnctcr tentncurs dcnis corpore quinqu~fariam_ vcnucofo. Zool. Jnr,, prodr, ~So6. Rnr. 

nuim. t, p. 7 I. Fn. ,·oenl. p. 3 5 2. 

Cucumis mndnus. Pu '• h, nnt. l. 9, c. ~

Cn~umi marinus. Ro OBL. pifc. 2, cnp. 25, r. 
Cucumis marinu • ALoRov. Zooph. p. 593, f. 

ucumi mnrinus. Gc. • nnb. 4, p. 85, f. 

Cucumis morinus. Jon T. exn11gu c. 5, t. '.20, f. 

Aphrodit , fj,ec. 4. HILI. hi.fl. of nnim. t. 5. 

chinu coricccus ad o fimbri~tus. Pu ·• conch. p. 99, t. 6, f. D, E, F. Cotmmnt. Bo ~o '• 5, p. ~41 1 

t. 2, f. 1-3. 
Cucnmer morinus. V. nm ti tlijf. p. 87, t. ~, f. 12 • 

.Bi-imLumr. lrltmd. Rei.fe 2, §. 909, H. 

11 dra cornlli ora renr cur retraclilibu frondofis. Ph. irmunft. 1761, p. 75, t, I, f. ", A, B. 

La leuril rd • 1 071 R <Jbfer;,,, J rs, oa. p ~ 7, t. 11, t: I-~. 

(c C 9. 
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c1t hænge ud af et Sidehul, ere fnarere Dyrets Ægfrokke; vi have feet et 

faadant Exempel i den oven ~mforte tcenformige Sproycer. LINNE cller Hr. 

KoENIG tillegger den t" · End erne lodne olar11Je, og paa Kroppen fem Ra

der dobbelte og giennemfrukne Vorter. I et Haandikrift ftger Hr. Kofa 1G, 

2t d n kan udfkyde enhver !Vorte længere end alarmene, og træk re Vand 

1g1ennem em. Hr. PE NA har givet n fmu ... ~egning. Hr. DiQvE ARE 

gior en god og blomfrerrig Bdkrivelfe paa dens udvortcs Udfeende, og til-

oyer en ypperlig Tegning; men hvor meget han feiler, naar han troer, at 

ilen er ubekienåt for aturforfkerne, ees af førl en anforte Synonymer. Roes

værdige ere, og Tak fortiene gode, befremmende Belkr·velfer og mefrerlicre 

Tegninger, men Konfrcn er at kiende Skabningen igien i uHadige avne og 

· flette ·gurer. eppe fkulle man anfee RoNDELETs, V ... DELLIS og fdv 

Hr. KoENIGS Figur for et og famme D r med Hr. D1Qv • 1 r •S Tegning ; 

Fodkiellen er forn mellern dode og le~cnde, mellem en -i ulker 0g en e

fiers Arbeide; og og bor man · ke mi kiende nogens Umage. At v re 

Maler og Naturforfker tiHige er mere field nt end det burde v re, og alti 

at have en o et aler v.ed Haande er en Gave af I orfynet. 

Hr. F ABRicrus tilfoyer i fin Ilefkrivelfe folgende Bemærkelfer, at den i 

Marts foder levende Unger, at den kan ved Hielp af fi~e udfi:rakte orrer 

gaae paa Bunden i Havet, o me fine olarme fvomme i det aabne Hav. 

VANDELLI taler allerede om Fofiere i 1oderen, og, da den fh1l 1::unne ud. 

firække fine V orter, have vi ikke Aarfag af det vi fee hos So(iierncrne, at 

age dett Dyrs ng i Tviw ; anfk ~igere fynes det, at de korte olarme 

fkullc kunne fremfore det paa Ha ets Overflade, faaledes fom Hr. BR1c1 s 

beretter at ~ulle være feet. 

Denne Strandjprb)'ter opholder fig i aile Europæijke Strande, thi man 

har fondet den i Middelhavet, i det Adriatijke, det lslandfkc og det Griin

landfee Hav, faavel fom i Kanalen. 

TRE DE 
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TR -' DE FLADORME. 

Man kiender mange Dyr og Planter, fom fynes at fiaae paa Grændferne 

af hverandres Riger, og fom lade Betragteren lang rrid i U vished til 

hvilket Rige de henhore; for at flippe ud af famme, fandt vore nyere Na

turforfkere paa Navnene Dyrplante og Plantedyr. Jeg har paa et andet ted 

(a) viifr, ac en fri illig og udenfra ubefl:emt Bevægelfe er nok til at fki1Je 

et Dyr fra en Plante, og at man uden avn kan unvære diffe tvetydige 

Navn , d r ikkun medfore urigcige Begreber. Jeg kiender intet Dyr og in" 

gen Plante, der ved forfre Oyekafr mere ligner hverandre, end nagle Fla.d

orme viffc gallertartige Væ ter, fom af deres zitcrende Bevægc1fe, naar de 

tages i Haanden, kaldes Tre1JJeller. Saaledes kan den nærværende forfie 

Fladorm ofte fces og tages mellem Fingrene, og endnu croes at være 

et Stykke Tremelle, eller en Lap af vitre Foldfvampe (h), faa fimpel er dens 

Bygning, og faa liden Bevægelfe yttrer den; den Josnes og i fmaa Stykker 

og forgaacr forn hine i Vandet kort efter Doden. Ja Foldfi a'IIJpen og Trt-

1nel/e11, fyncs endog at være mere fammenfatte, thi ved no agtigt ilfyn ud

gyde begge et fiint Stev, og ere befatte med meget fmaa Huller eller oyer

maade fine Ror, hvoraf Stavet uddamper (c). Denne Flado 11t vilde anfees for 

en bloc homo ni!k og 1ivlo Lamelle, hvis den ikke undertiden robede negle 

giennemfkinnende forte Screger og Punkter) og i Kanten nogen Forandring 

1 Foldernes Stilling. 

Ligefom denne Orm og Tremellen g1ore Overgangen fra det ene til det 

andet Rige, faa foreene andre Fladorme viffe D rflegter med hverandre. Jord

Fladormen (d) ligner paa Hornene nær aldeles de firehor11ede Snegle, og Ho" 

,ved-Fladormen (e) de tohornede i Krop, Gang og det flimede V æfen. Punkt

Fladormen og Slordoriden (/) forbinde deres Slegcer med hverandre, og Horn

F'lador111en har fin Slegt platte Legeme og Sneglenes tvcnde Horn. aa me

get nærme fig Skabningerne til hinanden, og faa færdele har Skaberen ville 

give alle muelige ammenfættelfer Liv og Tilværelfe, og opretce et Sl gdkab 

fra O men til enne{ket. 

Flador111~ne hore blant de æfener, forn forft af de nyette N atur{ogere 

ere bl evne bemærk de. Intil vore Tider have de, naar jeg untager tvende, 

Tom. I. I i fom 

(a) Virmium hift. iti pr<tffllio11e. (h) Elveln, i firr coch/entn. (c) Ber!. Befibnjf. 1 B. f. 153. 

(f) Zool. 'dnn. t.. 47• f. r, ~. 
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fom lofeligen vedrores af ALDR0VAND (g), været ubekiendte; det Arfflotelifle 

Udfigende, at Orme og InfeB:er blive til af Forraadnelfe, giorde, at man il ke 

agtede paa finaa D} r, og d n Linnei/ke Fordom, at Faareikten kom af V an

det, truede i 'Ore op1yfie Tider denne hele Slegt med et evigt 1 Iorke, thi 

den var Aarfag i, at man anfaae enhver Fladorm for en Faareilue. Hr. 

T E BLEY (h) og Hr. DA~ A (t) anfore hver een, og Hr. PALLAS fire (i). Min 

Be ierlighed at tinde Faareikten efter alle aturfodkeres Paafiand i Vandet, 

blev n~kc ( I efla-iort men forvoldte mig en Snees F ladormes (k) Finding i 

de ferfke rande, hvoraf i kun fex tilforn vare anmærkede af ovenmeldce 

Paa-agtcre. I det falte Vand fandt jeg fem Arter og Hr. 0THO FABRrcms 

fem andre; alle dific forel--omme be!krcvne i min Hijforia ver111ium under 

Ta 711 t Fafcio/a. I min prodro11ms befiemce j g cnne Slegts Kiendemærl er 

no re, lod Ikte ne beholde Ja net Fafciola og gav Fladorme11e det beqYem

mere a, n Pla11aria. iden har Hr. F DRI 1 (/) endnu fundet tvende i 

a 1et, og jeg fem i tr~nden og een i det fædke and. 

Flado men er et o al eller langflrakt Bl "d yr, forn h r 1Iunden i For

enden og under Bugen pna lang tvende fmaa Huller. ogle udlkydc et 

Ror af unden. Om Kionnct er forfl ielligt eller foreenet i een Perfon, 1-

e end nu il ke, faa lid et forn hvad der tiener dem til F ode. Hos nogle af 

et fer e 7 an fa jeg t c ig i g, og n, forn glubendc influgede mi-

·rof opifke D} r (m ). 

(g) I,zjW. 7, p. 722. Hir11do fufcn, fom er min P/1111, ffog,u,lfr og Hn-u o tJi ro npud Il l·,mios, def bli 

y r min Plan. uigi·n. 

(h) Pol 'P• t. 7, f. 9. fom er PIQ1z. ui ra. (t) A:1. tnur. 3, p. 199, r. 6, f. 1-6. 

(i) l11f. iuma viv. p. 27z. Inn. ftngu lis. ·nfcioln fufcn, Spicil. 10, p. 21, r. I, f. 12, a, b. forn li e 

min Pin t ,·vn. Fnfiioln ptmElntn Spfril. 10, p. 23, t. r, f. 14, ø, b. fom e · min Pinn. ttntnculnrtJ 

og Fnfc. qundrnn<1ulm·fr, picil. Jo, p. ~o, t. I, f. 12, a-d. fom ei: min rin,. t rr.1gomr. 

(m) Plan. Gulo. 'erm. 11 Im. p. 5G. 

. ( ) 

c 1 fie Figur pa A 

Den 2cl n igur famme n den fr.1, begge i n turli 

D nne befo 1d rlio-e h1bnin ligner en ult Lede·, 

atiten; ell r, det er e 1 pf3t, t 1"" og aflano· 1d , fom 

ar et, g midt paa g 1ulladen med en h id 1me I a 

Sider udfk_ ?der ko ·te tr ger. Denne for frill r 

{ynlig, uden naar den er opf ,Jdt med ærin en. 

m er bugtet i 
n er afl'"e" 
d til be 

0
e 

"", og er ik -e 
den fiaaer tven-

de Pletter e i en af h rcrandrc, og fi a der dj t lober en li" 
den 

( ) Planorin tremellnris plena membron3cea, lutea, m rgine linue o. Zool. dt111, p1·. ~705. Rm·. nnim, Jefir 

, p. 72. 
afciol tremelim·fr plona memLi·onncea, luteo, m:irgine finuoto. Vem. heitn. p. 72. 

1-iiru o 1,I na co pore pl 110 o · to, ,ntice e111a1 ~imito. orfi. elfl.. k,ift. 4, p 65. 
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den Screg forud. Bag ved den ere tvende maaneformige Pletter, forn have 
en Punkt imellem fig, og mod Bagenden fees en anden fiorre Punkt, fom 
infiuttes af en Sirkel. Dette bliver formodencligen Gatboret. Den hele Teg• 
ning er hvid. 

Strax ved Forranden fidde tvende Pletter paa tvers: de befiaae af 
meget fo1aa forte Prikker, og udlobe mod Forenden i en fort prikl·et Streg. 
Mon de være Ormens Oyne? 

Neden under er den hvidladen, og har en fror ægforrnig Plet i Midten 
og tvende mindre maaneformige, forn fkinne igiennem. Saavel den ftore font 
de fmaa Pletter ere mælkfarvede. 

Diffe Pletter og Tegninger ere aabenbarligen Virkninger af Ormens in
vortes Dele, hvoraf man maa flotte, at den maa være forfynet med mange 
Organer til Fortplantelfe og Underholdning, dog fees ofte intet af ale dette, 
de fi11aa, næfl:cn umærkelige, forte Prikker untagne, og man troer letteligcn 
ikl"e at have uden en uformelig Lap i Haanden. 

Det er ikke let at mærke denne Orms Gang, thi den fkeer baade fang" 
fom g fi.Jden, og kiendes neppe uden af Sidefoldernes foranderlige Stilling, 
oog vandrer den Ende, hvorpaa de force Prikker fidde, forud. 

Jeg fandt den i Kanalen imellem Kiiibenhavn og Chriftianshavn, faavel 
forn 1 Drobaksfiorden, nogle gange. 

52. P UN K T - FL A D O R MEN. C'') 

Den 3dic Figur paa den XXXIIte TABELLE vifer deAne Fladorm i naturlig Storrelfe ov n fra, og 

Den 4de Figur [; mme i overnaturlig Storrelfe• 

Og denne feer ud forn en hvid Hud eller Lap, ovenpaa befiroet med brand gule 
Punkter, og neden under eensfarvct uden Pletter; den er bugtet i Kancerne 
og kan efter Behao- bo e dem tilbage. Det bevæbnede Uye feer paa Over
fladen hvide paa en rodbrun Grund henfrrocde Pletter, og en Fierdeåeel af 
Dyrets Længde fra Forenden tvende Hobe forte ·. Prikker. Hver Hob 
indeholder ti Prikker hvoraf de fex bagefie fi:aae lidet fra de fire forrell:e. 
De blive vel Ormens Oyne; i det mindfl:e fidde de pna det Sted, hvor dens 
Slegtningers Oy:ne pleye at lidde. Til andre Dyrenes nodvendige Organe~ 
finder jeg intet Spor, fkiont den ufeilbarligen maa have dem. Vi -have hos 
den foregaacnde feet, at de ikkun til viffe Tider gienncmfkinne Hinden, maa .. ; 
fk.ee denne Orms Beftanddele ere faa tæcte og uklare, at de ingenfinde kom• 
01e tilfyne. 

Ved forfie 6yekafr ligner den 'lårdoriden, thi dennes Dække feer og 
ud fem en udbredc og punkteret Hinde, men fkiuler i fig Dyrets Foltraade 
og Gatborftracer, og under fig Dyrets hele Krop. 

Ikkun et par gange har jeg fondet denne Fladorm i Drå·baksfiorden. 

(*) Plønada ntomt1tr1 pla.nn mci:nbranncei, alba, fuperne ritomis fpadis rufis. Zool. dnn. pt·. ~706. Rn,·. nn. r, p. 73; 

53. HORN-
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53. HOR LADOR i . ( ) 

n 5 igu · paa d n X Ilte AB LL. vi~ r Ror iflødormen i natu li Storrclfi o c1 r 

D n 6tc f mme oven fra med ud!lrakt Snude, og 

en 7d med tilba drag n Sn ule, begge for!lorr e. 

e nogne Snegle Over enfiemmelfe med Snekkerne, eller de Snegle, for 

boe i neglel1t f< , faldt aturfo erne faa be{onderligt, at mange trocde, at de 

ncigne for en id havde forladt dere ufe; o da man ved mere Paa-agt Hi 

ande, at de are ald les fodki Hige Arter, og at de nogne faavelfom de hu

f< de fra deres 1 od~ I intil deres Dodsdag vare i famme -1 orfatnmc , forundre 

man fi
0 

med m re rund r, at d r g e no ne n 0 1 me n-e Horn, 

i efom d hufi de ,andfoek.ker (Helices), g ingen n "gn m evende o , 

fj m d hufed ndfoekker. Dette f, ntes efter amren b l i ndtc Hu 1 ol -

v · e an l, m n fi i~ all ne i or inf r n "ede Kundfl b, 

thi ncigne tohornede negle maa fei i nd c, li efom de hufi de med tv Id 

orn d r (11) opholde fig, og her finder man dem i n r ærende ladorm. 

el er d r p~a d nne og andfnekl'"erne fuld faa fior F rfki I, fom paa Sneglene 

og Landfnekkerne, dog igienkalder hvcrs f'rfte Anfeende hinanden Bill der. 

Ho njiadormen er ed m n m b c dmærket blant fine legtninge. 

K oppen er h 1idladen, ægformig, dog noget aflang g lidet bugt t i Ran 

den; oven paa har den i idten paa langs et klart r "dbrunt In old, fom til 

b er Side udlober i fire A rer, og dilfe att r imod anden i t tall i ·e fine 

Grenelfer, der gi e R nden nfee1fe af en broderet Br mn • or n n 1 1-

lem orn ne kan Orm n fr mftræk e f~m en nude, o feer B ha 

den tilbarre. Stra bag 1ed Hornene, midt paa Kroppen fe en fpids 

·el, h i Grene fiaae ba ud, o..,. forn befiaaer af forte faml de Pril l'" r. 

11 under er b fl:ro t med hvid Punkter, forn fi nes at v re 

mfkinncnd 

Hornene opkomme ra Kroppen kant, iore 

re tra dformige, i e 11 r · dfc n ere bure 1 
1 

nden, 

fraae nog t tilba krumt 1c e, de af 11 bn n , ere ved 

runden b t nede m d en I lump orte I rik er. Dim 1 a e 1 for fior 

i ·h d med de inkled Pri ... ·er pa er en, at 1 n {kulle t ro nfc e dem 

r " ne, og dog tidde de paa d'ffes f: d anli e Plad da 

m alle for O n da fi denne Orm ba e 

n paa t I ornede n ker 1 d 

( ) Pfo ari mutn plana oblon , tenta u o 
roque c1pi ·s lat ,. Zool. ,z, pr 1. J(j 1. R • mzi111. 

difcr. P· 74· 

( 1) lkkun t ende Landfoe kei, n mli T t· ifiukk 11 og Sorl rn ,fiu t ( 
7 ,rm. ur . jluv, 2, p. I 2 & J 2'5, 

ior bcifi c1 nr elfl, h\orfor? fo1di og d ne Hul i k ninien Pl n 1kul e u ld s. 

y 





4 



§§§2-~~=>c= I 

s V GIELLE-OR E. 

Hvo kan 1-afre fit O e paa denne Tabcllc udcn at rekes af den frorfl:e or• 

und ·ing. Or111e1'~laj]en indehclder faa mange beionderli 0 kabning r, 

at mnn bli er 1anc til at orundres, og at man i ængden af Sær~ ner int t 

har cilo 1 rs, end at fce 0
0 

tie. De giore os framme der, h or vi for ace" 

rien icrti hed fl . Id hclO: ilde tal , hvis Ord ei feilede. En varm "orun

drin ·, ofte igicnca en, bli er lunken, og tilfid{l old, eller rettere udt ættet, 

o nu udcr ,1- -er au heden mere end en mat V cltal nhed. og vifer denne 

q,abelle faa m,u1?;!~~1.Jc:JJUD.llt:rli e Ideer ud6"rte i levende V æfener, at ielen ··1er en 

fl:ille ha r li hed ed at fee 1 • lli -att r-i1 r opho 1cde til i et l, • 

der. Li n 1 er af Dyrlloller, nbgne Giæs, Svobelfeborn, danf< nde A11ge"·okker, eller 

Ca tefianfke Dievle - lev nde Dyr i faadanne kikkelfer maa nodvendig n 

fiandfe ynct, orr lofte E tertanken. Vi have i Anledning a Jkterne tilbe

det den alt opf ,Jdende Virkfomhed, forn har villet, at et Dyr lnvolde 1kulle 

, ære ode- o Le efted for et andet, og i ære, og h Ide den Godheds 1 ig-

om, fom modeller de fener, der ikulle finde deres Boli og ring paa 

Fifkcne Gieller og Finner, faa mangfi ldigen. nd mere ophoy s or T n-

el-raft, o mægtigen gribes i om Hiercet, naar vi fee d res fælfomme Op· 

hold fre er, dere n n · edfkaber i en in!kr nket Virk kred , og naar vi 

tillioe file o (i m dl mm r af dette bcfonderlige eHkab. De 1dde paa 

en iell r in i l ans ab eller h n e for befl:andi en ved dens in-

ner, drage d re , riner af det Bl d, forn I "b r i di[e Dele fine Aar r, og 

fanl d fare oml-ring med deres t i rderi fiore Hav uden at komme 

af ccdct. 

m {ionnet ho dem er adfkilt eller for net i een Perfon, , ide vi 

endnu il-I ; d t · fandfi nli t, at an og Hun er for fig, thi man ·oder 

n gle m Ægri}r, oo- andre ud n di e, men da diffe ofte tabe ell r afl -

g , foart et, fnart begge, er der • raværclfe ikke tilfl:r kkelig til at betegne 

1 annen. Æg iirene ere ho alle c ende, ncdhænge fra Kroppens Ba -

d I. De befl:aae af en t.., nd gicnncmfigtig Hinde, forn er op yldt med fmaa 

Korn; diffi f< s ho no le ud n paa I "rene, tabe fig efterhaand n, og de 

tomme Ror bli re nogen Tid edb ng nde. 

n<l{kionc de n ere aturforfl ere have troet, at være Opdagcre af di(fe 

D Tnrc r, e ·e de do il l·e ald les ubekiendtc for de ældre. ARI TOTELE 

n~vner en faadan m d ol ende fa Ord, forn dog tilfrræ 1 eligen oete ne 

Tom. I. 
haade 
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baade hvad Slegt og h ilken rt Ormen er; han figer (a): den fremko11m1er 
tz:ed Finnerne paa nogle Tanteier, feer tJd fom en Skorpion, og er Jaa flo , 
fi;m en Ederkop. PLI 1us bruger ARISTOTELEs's Ord, og legger dette til: det 

er et /idet Dyr, fom .[ætter fig fafl med fin Brtiad zmder Finnen baade paa 
Tanteien og p a Sverdfifken, og foraarfager dem Jaa megen Smerte, at de 

jpringe op i Skibene (h ). Dette fidfre maa fkrives paa Fifkernes Regning, 
fom gicrne o erdrive ethvert aturfyn; de faae Tanteier og Sverdfifke un
dertiden fpringe oven for V, ndet, og nu maattc det være af de Smerter, 
fom Gielleormen forvoldte; derover kan man ei undre fig, naar man læfer, 
at lærde oll- cndnu i vore Tider udcn Grund paafiaae, at Brafenen for 
Smerte af Bændelormen fpringer over Vandet. 

Det er il-ke fandf, nli t, ac det lid et Blod, fom diffi Orme drage af 1 inn erne 
og af Giellerne, 1-an o iore i ifr·en nogen betydelig merte, tl i bnade l 1ive de paa et 

ced, uden at k mne fl tte fi ,, cfterfom i det mind fl:c nogl d ·til fatt " d b h ·· i · 

emmer, d rn fl: fidde i 1- mange paa een 1 ifl-. el figer Hr. Prof. 
ICI s, at d æde ./fore Hulle i Finnerne, en og i To jken filv, og r. Orr I o 
BRI 1 s om Bergfaxen, at den gnaver Smuler af Fi ke1l, m n da d nne 

opm rkfomme ratuforfl"er ikkun erindrer d cce om een Art, ei nævner fclv 
at ha 'e feet d t, og dcnn Sl gts gentli c Egen!kab er, at udfoe Blodet, 
maa man in til nærmere troe, at han, 1igcfom Pn [foren an '"rer. dcc aa 
andres Fort Iling, og at det tillegges ielleormen, fom cgcntli'".,en h nrorer 
fra de faa kaldt Fijkchms, fra Q:geifen og andre. 

o TD •L •T, denne fiore Iaturforfl er, befkriver os den Arijlotelijke Fin
neorn , om han fei har fc t under Ti nteien ·nne t t ved iell rne, m" 

flændeli 1 , og til orer ' egning; denne, og i fær Bcfkrivelfen, fremmer, 
p,aa H vedet (c) n r, o ? re ns m d Bergla ens, ionc den for d ts il yl 
nok bli er en e en rt. A D ovA D (d), Jo TSTOJ. (c) G • E (f) ud" 
fk ·i e fom fl v nlig n den b ·ave o DEL· , g den fi Ific, for at rbaufc 

æferen ved O dit celfer forn ikl.,.e behov i · u · i rien, tm g r 3f fit 
e et, at den forvolder Delphinerne og and c Valji/ke Jaa cm 7ijd, at de 1'· ifl_e. 
fig paa Landet og paa trandbred l 11 

◄ lere kiendte man ikke i en Række af et par tufinde ar. 
m "der J. t 1rl ifl:orien fkinn nde Periode: det att nd\; hundred 

æ ke fio- cd at ha e fi mlet ob navngi vet turens ◄ mn r, 

Men nu 
ar vil ud
t n'tt nde 

ed 

(n) Jlift. nuim. 1. 5, c. 3 t. Afil s ei ca Thynnorum quorundam pi 1 s oritur fi ccie G 01 ion is, "-ra nei 

mognitu :iiuc. 

(h) Animal efi porvum; hoc fe e thynno 

in6 !tat do! re, ur in nans f penumero 
ei, qui glQ ius voc tui·, fub pinna ffi it ::iculeo tantnquc 

.·iliant. Hifl. lib. 9, cop. !l I• 

(c) oo h. c. 8, p. 7$, f. Oefin s {i e Afilus marin us. Mouf. tb, i if. npp. t. l, f, 

( ) 111[. lib. 7, p. 713, f. 0 !h s Du Afilui n urinus. 

() 1.ifd, p. 1 2, t. z5, f. {hus, filu. (/) AnhflJ1z f. S 8, f. ic 1 breim. 
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ved at have lært deres Bell:emmelfer og Anvendelfer, og det tyvende ved 
at nytte dem. Ha!l:igen nok at komme til dette vigtige Maal > da man be. 
hevede to rnfinde til at kiende flere end een Gielleorm. 

Lr E, denne fiore og udodelige Mand, var den forfl:e, forn efter RI• 
sTOTELES og Ro DELET fandc denne Ormefiegt, og udraabte af Forno elfe: 
et nyt Dy , ei allene for ,nig, 11Jen Jaa vidt jeg veed, og for den hele Ve • 
den (g). l(arud/ens og Torfkens Gielleorm bleve han Erobringer. KL r var 
paa Veie til at opdage den forfic, thi hv~d han anfaae og lod fiikke forn fine 
Haar paa Ho edet, Skiællene ocr Finnerne af hans Karuqfe, er uden Tvi 
Gi lleormens opfl:aaende Æg(lokke (h). GISLER (i) be!kriver Laxens, og 
Hr. STROM fandt Fiordtorfkens (/l) og Rodtorfkens (/). Hr. ZoEGA fandt 
Tzmgefiynderens og Kullerens, og Hr. 0THO F ABRICI s Stortorfiens, Sandul
kens, Bergfaxens, Rb.dfifkens og Rognkiekflns (1JJ ). Jeg fandt Ouger-Giellcor
men og Hr. Prof. F nRrcrus (n) een, forn han it ke vel navngi er af F:n
ner11e, da de i Almindelighed Gdde faavel paa diffe forn paa Giellerne. Hr. 
Prof. HERM N i Strasburg fandt endnu een paa Brislingen. Altfaa fiorte11 
til femten fo i · ter af di!fe mærkværdige Blodfugere, hvor mange 
ere endnu tilovers for opmær t1 an be re. 

(g) J,V,:flgothl. Reifi f. 199, t. 3, f. 4. Hvo.d ma11 der anfcer fol· Halcp, er Dyrets ÆgClokke. 

(h) Pifcittm mijfiu qttinuu, p. 60, t. XT, f. 4• 

(i) Stokh. Vid111fi.. Shift. 1751, f. 185, t. 6, f. 1-s-. Maleren fkyldes vel det tydelige Anftgc i tredje 
Figu1·, og de fmna forte Oync blive vel og tvivlfommc, da de ikke finde» hos nogen af dens Slcgt" 
ninger. 

(k) Soudmor 1, f. ~09, t. 1, f. 1 g. L1 NB knlder clen Ler,utn 6rnnchialfr, men da næfren elle fidde faa. 
vel paa Gidlerne, forn paa Finnerne, faa udmæ1kcr dette Nam ikke Ai-ten, og del'for kalder jc 
den i min Prodromus L. gnditiri af T odken , den opholder fig pna. 

(l) 611dmlir 1, f. J 69, t. I, f. 7, 8· L. nduncn. R11r. nnim. dtfcr. I, p. 96. Denne et· og mig fo1·ekom
mct i Rudtorjke,u ieller og G n • n h11ide Igle f. 176 har jeg intil vider fa blant Gielleor
mene i P,-o nu. 271z; den kommel' nzrme!l: til Krntflrnt og vil nok give Anlednini til en nye 
Slegt. 

(m) L. o ·clopw·inn. Zool. dnn. prodr. 2745. F11. groeul, 326. 

(n) orv. Reife, L 282• Lern. pitmrwu,n. 

54. OUGERENS GJELLE-ORM. C ) 
Pen forfic Tegning i x fic Figur p a den XXXIII te T BELLE vifer Ougerormm i naturlig Stor" 

r lfc , og den fidfl:e fammc fodl:orr t. 

Saa lidet dette Dyr er, faa i tigt maa det dog være for l'hyfiologen forme
d Hl: det Legem Klarhed o de Deles Synlighed, fom den anatomilke Kniv 

el kan forvirre, men ikke opda0 e. 

Kroppen, 

(*) Lernæs cln:;rrta corpot·e cylindl'ico fubfinuato, oi-incio tri1>licato intu apicem rofil'i. Zool. dnn. prodr. 
2753. Rnr. nnim. dif<.r. 1, p. 75• 
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1 oppen er trind o aflnng, hos nogle mod Bagenden paa den ene i 

bugt t, hvor ed den mod l'or ndcn bliver keil annet; d n er over le hv·d, 

klar, og tegnet med pa lang lobende rode Linier, forn under orfl: "rr -

fen fynes at bcfl:aae af kuglede Atomer. Paa den anden Side af ~roop n 
•• 

L 

feer endo d t blotte O c det rode Blods Omlob : gemecnligen fl rd r d c 

1nod orcnden, undertiden gaa r d c cilbage, og dæmme mod et komm n

de nye ilflod. I id en faae je et andet Organ i en perifralti!l B \ æ4 

gelfe, fom nol bliv r Tarmen. 

B lfen er final, fald r li det i d t ule, og ende i en tilfpidfet Om o -

ning, enne I, nger faa fafl: i ,jfl en, at D ret ikk den m d agt fratr ,_ 

.k . 0, n or 011b" nin n dd r en klar I m e, f01 und r f orfio r 1-

fc n fees at beil:a e af t ende: d n der11e faae · g at fre11 "ode, og tilbage-

r kk . I l[en fc e t\i ende 1 tr ng , forn bevæge fig r m til itlen 

e. 

r Bl1gende11s ene h. n er en li den orte, forn forma entligc 1 

r tboret, ot:> i det un c t rcnde crinde Pinde der crc d bb lt aa lange, 

forn Kroppen. ed Hi I I • r ·· r I e gl et fees åe in cndigen {lribede . 

og ud cndigen befatte med forte ran. Diffe ere Gielleormen Æ);, og 

Pindene en gffokke- naar gfr kk ne ere ledige, ha e d en nndt r e. 

Det forekom n ig b fonderligt hos d nne, at fee ggene nl elte u n pa 

rorene, da de hos de andre ligge tæt paa hverandre, o ald I s ud ·ld 

drene. aafkee de hos nlle faaledes fidde i dens od 1 h d nogen 'I id 

uden aa, for nd de affalde. 

Denne Gielleorm fan t jeg med opreifi: (o) Legeme ·o 

gr0r fa!Hidd nde paa 011gere11r (p) inner (i fær paa R gfinn n), paa 

lerne, fund n o {) rnene. D t fidfi f: ldt ni meget r n n et, og Jeg 

u h næll: n troe at diffe Orme maa kunne fl rtce fi fra t t d til 

andet, fkiont jeg il+e kan · nfc e, hvorlede • 

(e) Det ei: ielleonnens almind lige Stilling, 

re naturlige R isninrr l,u1 d de v l hive ' r t fiukne. 

(p) erna • orv gica. Zool. dn11. p, otlr. 390. 

55. STO TORS T 

. ( ) 

Den fodle T gning i 2d n igur p· a <len r" r, 

d n fidHc fra g n, L"g i naturlig ScorrelG 

,if< r d nne rm fra R •o-o- n 
o::> ' 

enne er e n blant {im cHl:e i fin legt, er bleo- af 

ud ortes Redfl --ab r end d fiefie i 11 orme 

1 oppen 

( ) L r 2n mci11 r c 01 ubco dato, · ro fim i • 

Rar. n, 1111. dif' r. 1, p. 76, 11. ,·o nl. 3 l • 

ol. nn, prodr, !l G. 
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1( ·oppen er Iidet æg- eller rettere hierteformig: oven pa~ lidet nedtry t, 

og har i Mi0ten paa langs en Fure; neden under en elliptifk, }idet ophævet 

Plade, forn a hver ide har en Buefure, der forn en Grofc ligger mellem 

Pladen og froppe~s Sider. 

Midt fra Forranden udgaaer en fmal, trind og bo. et Hals, forn 1 En

den har en plit, hvillpen er Monden; med denne og en fra Bringen ud-

fraaende liden Suetip hæfcer Ormen fig ved Fifken. 

ÆgrOrene ere cylindri0<e, lobe lid et t kke til, og have efter Hr. F A• 

RlCIU ' Vidne byrd ingen Gran i fig. Jeg formoder derfor, at Æggenc 

allerede maa være udf: ldne af Rorene. Mellem diffe ud!baer en mindre Tip, 

fom nok er Gatboret. 

Den opholder fig paa Graa- Smaa- og Vaartorftens Gieller, og pa 

Kullerens Finner i de Gronlandfk.e Strande. 

L C) 

Den fodl:e Tegning i den 3dic: igur paa den XXXIIIte T BELLE vifcr denne Orm fra Ryg• 

gen og d n felgende fra Bugen, begge i n:uurlig corrclfi . 

Denne Gielleorm har ved forlre Anfeelfe megen Lighed med et Udkafi ril 

t . fork I ædt Mennefl , eller et fiags danfende Duk1 er. Den mig af Hr. 

0THO F1 n rcrus meddeelte Befkrivelfe er faa noye, at jeg ikke kan giore 

bedr , end anfore d n Ord for Ord. 

Kroppen er fladtr t, bred, lig fom firkantet, dog bredere bag end for 

til. Fra hver Kant udfraaer en krum Udvæxt, faa at den har fire Ar111e: 

evende for og tvende ba . Imcllem famme ere Udfiderne paa alle Strog ud

buede, og Armene krummede ned ad, faa at Kroppen bliver oven til lidt 

bublerund og neden til lide buglehuul. ra ordelen midt imellem det for

refre Par Arme fiaaer en kort trind Hals med en bredere og fyldigere En 

de, ik "e ulig et Hoved. I yderfte Ende af Hovedet fees Mundvigen neden 

til trekloftet, beftaaende af trende Læber, da trende korte nedrige Sidelæber 

famle fig med en længere og ovre, der fiuttes til midc imellem begge. Paa 

h er ide af Ho edet fidder et Horn, fom et V æderhorn, krummet ind ad, 

af famme Materie fom den ovdge Krop. 

De tvende forrelre Arme ere trindrunde, og faalcdes befkafne: forn 
fkyder Armen fkion ud, bo "end fig lidt ned og tillige ind ad, hvor 

den paa indvendce Side har en I nude; herfra fkyder den ud til iden, og 

faa nedboyet, h or paa udvendt ide atter er en Knude, og endeligen ned 

ad lide bag udboyet, hvor den 0
0

faa ender med en Knude. De tv nde Ba-

To111. I. L 1 geile 

(*) Lcrnæ goMna corpore 1 homuoidali brachii duohus antici , totiaemque pofiici nodofis, c0rnibus oini 

uieti11i1. Zool. a,i. prodr. 2747. R11r. ,mim. dtfar. 1, p. 77• Fn. groenl. 3'..29• 
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gefre Arme ere meget forfkiellige fra hine, have frrax ved Roden en Knnde, 
hvorfra de fkyde ned ad og bag ud til Siderne, fkrævende fra hinanden; 
paa denne Yderpynt er den anden Knude; herfra en kort Deel ind ad og 
bag ud, fom da nærmer fig atter mod hinanden; der atter en Knude·, men 
midtveis pau invendte Side en mindre; endeligen boye de fig fra den tredie 
Knude ned ad og hen mod hinanden, hvor de næfl:cn famles med deres 
runde Ender. 

Midt imellem diffc Arme fraaer fra Bagkroppen tvende H.engler faale
des, at rmen ligge under dem, og fkiules tildeels deraf, naar man feer 
Ormen o en fra, men tvertimod fkiule Armene en Deel af Hænglerne, naar 
man feer Ormen neden fra. Hænglerne ligne en Proptrækker, ere lange, 
trinde, m d affpidfcde Ender og fkruebo ede i tvende Eugter. Oven over 
diffes Rod bag til er en lid en k1oftet Knort, i hvis Kloft Gutboret er. c 
er: ikke paa alle man faaer ~t fee en liden m" k Tarm fra Munden til Gat" 
boret o en paa R ggen. 

Den hele Orm er blod, af Fall-hed og Livlighed om Laxe11s Gielleorm. 
arven er h id med en 1 fi blaa Emallering, men Hænglcrne ganfl e hvide, 

hvilket frikker fmukt af. 

Den findes fafi:fuet med fine Læber og inboret med fine Arme i Giel-
1erne af en liden Ulkeart, forn GriJ'n/ænderne kalde ltekivlek, og fynes at 
være vorcs Sandull<. (q). Paa de andre Ulkearter har jeg aldrig truffet den, 
ei heller pua nogen anden F •fk. 

(q) Cottu1 Gobio. Zool. dnu. pr. 36i• 

57· B GLAXENS GI LLE-ORl\ . C') 

Den forrcfie Tcgnino- i 4de igur paa <l n X 'XIII e TABELL • fr mfl:ill r denne Orm fra Ryer. 
gen, og deo bagcfl: fra Bugen, begge i naturlig Srorrdfi. 

Denne Orms Gefia]t er ligefaa bcfonderlig fom den foregattendcs, og kunne 
l>li een Original til de Afgudsbilleder, forn Pha1 taften har dannet i de ndiani{ke 
Pagodet. i ill allcne erindre os Ougerens, Karudfins og Stortorfaens 
Gielleorme, og ved deres Sammcnholdel[e med Saudulkens og Berglaxens an
mærke, hvorledes Skaberen har fondet for got ac frembringe Dyr af en 

legt med faa og med mange Redfl"cc1ber, og at opna2e det famme O emed 
med enl~eite o mangfoldige "oranfraltninger. En faa ubegribelig Gud fin
de Behag i at ari re i ue1 de1ige Skatteringer fine Skabningers Udfeende og 
Kræfcer, at give, endog i Slegter af een Familie og i rcer af een Slegt, een 
det nodvendige og den anden det o crflodige, at danne en eenleddet F/011, .. 
denuadike (r) og en tufindleddet Bændelorm> n Ouger-Gielleonn med faa og en 

(*) L rn==n r.1 i ta <'Orpore qu <li-ato deprcffo, bnchijs t ·it que tribu 

proclr. 27-t-8• R(lr. mzim. drfir. 1, p. 78• Fu, iroml. 330. 

Berg 

cort ubus quatuor reais. Zool. d,m. 
(r) col x. ZoQ/, dt1n, r. LVIII, 
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Bergltu:-Giellcorm med mange 'Organer. Ogfaa her og i det folgende Stykke 
tilhorer Ormen Opdagelfe og Befkrivelfe nysnævnte Hr. 0Tao F ABRtc1us • 

. Der er meget at mærke ved denne frem for de forrige: deh er flad 
trykt, meget krumbu tet, og hifl: og her nogct opbugkc. ra forrefre Kan
ter udltaacr til h er ide en Arm, forn er t k og kegelformig, fiiler fkions 
ned ad og tilligc ud til Siderne. Midt fra Kroppen fces det andet Par Ar

me, een til hver Side paa Udkanten, ligcdannede forn det forfie Par, men 
noget tykl erc og i en anden Stilling, da de krumme fig gan!ke ned unde 
Bugen og tillige bag ud med Enderne; derfor fees de ei fra Ryggen. Fra 

bagefre Hiorne af Kroppen udfiaaer det trcuie Par Arme, forn ere t kkere 
og længere end de foregaaende, og fiilc fkions fra Siden bag ud, boyen de 
fig tillige lidt op ad. Imellem dem bliver bag til et meget fiort Skræv, i 
1 is Midte D es en ]iden Tztp neden mod Bugen. Imellcm det midterfre og 
bagefte Par Arme er B 1gen o u let, lobende i et med deres Rodd r t er 
over I rop pen; men imellem det forrefre Par er den udhulet, og fiden gan{ke 
hen intil d n midterllc Part Skillerum. Midt i denne Hulning fidde tven
de merrec korte o e " r t e n dfra Bugen, og tæt foran famme 
er under Ho edet Bagdeel et Par endnu min re. ra I ver af de baO" fie 
:Y-rer gaaer en liden bu let Rygning hen til de midterfl:e Arn es opho ede 
Skillerum, 1 vor d n endes med en lidcn Tup. Det um p, a Bugei:i fra 
midccrfic til bagefie Par Arme er Jigefaa befkaffen, men uden blode Yrer. 
Bag til er Ormen t 1 kkcfi: der feer man fra R rgfladcn udfrane tvendc trum
lerundc Hængler, dobbelt faa lange forn Kroppen; midt imellem famme r 
Gatbo ·et, i hvilket man kan fiH·ke en Naal igiennem hele Kroppen udaf Ho
vcdcts Ende. Ryggen er mere opbuglet end Bugen, thi mellem forfl:e ar 

Arme fiaaer oprettet en rund Plade, forn fkiuler Forening !rykket mellem 
Hoved og Krop. Bab til omgive aenne Plade af en maaneformig lavere; 
og bag famme fees cndnu paa R ggens Midte evende runde Buglinger, fom 
have for til idernc tre finaa Udkanter; ere ellers ved Tverfurcr og i efo
rer fkilce fra hinandcn fra Kroppens Sidekanter og fra Hænglerne; chi det 
maa agtes, at R gg n ikke forn Bugen er oph ·· et, men fordybet mellem 
bacrefie Par Arme. Kroppen Udkanter til Siderne ere ogfaa lide opbuglcde 

i:, udkiælede efter R rggens tren de Tverfurer. Alle omtal te oph" ede le 
cre meJkehvide og haardere (ligefom lide brufked ) of 1atcrie, end det "vri
ge, ·men i Furerne og Hulningerne, de t ende Par Yrer, faavelfom hele Ho
ved t med fine Dele, er I fcgraat og blodt. 

Hovedet er fladtr kt og for til nfrundet meget fmalere end Kroppen; 
neden til fidd r det forenet til Bua-en ved en neppe kiend lig Hal i oran 
de omtalte yderltc rer er det noget opbuklet, og libefom knudret med 
finaa blode e æ.·cer. ærved orr fte Par Arme fiaaer fra Hoved t Sider 
et Par blode Horn, tykk fr ed Roden, men affpidfedc mod _Jndcn orr lid 
fladt (lignende meget Aphroditen ) , fiile bag ud med Spidferne ind under 

rnene. Foran fa11me paa Hovedet Pynter fees det andet Par Horn lige-
danne, men m gcc kort re, og fidde nedrigere. Hvor diffes Rod flipper, 

bliver 
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bliver midt for Hovedet Ende en Klofc: det er i famme man finder nocret 

nedri en liden Mimdaalming, forn har cil hver ide en liden krum og fo ·t 

Mundhage, hornfafr og f pids, faa at man derefter kan hænge Ormen paa en 

aal. Difre Hager krumme fig ind mod Munden, og ere Ormens Ædered-

abcr, hvormed den gnav r mul r af Fi!ken. 

Den fin des paa en fielden li if , af Gronl~ndernt ka Idet Ingmingoak, fom 

~e fiaaer i det Limzeifa.e rfl:em, men er anforte at STRO I og Gu " ERU 

under avn af Be glax ( ). 

Ormen 
bvor d n borer 

1 anfkeligcm afc1 
Devæg lfe ·u r kun 

ger fi e Horn r m 

i Giellerne felv, men ved dem i undkrogene, 

med o edet intil roppen, og faa fafr, at den 

lkadi elfe. kilt fra Hken gior d n ei fonderli 

fin rme lid t eller fittrer med d m, og ~ in-

ti b 
0

e. aavidt r. F BRICIUS. 

Jeg 1ar o entil fa t, at d n meaet liz;:;ner Tanteiens af d ældfie a-

:turfogere i ndte Gielleo wt; for ac b i lette, t" man allene fnmmenholdc 

o EL •1 s i igur m d 1ores, og 1 g e M, rke til diffc hans Ord: den ha 

ligefom t-ve11 le li nder, Jom r.•endt fig 11Jod Mtmden, dernæfl en huul r rop 

ned Afdelinger, ·ed h is Bagdeel jidder fax Fadder: de tve11de fom jidde , 

Enden ere de læ zg(te og tykk~ffe ( ig iren vif< r, at diffc ere D T es gro·), 

de tvende fiilgende, een paa hver Side, ere /idet 'IJJindte, og de tvende and e, 

fom fidde 111e e. paa Siderne, ere de mindfle. 

(s) Coryphzna rupeftris. Zool. ,Inn. prodr. 363. Fn. gr ml. 1n. 

F S< S GI LLEOR . ( ) 

Den forfic Tegning i 5re i
0

ur paa den • XXIIIte T BELLE vifer denne Giel/eorm fr yggcn 

og den anden ra Bug n, b g:,e i naturlig SrorreH • 

Denne ommer nærmefr til den forega3ende, dog er den meget forfl ieliig. 

og ik "e faa fror oo- gro • Den er fla der kc, oven til buglerund, men ne

den til buglehuul. aar man betragter den fra R g en, fc es den firkan

tet, og lan med R g en idte fidde fem fmaa Bulker, ligefom grade, 

der til iderne ere inringede ved L ~n deforer, men reppens dlider ere 

ogfaa opho 1ede, og · nfkaarne paa fire t der, fom fon old r fem f maa trind 

runde Udk nter paa ln r ide, ligefom Sidetappe, h oraf den bage!l:c fidder 

· ufr aa P ncen af roppen, og har efter en Kl "fe nok en and n under fig, 

forn fl d r baa ud un er Hænl:>1 rne, fces derfor ei f"nderlia o en fra. 

ette Par Tappe kan man kalde bagene Par Arm . ide im Hem d m er 

paa Bugen en liden blegh id blod Bul ~ paa h i bageft:e nde Gatboret er. 

0 en for famme fiaae rec ud fra Bag t nde lan e Hænglcr, i alt 

ignende d næfr foregaacnde Arter. Den trcdie idetap fidd r lide nedrigere 
end 

(*) Lernæ uodofo corpore qu dl' to, tuberculato, t chiis fubtu hrc\'Hiimis utrinqu iuol m. ~oQ/. Jan. 

pro r. ~7 . Rm·. nuim. ,lfcr. 1, p. 79· Fu. i' or z/, 33 I. 
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end de ovrige, og kan anfees forn en Bitap til den anden bag fra regnet, 

dog fees den foldkommen ov n fra. Den anden for fra regnet har efter 

en Kloft endnu en mindre under fig, fom vender mod Bugen, og fees ei 

øven fra. 

Lige for famme fees midt under Bugen en bleghvid blod Bulk; det 

ovngc a Bugen er buglehuult, o lang ad Midten fees en fin graa 

trub, forn er Tarmen, der gaaer langs igiennem Ormen fra Mund til at 

bor. Den forrefl:e Sidetap fidder paa Kroppens orpynt, og har· ligefom 

den næfl:folgende anden en mindre und r fig, men fra famme fk der des

uden ind under Bugen en krum affpidfet Ende med en Bicup paa Bagfiden 

mod Enden. Jeg I-alder dette Par Tappe det forrefl:e Par Arme, thi de 

krumme fig ind moa hinanden, og mefren famles i lVIidten, det er og til

deel med dem D r t holder fig faft i Fifken. 

Foran famme er under Bugen paa Foreningsfredet mellem Hoved o 

Krop et Par fmaa trcgrenede Yrer i en Rad efter hinanden paa tvers, hvoraf 

den indedl:e r I J, n fr, o krummer fig mod fin Mage fra den Side 

næfl:en t' ·t fammen. Atter foran fammc midt imell m Hovedets Bagpynte 

ere endnu fire fmaa blode rer. 

Hovedet er finekkere end Kroppen, fiddende Iigefom !kilt og ubevæ

geligt fra famme ved en fmal Tverfure: er afrundct, lide bredere bog end 

for, oven til buglerundet og neden til lidt buglehuulc. Bag ud har det til 

idcrne en tuppet Udkant, og forud en mindre. Midt i Hovedets Ende er 

Mzmden med fine Hager, forn paa foregaaende. Langs med Hovedet midt 

oven til foes en fin ly hvid cribe, der deler det ligefom i tvende Dele. 

Paa denne forn pna foregaaende er alt det ophoyede melkehvidt og af 

haardere Materie, Yrerne og de tvende Bulke under Bugen untagne, der, 

faavel forn alle Hulninger og Furer, famt Hovedet og dets Dele, er lys

graa og blode. 

Denne er faaledes en meget beundringsværdig Orm, og der horer vift 

en fror Taalmodighed til at udvikle dens Dele. Den findes i Mundkrogene 

paa RiJdji,fken, fem af Gronlændet·nt kaldes Sullukpaugak (t ). Begge de {idfl:e 

Arter ere m 0 et rare t overl omme, da i Hkene ere kun lidec b fængce 

dermed. 

(t) Om denne er Spnrur trJ1tht·i11us ell r Peren norvegicn (Zool. dnn. prodr. 390 , er jeg le en i Uvis

hed. I Hr. FAnR1c1u 's Ha ndfkrift illægges ravnet fodl Peren Norvt~icn, forn ·ed en fc nere kri

vetfe blev forandret ril Spnnu trythrinu~, men i h:rns F,i. groenl. henfores uoade .1.. avncr og Gielle

ormen til Penn uorvegicn, der i 1orge koldes Ouger. I faa Tilfælde 11:?rer denne Fifk tvende Giel. 

leorme-J\ner, nemlig denne og den oven belkrevne Ougerorm. Da hegge Fifke ei-e 1ode, Ougeren 

og kaldes Rodftfk, og pnrus er.;•thrimu tillige findes omkring Irlnnd (01J1.F ENS og Po Jil.SE s lslnnd• 

Jke Reife f. 89 1
, t. z9), foroge herved Uvi heden. 

Tom. I. Mm 
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59. TU GEFL YNDERENS GIELLE-OR f. <) 

D 11 fodle Tegning i 6te fjgur pa:1 <len 1.1XXIIIte TABELLE vifer denne Gielleo'l'm i naturli 

Srorrclfo) og den and n t Stykke af Ægroret fodlorret. 

enne og folgendc hn ·e en ikke mindre mærl- ærdig Skabning end de fo 

ndc, og cre hidtil all ne fundne af Hr. Kammerraad Zo G , forn har 

gernc ot:> deres i p ·ritus bevar de Originaler. 

1 o ed t er gfo ·mig, fortil imod Panden fladtr rkc, neden om Munden 

bull·et, ba til bu 0 l rund; paa Iffen fremftaae tvend blode Spidfer, d r vende 

hv r til fin ic · n den for Iffen paa ladhed n fidd tvende finaa fforn, 

fom paa den invendige ide ere for.~ "nede med en liden Tand. I fondin

gcn fr mhæ1 c/'r en knudr t bur Læbe, og un er denne t ende Ædefpi<lfer 

om ftaae fra l inanden, m n re bo de mod hverandre. 

Halfen er trind, faa lan fo n Hovedet, men fi kre; for paa den fidde 

fire efter ec Strog Jige frct udi1ra c korte Arme, forn i nderne cre I" 

tedc, e t ndc 1-orce I-omme ud under Hoved et, og de tv ende længe ·e 

oven for Kro1 pens 1:i or ning med Halfc n. 

Kroppen r aflang, noget trind, fortil flad trykt, bagtil buglerund, midt 

i Bagenden l-1 "fret, ell r infkaaren. Bag ndens idekantcr lobe ud i en or-: 

te, og i Infilitt t fidder en mindre orte, forn er utboret. 

Baa e Krop, o ed o rme ere omgivne af n klar Binde, giennem 

hvilke paa begbe 1 ropp ns ◄ orfider Jnvoldene fees ikl de i h erandre. 

De tvendc Ægror ere næfren faa lange forn h le Legemet, hænge ned 

fra hem ldce InG1it oo- ere befrro de med ophæ, de Punl ter. Hos noole 

vare de l· rumbo" d ind ad og tilfi idfc de; hos ndre vare de firibede, a li ... 

gc T_ rkkelfc, oo· butte. D med "g opfyldt , havde en brun iar e, og 

are omgi ne med en r fialhindc, giennem h iH de rod6rune kuglede Æg 

D rne Orm hæn ·er med fo fmaa Horn faft cd i Uerne af Rodfpæt• 

ten og Tungen lloenmge. 

( ) Lern::a co, 1111tt1 orpnre oblongo ~ brachiis qu tuor retlis cmor lnoti , capi e fuu0\'0 o. Zool. dnn, pro r. 

2750. Rn,·. n11 i 11. dtjfr. 1, p. o. 

60. LL R 
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60. KULLER GIELLE"ORMEN. ( ) 

Den forfic Tcgnil1g i 7de igur paa den XXXIIIte T ABELLE fremfl:iller Kuller-Gielleormen fr 

I ygg n, og <len anden fra Bugen , begge i naturlig Storrclfc • 

Derfom vi il ke allerede ved nogle af de befkrevne Gielleorme vare vant . 

til at fee en Mæno-dc Lemmer og Redfkaber, da vilde vi meget forundre os 

over den megen ForanO:altning, forn dennes Hoved frcmvifer, men hvo figer 

os det mere vigtige af alle diffe Organer fan de Bygning og for.fkiellige Brug; 

det maa forft ventes af det fo1gende hundrede Aars Swmmnerda'!ller ocr Lyonet
ter. Paafaldendc er denne Giclleboers Lighed med de faa kaldcc Fijkeluus (r,), 

der leve og nære fig paa Kroppen af Laxen og Hellefiy11deren 2 og mærke~ 

ligt dens brikkeformige Hoved, der er fiorre end hele Kroppen. 

Dyret felv er h idt, giennemfigtigt, og under Forfiorrelfen overalt be

firo1.:t med fortbrune Punl-cer. 

Hovedet er brikl,..cformigt, bagtil bu Ierundt o har ned mod Halfen 

tvende finaa Udhulninger; paa Hfen fidde tvende lecboyede Spidfer, forn ere 

befatte med fmaa Haar, vende fra hinand n o ligge ned mod Kanten af 

l-Iovcdet. Fortil er det udhulet, og har forfl iellibc finaa Gruber og mange 

Redfkaber; Randen er ikarp og fremfraaende, og mod Halfen fryndfet. 

I 'lid ten fidder en kegleformig, i Enden afhugget Tryne, der omringes 

af fire fmaa Horn; de tvende ovre ere mindll, fiaae noget fra hinanden, vende 

hver til fin Side, ere f, lformige, og udad bo ede; de tvende nedre ere fiorre, 

vende og fra hverandre, men ere opreifre paa en tyk ægformig Rod, og 
med d res ~ylformige Spidfl indad boyede~ Ved hver Side af Trynen fecs 

et Par me et korte og ved Roden fammengroede Spidfer, og et ligedannct 

Par tæt ved Trynen mellem de nederfre Horn. 

Endnu bliver man en anden lille koni!k Spidfe vacr til hver Side i lige 

Linie med Trynen hen imod Sidekanten, og t ende ret udfraacnde borfrelig. 

nende Ædefpicffer, forn og vende fra hverandre. Ned imod Halfen fidde 

t\ ende linierette, korte Arme, hver til fin Side; diffe ligge gemcenligen un-

der Bril kens fremfl:aaende Kant, og derfor vanfkeli0 en foes. 

Halfen er trind og final, og, da Krop og Hoved ere lige !tore, udgior 

den Legemet l\'lidte. 

Kroppen 

( ) Lernz pt:loralir c pite orLiculato hemifph:uico, aLdominis obcordati papills terminali truncata, Zool. 

tln11, p,-orlr. :2751. Rm·. nuim. defcr. I, p. liI, 

(u) Dinoculus pifcinu • Zool. drm. prodr. 2408. 
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TVE DE S6PU GE. 

V
i kiende allerede i dette V ærk trende forfkieilige Sopunge: Nyrepungen, 

fom udmærker fig i fær ved fin uformelige Dannelfe, Bondepungen ved 

fin Tarms mange V endinger, og den riidaarede Pung ved fine utallige gre

nede Aarer; her for komme tvende, forn ikke overrafke, men holde Sin det 

og Oyec i en lige ftille Beundring. Vi ynde dem begge, og vide i ke at 

give nogen Fortrinnet, og dog cre de faa forfkielli"e, forn en nOgcn Otahi

te , g en i iære o Sne'1·kefkaller prun1 ende Peruaner: begge ere ubekiendte 

o ei ril orn af nog n aturforfker anmærkede. Den forfre kalder je af 

dens Libhed i correlf< og udvortes Udfeende med vore hvide Plommer, 

Plommepungen, og den anden a de Sne ke!kaller, hvori den klæder fig, Ko-

ki/Jiepimgen. 

6r. PLO E-SOPU G N. <) 

Den 1 fie Figur paa den XXXIVt T B LLE fremvifc r Plommepungen med fine tv ende Aabnin• 

ger, faaledcs forn den optrækk s af Strandbunden. 

Dc.n 
2

den den invendige Pofe > udta~cn af den udvcndige Hud, med fine fine hvide Striber, 

den ene Side. 

en 3dic fammc fr den anden Side med fin fiore giennemlkinncnde Tarm, alt i naturlig Storrelfe 

Denne Sopung er en af de nydeligfie, deels for dens regulære ellipcj{ke kab

ning forn et g eller en fror Plomme, deels for dens giennemfi tige mel

kehvide glatte Hud og brun- firaaLede Aabninger. Saa læn ·e den lever e[ 

d n friv og triod, men efter Doden bliver den fiap og paa Siderne fammen• 

falden. 

Den udvendige Hud befraaer af en bleg og meget giennemfigtig Hinde, 

i h ilken man med Moye mærker nagle fine rynkede Scriber; de ere befr 

~'nligc omkring Aabningerne, hvor dem meddeles naget af di!fes brune 

arve. 

De tv ende f æd vanlige Aahninger ere næfren li<Te fl:ore, og mor brune: 

I er befraaer af ~ v eller aate ophævede Fliger, forn infiutte en huul id 

d lpunkt. Sideaahningen fidder nær ved Midten af Dyret, og Endeaabnin-

gen noget neden for Enden. 
Tom. l. N n Sækken 

(li') Afddia P,·umms ova e, l~vis • byalin facculo alba, o er u1· um altero latereli. Zool. dan. proJr. 273o. 

Rnr. nnJu,. defar. 1, p. S3• 
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S,ekken er hvid, og li efom overtrukket med et et af hvidcre og me-

get fine triber; den f, ne ikl'"e at vedhængc den udvendige Hud, uden fi r

mcdelfl: den fremfl:aaendc Aabninger, det maatte da være ved Hielp af me

get forna ◄ ibrer, thi, nanr D ret ikke mere lever, falder den til hvilken Si

de man vil. Kanten af Aalmingerne er betegnet med fyv eller aatc korte 

ikarlagens Linier paa langs. Paa den ene Side gicnnemfkinner den blegbrune 

flangeformige Ti 'Ill, f< m mod Bagenden tiltager i T k elfe; de ovrige In-

olde ·are ul icndelige. 

Af det paa d n ene Side vcdhængeode Smul fkionnes, at den paa Strand

unden i ·l c fl:aaer opr ifr, men ligger paa Siden, og er fæfiet til Leret ved 

forna ◄ ib ·er. 

I Ha nen c1 hriflia1Jia fandt jeg mange paa I eerbund men ilke paa 

noget and t tc<i. Hr. P LL har tilf1 revet mig, at den findcs i Mængde 

· cranden af li havet e Inlobec f Karikfiordcn. 

62. KOI ILLI - OPU GE . ( > 

Den 4dc , igur pa den J .. .. I cc T ABE LE viicr en Samling af afbrudte Snekk·fi kker, fom 

f iulc en Sopung. 

D n 5tc Dyret udvendig Hud op!kaarct og uobredet, for at fi c Poflns Lei i famme, og 

D n 6tc d n tohalfl de Pofe med d ns gict ncm!kinnend~ Tann. 

I Kong AnoLPI RIDRIKS aturaliefamling (a) anfores et meget befonderligt 

, forn idder der efkri er under a n af den giennemfigti e 

MiJ,,rokosmus. Det fkal fi11des i Vrjferhavet, og være en klar cylindri/k 1vlajje, 

en halv Alen 1 n jaa t k fom det fmalle af en A m, og overalt hedækket 

111ed fiuaa Snekkefl.aller , og andet Havbundens Smul. Inden i fandter ingm 

Jnvolde. I han folg nde Skrifter nævncs dette Dyr ikke mere. Han har 

altfaa aldeles forladt dette n re Slegt navn og tillige denne Dyrart, uden der-

or at angi ve nogen nrfag. Hvor for han ikke mere har illet være fit en

gang og offi ntligen udkaarcde Barn bekiendt, er an!l eli t at :6ge: formo

dentligen er det ikke oftere forekommet, o derfor er han blevet tvivlraa

dig, om det og var et irkeligt D r, eller blot en d ri!k Deel. Dog, da 

t h ert ent r er grund t 1 en Hag andhed, faa lid n den end maa væ• 

e, og enln er Ov rdrivnin i noget vir -eligt, faa maa den Ting, forn har 

foranl dig t d t pralende r avn af en lille Verden, virkeligen været til, og 

d t bli er acurfog rn . ag, at finde og at angive d t. 

Det er naturligt, at man ved det forfre 1n af uventede Skabninger for-

baufe , og dcnnC I orfaming og en brændende Lyfr at opdage noget uli d
vanligt 

( ) reid i 011cbil gn fruflu lis tefiarum vcfiitø , focculo lbo in cærulcum tronseunte. Zool. dn11, prodr, 'J.72 • 

Rn,·. mzim. d:fi r. 1, p. 84, L · "F. nr. g. 1, f. 507. 

( ) f. 96. ttr~; li rocofinus g lntit14fut pellucidus. 
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vanlio-c have frembragt 1W.akro~os111er, Mikrokonner, Aktttoner og hundrede 
Phantafiens U d cryl-kc. Men betragter man dem med kold Blod, feer man 
en for[vindcnde Taagc i fred n for den majefl-æti!ke Juno: Makrokosmer og 
Mikrokosmcr blive blotte Sopunge, og Akcæon r dannes overalt paa Havbun-
den. De forfl-e og {idll:e have vi forhen (b) vedrort, og den Linneijke forladtc 
Mikrokosmu , eller naget faadant, troe vi, paa Storrel[en nær, at findc i nær
værende Kokillie-Sopmzg. 

Den er, ligefom hin, en c lindrifl< e11er e11iptHk gallertartig og li det gien
nemfigtig Maffe, forn overalt lkiules af vedhængende finaa Kokillier og Snck-
k~(lmuper, og mere er ikke at fige om dens udvortes Anfeende. Trykker 
man den mellem ingrene, udfkiemmes faaledes de invortes Dele, at man og 
1ettteligen vil kunne fige, at den ingen In volde haver; piller man derimoå 
SkaHl: kkerne og Snavfc t forfiotigen fra, og varligen aabner med en Kniv den 
ga11ercarcigc fkiulte Hud, faa r man S~pungenes fædvanlige Pofc med fine 
tvende blaa Aabningcr at fec. 

Diffe fidde paa nd n af en liden Hals, og i famme Forhold, forn hos den 
foregaacnde opung, nemlig een i orenden og den anden pna iden. Pun
gen er v~d Hudens Opikiærel[e hvid, men antager fnart en blaa arve, og 
vifer paa den ene Side den giennem{kinnende, fiangcformige oo- gule Tarm, 
illige med nogle fmaa hvide adfpredte Punkter> forn maaikee kan være D r. 

rets Æg. 

l(okillie-Sopungen fandt jeg i Drb'haksfiorden faa gange. 

(h) f. 30. 

TRENDE 
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lant de ta1rige Infufionsdy gives nagle, forn udmærke fig ved en Sat 1-

ling af meget fine l·orte Haar i Forenden. Hos nagle fpille diffe Haar 

vexelviis, forn Fingrene paa en Haand !' ho andre ere de i en fitcrende Be

vægelfo, og fynes for det bev'" bnede Oye at lobe om i en Krcds, forn et 

Hiul eller en Snurre. Efter denne forfkiellige Bevægelfes Maade har jeg be-

fremt deres legtcr, og kal<let de forf1e Spillere og de fidfl:e Snur ere. Diffe 

udgiore man e rter, og d le fig i fær i tvende Hobe: med til ... eller udcn 

Stilk. De jfil!?ede vare blant lnfufionsdyrene de forfie, fom falde aturf .... 

gerne i Oyet. LEEUWE 10EK fandt allerede i Aaret 1695 (a) een a de m·crk

værdiglte, og fortæ1ler os en Dee] af de Særfi ner, forn med faa megen R t 

have tildraget fig de folgende Mil·rologe s Beundring, og dog har man over

fe~t inderen, og anfe t den Sweitferijke Hr. TRE rnLEY for den Opdagcr. 

Mange Aar efter LEE WE HOEK blev han forfr diffe befonderlige D r vaer, 

og kaldte dem BuAetpolyper. End{kiont de ha de endnu mindre Lighed 

med den faa udraabte Polype, end en Sælhund med en Aal, havde Polypen op--

va t fa megen orundring, at ethvert ubekiendt og fælfomt Vanddyr fik 

avn efter den. B.. r R, forn fandt den efter TR IBLEY, b~holdte dette 

avn, og o •SEL, der opdagede flere Arter, og infaae avnets Ubeqvem• 

hed, havde dog jl ke Mod nok til gan{ke at forlade det, men no edes ved 

en Tilfæcning at tilhendegi e, at de ikke vare rette Polyper, og derfor kaldce 

dem Afterpolyper, det er falfke Polyper. Lr E, der frem for alle har be

fiemt de fleO:e Dyr og Planter deres rette og vedvarende Plad , fondt i d 11 

Virvel, forn de gi.ore i andet, det fande og beqvemmefl:e avn, og l·aldte 

dem Vorticellæ, eller Virveldyr. Diffe kaldte jeg Snurrere, og beholdt det 

danfke avn Virvlere for et andet legt, fom gemecnligen har et dobbelt: 

S urreredfkab, og dermed giore i andet t "ende Virvl r. 

Af de flilkede Snurrere befkriver LEEUWE noEK een Art, TREMBLEY 

tvende, IlA1 El fem, BR \DY een, RoESEL fi v, L DER ULL R fem, \\ RISDER 

een, HILL crende, ➔ 1 HirnR1. fire, med ho foyede Tegninger. Samtli e ud

giore mod ti befiemte Are r, forn jeg har have Lcilighed at formere med fex 

til fyv. Alle ere fundne i det fedke Vand, den ene untagen fom Er..LIS (b) 

anforer, og denne er d n enefi Snurre e, ja faavit · e0 • yeed, det enefre In-
fufionsd r ,, 

(n) Contin. nrcnn. int. p. 34-37. 

( ) Cornll. p. 41, n 2~, t. J 31, f, b B, , C, Yoni eOa p•!Y ·n 
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fuGonsdyr, forn intil mine latinfke Skrifters (c) Udgave er fund et i Strand" 
vandet. I et af famme lovede jeg dem, fom vilde opfoge di!fe hoyft mærk
værdjge D_rr i det falte Vand, en rig Hofr, og cndnu har man ikke villet 
dele Byttet med mig. Endfkiont min fvage Helbred il-1-un har tilladt mig 
li den Tid, har jeg dog fiden efter i Strandvand et fund t, befiemt og ladet 
tegne mod 3 5 Arter, foruden ovcnmeldte trende Spillere (d) og nærværen- . 
de trende Snurrere. De ere for det blotte Oye aldeles uf,rnlige; under en 
fiærk ◄ orftorrelfo ligne de ved forfie Oyel-aft aldeles de fiilkede Snurrere i 

el et fi dke Vand, ere, fom diffe, meget klare og gicnnemfigtige, have et med 
morke Dele forfi ielligen opfyldt Legeme, kredslobende Spillehaar og fine 
lange Stif/4,e. 

( c) Hift. Vi:rm. itifrif. p. 8 3 an fore Trichodn Cht1rotz, Yonictlln po[ypinn: i min Pro dr. C,rcnria Tripo • 

og i n,ldmd. p. 280, E11cheliJ ftjli11mu og 1·m·oin1d11, og de her be1krevne. 

63. KRUKKE-SNURREREN. (•) 

Den 1fie Rad p:ia den XXXVre TABELLE vifer Krukkef,1urrcren i fodkicllige Stilling"r mc4 
kringelboyer 1 krummet eller ligc udfirakt Stilk, meget for!lorrct. 

I de fire fodl:e Figurer omkring fvommcnde, og 

I de tvende fid!l:e hængende ved et Srovgr:in. 

Det er meget uegentligen, at man hos de /lilkede Snurrere kalder den DeeI, 
forn Stilken vedhænger, Hovedet; i faa ald maatte Stilken, forn bedre he
der en Hale, blive Kroppen, men hin er hverken Hoved eller Krop, men 
Dyrets hele Legeme, forn intet Hoved har, allene i orenden en bloc un
ding e1ler Aabning. Desuden kan dette Legeme hos nogle Arter forlade fin 
Stilk, leve og bevæge fig uden famme, og har intet af et Hoved, uden 1un" 
den, forn og hos de flefl:e andre Dyr i Ormeklaffen fidde umiddelbar i Krop" 
pens Forende. Denne er d t nodvendigfre Organ for all flags Dyrarteq• thi 
vi finde, at de kan unvære flere eller færre, ja alle de andre bekiendte Or
ganer, fom Polypen og Yverdyret (e), men for at være ec D1 r, maa Skab, · 
ningen I ave en Mund. 

Krukkefnurrerens Legeme er kfort, kuglet og huget, og har om Aab• 
ningcn en fiærk tilbageboyet trind Rand; overalt er det foa n c afrundec, fom 
paa en Dreierbænk. Det hugede fc e foart for neden, fnarc midt paa efcer 
dets forfHellige Stilling, o Aab11i11gen er mere eller mindre udvidct, dog 
f ae jc den aldrig tillukket. lnvendigen er det forn fædvanlig- n udfyldt 

Tom. I. 0 o mcq_ 

) \ orticell r nthin 

,ifcr. 1, p. 8 5. 
fimplc · ~rateriformis, ptdunculo Tctoitili. ZoFJI. Ja,,. prodr-. 

V) Mnmmaria. Zool. dnr,. prødr. p. - Vllf. 

l t. R • (UJ ,. 
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med Kugler af for!kiellig Storrelfe, og fynes i A~bningen at have paa hver 

Side tvende Spillehaar. 

tilken er to til fire gange faa lang forn Legemet, meget fin og gien

nemfigtig. Saa ofte Dyret nedfluger noget, trækkes den i Hafi tilboge i 

Krin elbugter, og fkydcs lanofom ud igien. Med Stil ens Ende h· n er 

Dyret fig fafl, ligefom det Slegminge; eller loslader famme og f, ommcr 

frit omkring efter elbehag. 

Af oo- til fore! om det mi · det Strandvand, fom jeg havde fiaaende i 

mit ammer i negle Glas. 

URRERE . () 

Den ~den Fi ur pa den ... /. 7 t T BELL' ifer d nn nurrere, unicr en fi k Forflor lfea 

i forlkiellige tillinger: 

I den ovcrfie fees den fvbmmcndc. 

I den forrefic tvcndc med deres fm:i:i Stilke, fiddende paa en fællcs læng re Se ilk. 

den anden Legemet forril fammentrukket i en Vorte, eller og al del s ku icrundt. 

I den trcdic o fi rde Legeme# ægformigt, fortil aabent, udbredr, og til I med Stilkens Ende 

f: fihængende ved fine Scovgran. 

ndog det raadenfie og mee!l: frinkende Vand har fine Beboere; faaledes fkal 

alt i abning n ikke allene ha e fin ytte i det Hele, men endo hve en-

-elt Ting tiene levende æfener til Fode, Klæde eller Befk ttelfe, og o te 

til alle Fornodenheder tilligc. Det niiyfomme Mii/ (f) lnr nok i et v snet 

Blad, og denne nurrers lement er i et and, forn med fin Stank forja

ger alt dec, der har not, n Lugt. En Draabes UddunO:ninger under Mikro

fkopet vare faa ederfr gelige og qvælende, at jeg, i hvor megen Tvang jeg 

giorde mig, or æfen ærhed ved Draabcn, ikl-e uden faa Sekund r hver 

gang kunne ha e ·· 1 cc 1 d Linfen, og dog levede diHe D} r i denne Gior

me næften hele intercn igiennem, og, fkiont de vare i tvende Dage iisfro ne, 

ople ede de end da · det optocde rand. Dette var ikke faa forunderiigt, 

thi i kiende fl-orre D) r, fom F rofl-en ikkun bringer i Dvale, oo- rfar nhed 

har lært mig at intet Infufionsdyr, naar and t er aldel uddunfl:et, og d t 

irl-eli en er d ··dt, ed. frifl<t ands ilg delfe lever op i ien, men at nogle, 

naar de · ed ddunfinino-en kan in\ ikle fib i noo-et Scov eller andre i Draa-

en ærende Ting, il ke d ··e, men ved n , æd{ke komme pna n 

g 1 dette 1 ilfælde ha de Hiu/fim rerne og Aalflrtekkerne, !i m Fo og 

andre have pnaflaact, ac l'"omme til Li e i i n, ligefom ore fro ne 

) 01 tie lta pur,;,ui fitnple.·, ~pic etro rtili, pedunculo 1igid • Z o,. in . p,·o lr. pag. ~ S J. Rnr. n11;.. 

dft.r. 1, >. g6. (f) Kiob • Vid, eljk.. ,.ift, :2 Bin , f. ·-9~ f. 1- • 
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været. D t bliver altfaa Luftens umiddelbare Virkning paa dem·, forn gior 

End paa det tilbage værende [vage Liv. 

Raa lenfnttrrerens Eegeme er lidet aflangt og buget, klart og gallertar

tigt: foran er det aabent, og naar det tillukkes, udtrakt i en lid en Vorte, eller 

aldeles kuglcrundc. 

Stilken er neppe dobbelt faa lang, forn Legemet, 

1 rig fi ae jeg, at den trak fig tilbage i Kringelbugter. 

I ort ingen i Legemets yderfl:e Ende. Spillehaarene fees 

t 1 Iden. 

men fiivt udfrrakt ; 
tlerimod fkeer For" 
vanfkeJigen og me-

Denne er det rnageligfre eller fodelle blant alle Infufionsdyr, thi forfr 

efter en ofte igienrng n og æminelig Paa-agten blev jeg i Legemets. Aabning 

en meget liden Bevægelfo vaer. 

Gemcenlio- n liænger det eenligt ved et Stavgran i Draabens Overflade; 

6eldcn los lades d t, og fvommcr med aaben Svælg langfom omkring; ikke 

ofte faae jeg tvcnde paa een Stilk. Dette er en Virkning af de enkeltes 

D Iing i tvcnde, thi difie og nagle andre Stiikfnurrere, formeres i det Le

gemet paa lang adfhl1es, og hver Deel faaer fin egen cilk, der nogen Tid 

vedhænger Moderfrilken; dog dette har jeg omfrændeligen bcil,..rcvet paa et 

andet ted (g ). 

I fiinkende Strandvand. 

65. FAD-SNURREREN. () 

I den 3die Figur paa den :XXVte TAB LLE vifes <lette Dyr i for1kiellige Stillinger. 

Den overfie Tegning fremfl:iller en ved Hielp af fine Spillehaar fonfvommende Fadfnurrer. , 

D ... n forfre, andea og femte famme i for1kicllige Vendinger, i fær fr:i Siden af. 

D n trcdie pl t bag fra, og 

Den fierde midrfor oven fra; alle meget forfiorrede. 

Denne er ligefom de tvende foregaaende for det blotte O e aldeles ufynHg; 

det bevæbnede opdager et, · formcdelfl: dets hvide Krifralkl rhed og muntre 

llevægelfcr, meget uehageligt Dyr. 
Legemet 

( ) , ouicc:lla pnullin.1 lim pl ·x, pntinæformis, pedunculo 1·ctouili. Zool. d,m. pro dr. ~Sr. R,1r. nni111. dtflr. 

p. 8. 
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Le emet er overma de giennemfigtigt, forn det hvidefie Kri!!al, har en 

vid fadfor111ig abning med en ombo" 7et Kant, og gaaer frrax mod Scill- n 

fpid til, fom ec omvende J 2ddæl-kel med en konifk Hanke. Invendigen fra 

iennet 1fkint e tv nde .t. t+e Dele af ulige Storrelfe, og to til tre fmaa ug" 

] r; i ~ abniu · n, fon j er aldri har feet den tillul-1-e, iende Hiuldrcinin• 

gen, og i de n ende modfatce 1 antcr tre til fire fp"llende Haar. 

D n fine tilk, mt=d h i nde den fafl:fætcer fig, er vel fire gange faa 

· met, r l k r fig i ringelbu ter tilba e. Mundin en 
' fo 

for tillicr eller fammenrynl·es, faa ofte nurreren ned{).ub r 

n et. 

ar en f "mmer mkrin andet, fom a1tid fkeer med iunt rhed, 

aa r ilket i 1 c firakt b g l d, og bnin en 1 and forl-orce tlrtige,1 

mange gange cfcer 1 inandcn. 

err fot t den i r ent, og ke lu tende, Strand and forn 1ænge ha, d 

1 aaet i mit l mmer. 

66. STIER E· 







66. STIER E-S6FI ◄ E . c) 

D n 1fie Figur pa:i den XXXVIte TABELLE frem!tiller Stierne-Si:ifiæren i naturlig Storrclfe med 

d ns paafi<ldende Po!yper. 

Den 2dcn vifc r det nedcr!l:e Stykke nf den kiodagtigc Hud, der i den ubclhdigedc Stiernefiær 

omgav Stilken for neden, h or den om boyer fig og udlobcr i en fin Stn11g. 

Den 3dic iC r el i Doden fammenkrympede Polyper, den bruikcde Stilk og Strengen forne• 

den, afKlæc.lt den vcdhængende lhul. 

Endfl iont denne nye og ubekiendte Sofittr er fimplere end nogen af de: 

bel i endte, faa er den dog for dette hoyfr mærk c rdig, og for fin fiore 

Sieldenh\.:d uden a.l Priis. Den er, faa it jeg veed, ikl un engang fondet, og 

ikkun et enefl-e St. 1-ke, og det i Aaret I 77 5. Beo-iærJig nok var jeg efter 

at finde flere, men l idtil var dec omfonfr. Den kommer nærm fl: til vores 

oven bdh·evne Straafiær, men ihller fig udvortes fra den ved fine faa og en

kelte Polyper, og invorte!> har den brufkede Stilk ogfaa en anden Befkaf

fenhed. 

Det er en kiodagtig, blegrod, lidet boyet Stængel af fire Tommers 

Længde, og to til tre Liniers Tykkelfe. Neden til er den lidt tykkere og 

bue, og imod Spidfen udgroet i em Polyper i en alternerende Stilling. 

Hver Polyp befiaaer af en cylindrHk, kiodagtig fremfraaende Krop, font 

er i1wendigen huul forn eD Pofe og hvis Aabning omringes af fcx tilfpidfe

de Falt aade af famm V æfen. Dilfc Fiiltraade ere i Kan terne og paa den 

invendige Side !Karpe eller favtandede, og fold faa lange forn Kroppen. eg 

har feet dem i Vandet langfom at famles, og atter ac udbrede fi • Paa de 

tvende o\ erfre vare F oltraadene mindre, og famlede i et Bunt; de fyntes li e

fom forflidte og ikke mere at have nogct Liv. 

For ut fee dette fælfomme D T In vend i e, fkar jeg Huden op paa langs, 

orr nu faae jeg den b ufkede tilk, fom karakteriferer alle ofiær , og her 

havd dl:tte befonderlige, ac den ikle flap ved Dyrets tykl cre Ende, eller 

gil ... fold lige ud med famme, men on bo rede fig i en t) nd, foi og elafl:ifk 

Stren , der gil- op tilbage og hængtc fafl: ved Huden. Den cyk c i nde af 

Iud n fprang fra, og faae ud fom en lille Pofe; og denne onderrh clfe for. 

Tom. I. P p aarfagede 

(*) Pennnt 11 ftellifet·,1 fimple.· quali apiccm velfas polypia folitarib. Zool. Jrm, prodr. ~076. Rnr. <mim 

defc1·. I I I. 8 a. 
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aarfagedes af den fpændce Streng, forn ved Hudens Opfkiærelfe blev fat i 

rihed, og gav fig ud. Eller ~ var Stilken hvidladen, glat, trind og lige tyk 

heel igiennem incil Ombo rningen. Den modfatte Ende var blot, eller i ke 

bedækket med nogen Hud> ligefom hos Strat1fiæren. Det lod forn den kiod. 

21 tigc Hud her havdc trukl"" et fig tilbage, eller var aftæret; de nærmell:c Po

l rper havde ei heller længere, fom fagc, den Fr.iik.hed, forn de felgende. 

I Pol._rpernes c. lindrifl e Kropper fandt jeg guulladne Urcenligheder, og 

da de gior et med d n l iodarcige ud, faa tor jeg deraf flutte, at diffe 

hos dette D_'T, og mnafkce hos dets Slegtninge, nok rettere bor anfees for 

u a man 0 e 'I il- og Afforin I ulJ r (ora & anus). Det kan allene komme os 

fremmet r, at et D) r fh11Ie behove flere end een Aabning for h er af diffe 

Todvendigh d r, eller een for bego-e, men, naar hos Dyret ingen anden 1. ab

ninger findc , og i hver af di(fo fe recnligheder, faa bliver et Dyr med 

fem unde og med fem at bor, eller forn hos St aafiæ en med no0 le hun" 

cl ·cde, dog m ·et fond nli t, og det er ikke nær faa forbaufende, fom et 

ræ med man e tu rnde Gr bai1 af beg e K16n, endf -i ··nt man red mo -

nere Over+ · inder en tiHh +kelio-ere Grund til diffo fitlfies fangfoldighed 

i den paafi'Jgcnde frorre Frugtbarhed, og ing n odvendigh d eller faa od

giorcnde 1:i olger af man e Til- o fforingslemmcr ho et enkelt Dyr. 1en 

hvo vil fige kabe ·en, hvad hos h1bninger b hove eller kan um æres, o 

hvo tor paafraac, '1t Gud Ilen har i kabningen hn t det nocl ndigc ril 

Oyemed. i ha ·e en rig og O\ er ættes god Gud, d r gi er fine Skabte det 

nodvendige, og forfager dem ikl-e dec overflodio-e; faaledes har Nereide11 nogl 

hundrede I◄ odder, Kratfere1l mod tre hundrede Hager paa en nude af en 

m1 L, n ·de, Bændelo men nogl tufinde ligedannede Ledde~ o callofe 

fiokke -- paa d t at j {k le er ~i nde hans Gavmildhed og beundre Skab-

ningens ubegribeligc angfo,di6hed. 

i have ved Straafiæren betragtct dette forund rlige D ' fS befonåerlige 

Tilvæ t, og an i cc en faadc, paa hvilken fam kunne fkee. c em

plar af en k· bning er i -kc nok til at G e no et vilt i en faa vigtig og for 

fiorile delen fkiult a ; dog kan man af cilken ilbageboyning 0
0 

~ or• 

t ndning til en fin treng, og af det intet S or faaes til mindre eller yngre 

I 1per) ilmte, at tiernejiæren, endfkiont den ligefom hin tager af i den 

ne End , il-lre vel 1-an have famme Til Kt maade. 

ti 11 j. ren fidder i Leerbund paa mano- Favners D bd ; jeg fandt 

den i Drtibak rfiorden, m n cndlkiont j g, i det j drog den udaf L re½ 

fatt den i et la crånd and, faa j · ikknn faa Bev· ·gclfer a den i ål-

traade , ti i dette n 'e lim iorde, at den fira d "d . 

FIRE 
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i have her et fiags Dyr for os, fom ikke 6ndes i det Linnti/le Regifter, 
og forn · denne ftore Nacurfoger ikke haver kiendt. Det var en Folge 

af hans falfke Sætning, at In vold• Dyrene komme uden fra - hvo vilde da 
fogc ubekiendte Skabninger i de desuden væmmclige Invo]de? - Saaledes 
truede hans Udfigende dilfe hoyfr mærkværdige Dyrartcr, med et evigt Morke, 
ligefom Navnet Chaos infiiforiu1n nær kunne have fl<ilt os ved en heel Ver• 
den af de befonderligfte Skabuinger. De, forn i vore nyere Tider ere blevne 
Kraiferne vaer, have troet fig at ære deres Opdagere, men LEEUWENHOEK (a) 
er dog forekommet dem, og har ladet tegµe de forrefte Dele af en Kratfer med 
dens fremftrakte krumhagede S,1114, LEEUWENHOEK fandc faaledcs Kratfqe~ 
i Aalen, og efter ham folgende N acurforfkere i denne Orden: Hr. PALLA 

fan de den i graa Torjken, Laxorten, og Froen, Giedåen, Horken: og ho der 
dem for een Art, dog pa{Ter hans Befkrivelfe fornemme1igen til den i Tor
fken; og befkrev han forft den fior,e i Svinet (b). tir KoELREUTER i R.ud
fkallen, Hr. Zo~GA i HIJ'fktn og i Ulken, jeg i Giedden, Skrubben, Rodjpet
ten, og i Rudfea1len (forfkiellig fra den Koelreuterjke), i graa Tor/ken, fin11a Tor.• 
fke11, Aborren, Kul/enn, Hvidlingen, Re11t111erten, Bredjlahen, Pigvaren, Laxen 
og i Katugltn, Hr. Grev BoRKE og Hr. GoEZE faodt den i Fore/len, ·Mufen, 
.F1fteheyren og Sk.oefpu,ren, o Hr. Prof. HERMANN i Brislingen. Og i hvor 
mange andre Dyr vil e o gende Involdefogero den! 

Kraifernes Arter ere endnu ikke tilllrækkeligen befremte, og hvert Dy;r, 
har ikke fin egen Art, men een Art er ofte tilfælles for fodkiellige Dyr. 
Saaledes fandt jeg l(ringelkratferen i Horken, i tre flags Tor{lc, i Remmer• 
ten og i Bredflaben, og Grev IloRKE vil have den famme af en Ugle, fom 
jeg dog formoder at være en anden, da man ellers ikke finder, at lnvolde
Orme af een Ar~ opholde fig i faa modfatte Dyr, forn Fugle og Fifke. Ei 
heller findes dilfe Orme hos alle Individuer af een Oi famme Art; nogle have 
to til tre, andre utallige, og mange {lee ingen. 

Qettc 

(.i) Arcnn. ffllt. tpift. 75, p. 313 & 314, f. 1, 2. Vidwfl., Se'{/lt, Skrift. 12 8, f. 228, (/;) 

(b) Novi Com. Mnd. petrop. 19, p. 453, r. 9, f. 3. Bcfonderligt nok, 1r denne fao almindelige, fom over. 
manete fiore lnvolde-Orm, fom kan kaldes E,birlory11chu1 L""'briceidts, ' foa hznge er blcv~n over feet rf 
Naturfogcrne, at den ikke cngani fiaaer i deres Naturregifter; men, min egen Erfaring, da jeg hver• 
ken ved Bcden og Lofre 0111 Betaling, har kunnet fonnaaet Slagrerne ved deres Drengc at tilffille 
mig nogle of diCfe Orme, fom dem forekom, eller Fattir;• •1 Betlere i den Henfiit at infindc .61 
nd Slogtningen, rifer nokfom Aarfe&en, 
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Dette Dyrs Slegtmærke befi:aaer i detes 11Jed Hager befatte Smule, der 

paa famme Maade fom Sneglenes Horn kan tilbagedrages og frem!kydcs. L ~ 

i min Prodromus anfekte fpecififke Navne tilhore Hr. ZoEGA; da jeo- ort 

derefter noyere under!ogte Dyrenes Involde, fandt jeg, at hans E. lacuflris 

ikke kunde blive blant Kratferne, da den ikke har nog·en fremfl:rakt eller cil

bagetrækkelig Snude, men at den henhorte til mine Hætteorme; og at hflns 

fpecifi!ke Karakterer maatte omrri ··re , fordi de fl fre Kratu re have en cylin

dri/k og alle en haget Snude, forn altfaa ikke kan tiene til Arternes S ielnc

rnærker Den hagede og fremflodclige Snude bli er faaledes ~eres ge11c1 ifke, 

og Snudens, Hage nes og } roppens væfentlige orfkieiligheder deres fpecifijke 

lVIærkcr. 

Sec vi til dilfe D) rs Boliger, Levemaaae, og forfkiellibe Organer, h is 

Brn og ·ttc vi for fiorfic delen it~ke kiende, deres adfkilte Kion, d r 

A leredfkaber, deres gfl:ol I~e angfoldighed, og mbryonernes Lidcnnc 

og Tallo l d i een n e d 1 blive i fiumme af Forundring. t 

gaaer mig ved diffes Befl uclfe, fom faa ofte ved Bændelorme11s o b~f11fio11s" 

dyrenes Betragtning: Blodet lober hurtigere; F-Iiertet ud i r fig; Taarer ud

f Ide 6yekrogenc, og min Mund uåbryder i d n Herres Lov, forn udm "r._ 

kede Mennefket med en umættelig Æ:vne at becragte hans Gicrningcr. 

en 1fie igur paa ocn XX Ute TAB LLE vifcr tvcnde, Logtekratfere > fom hæng med 

dere nud r i armenes in vendige I adnc v. 

Den 2den en K-ratfer udtagen af armen, i naturlig S orrelfe, og 

Den 3dic en fammc forfiorret. 

Den har megen Lighed og meg t ti1fælles med Hr. ZoEGAS K ·atfer i Vi

ken, jeg har o no ·en id anfeet d n for famme, men d jeg og fandc 

enne i g ad Torjken o i Braft11e11) og fi mmer lignede d n me hvad j g 

a 1de o'ptegnet om Logtekratfe en, faae jeo·, at min i fær ved fic rdt 

glatte Legen udm ked fig fra Hr. ZoE , d r var. ble rod og r n ~e 

baade paaa Hals og rop, dog ortiene b gg cndnn n n · ere ndedorr. 

n·no-. mid]ertid k n Hr. ZoE s ik - 1 nbere hede den glatte (lævis), m n 

be re af fin r nk de Hals, den r nkede eller ringede (ammlatus) (c). Bcbge 

{kille fi fra de andre ed Halfen dvidelfe i en I lar u le, og have en 

SkH-kelfe e ter vore paa Stange fi tt rund Loge r. De hænge med der 

1arrefulde nude m ·ec foil: ved Tarmen, og undertiden bore de 1Judcn 

i iennem Tarmen, faa ut den rækker ud "Il for, o i d ete Tilfi Ide kni 

Snudcn ikke folge med> . men bliver fiddcnde, J aar Orm n med ud. 

trækkcs, 
I◄ oppen 

(*) hinol'yncbu ntte,1uatu:r gl bifcr , coq,o ~quali A vo. collo f1lifcfrmi. R. , • nuim. defir. I> p. g.9. 

(c) hinorynchus rmm1l11tuf, lobif; ru , corpore acumin tg, ~ollo 1-ugofo. Zool. d ,. prod,·. ~60 r. 
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4i · · yk ov.eralt, guul, ugiennemfigtig, g1at, ude 
d d t og but, fortil gaaer den ud i en traad 

ig klar Kuofo) de har QU ure .e. 
Hager. Denne e~ Ørmcns e, h il-
og trække tiHfaffe · Kuglen. Igiennem 

10-trge Hinde feer man evende Streng 
elfe frem og tilbage. 

ftore Tarm dog ikkun i lidet Arl• 

68. GIEDDE-KRATSEREN. C*) 
igu a e.n X LLE vifcr Gieddekrntfer-Hunn 1t med tilba,,.etrnkketa 
11 aturli 6rrclfo. 

te rmnm mc ud{kudr S1 

lb a t forfiorret. 

d h denne Krat er har gi vet mig, og det enhver med li den 
e k a en n es · indelig I~ ifk, og hvorledes jeg 

·ved den 11et til at kie Han oo- Hun blant aiffe Or-
r vet pa Jeg behovcr altfaa her it km1 
e e væ entlige. -

·oppen r ri , o c g1ennem l tig, mod Bagen 
but, overalt glat, ud n Rynker eller b , ndog under 11 orfi 

er guul, n, · af udrngne, foarc hv· 

Smtde11, befl:aaer af en tynd boyelig Hin de, der overalt er e at me 
tcmmcli " fiore kr !l:all lare Hage , og kan efter Dyrets Behag udfk de og 
opbt fos i en affl:umpec Cylind r, eller trækl·es tilbage :ved at vælve fig fra 
End n af i fig fel , ligefom Eandfizeglenes Horn. l\icd di!fe Hager hæfter 
den fig fafl: i den Slim, forn invendigcn o;vcr. 1 der Tarmen, eller o i T.a 
mens laadne Hinde faa fafr, åt den ikl-e udcn med agt kan fratrækkes. 

E t rat Kobbernc til et f8rCT:e Hæfce vnre udgivnc, har Jeg faaec Lei
Iig1 ed no 1ere at underfoge denne ratfors mvendige Dele, og ved at bemærke 
den fodkiellige Kion, at ·i e b dre og t dcligere Afbildninger paa anfekt 
Steder. Hunnen er 1 os alle fiorre end Hannen> hos no~le næfl:en det dob 

Tom. l. Q q bolte. 

(*) Echinor nchu L uii co po ·e ellu illo I. vi. Rnr. t1nim, dcfcr. r, p. 90. 
• J'idmfk, elfk. krift. t ~, f. 233-~36, f. 1-5, nedcdl, 

"11tmfo1fche1· 11 _te t" ck, 1: 178, r. 5. 
Ber/. Befcl : ft. 4, C. 5 3• 
Berl. brif.. 1, f. 203, 
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rapp ns Forende fees en k a 

en nu · er, og af hvilk ne 

aa hver Pu nedh- ·gt, 1>æreform1gc 

dunkelt egeme, alder ere I· nger 

ldte nied ne o nde , en jeg ee ei 

6ruge . In endigen en dfi en gulagtig 

klar Hindr, i h ilke In oldcne lig ar11 iennem Pm:igen at ned-

lobe fra nuden ind i Kroppen, h 1 or den hift o< her fl iul~ af de andre 

1 en mer, o endeli en lhppec 1 6atbo et, forn r. i agcaclen. Diffe Dele 

cre lige og fælles 1 os begrre Kion, nen de ovrige Inl mm 1: f; rfk.ellit>e. 

aal des ligge i Hannen tvende lige frore og klare hvide Blæ er lidt 

over idten paa lang , og nog t fra hinanden. rmere mod H len fe 

t ~nde min re og gallertarti
0

e dunkle Kugler paa ikions, forn foren m 

h rand re ed en Kanal, der gior en V ending ned mod Halen yderfl:e. 

Diffe Organ r fit des ·1~ h Himkionnet, og tiene formod ntligen t"l 

plantelfen. ndnu faae i den yder e n e 1-tt"Jsfl"\'"" a 

til nagle andre Kar, men de vare ut) delige. 

Hunnen feiler n) smeldte O r n af imel 

em &kkene og lige ned til En -k fr r e 

og med be
0

ge Dele, ftr0ede n et ofte faae j 

denne og de ovrige unkratferes Pr ni finaa Legem ud• 

are, n gle vare elliptifke og fyldte med dunkle ler, andre fmalle og 

langagti e lig A vner; igientagne Bemærkelfe ert til at anfee 

di!fe nere og hine for gfiokke. 

Denne 1{ratfer 
arme, dog ikke 1 en• 

hver Giedde. 

n 7de Fi ur aa den ', 'Vllte T AllELLE vifer , om den ligger uved, 

i in er. 

Den d n f. mme udfirakt" forn den me nger d n :invendi c Sid" af 

ilken s fi:ore Tarm, begge i u ru ·lig Storr W. 

Den 9dc Kroppens Forende med d ns ha d Sn :ule, fodl:9rrct 

et r ·kk af oren en med Snud n, meg t fo fi"rret. 

Denne og d n fQJo-ende Kraifer horer blant de almindeli fl:e Orme, thi de 

findes i de flefre Torjkarte i O erflodighed, og ofte er I ifk n Hor Tarm 
lig forn 

( ) Ecl1inor •nd1u cnndi,! s c pore opoco fu 11· gofo, albo. Rn,·. nuim. Jfc,-. I p. 9 • 

l1inor •nclrn u111d1d r probofoidc cyli1 dd a, bafi nnulato, ili c hin ta. Zool. n11, pr J,. ~600. 

t I. brife. 1. f. ~05, 'J.07 
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ligefom udfpæk]pet med dem; end ikke, naar et Styl ke af armen I gges i 

pirims, Hippe de den, men for fiorfte delen vedhænge de med deres hage. 

de nuder. Dog har l(ringelkratferen dette forud for Strcgkraife en og de 

andre mig b hendte, at den o· pholder fig i fedk V3nd Fifl. Hr. ZoEG 

fandc aen i Horken, og mig er den ligelcdes forekommet i Horken, men 

desuden i Re11m1erteu, i Aborren og i graa Tor/ken, fiuaa Torjken, 1-Ividlin• 

gen, Roqfpetten g i Hredfiaben. Dette, at een og famme Art lever (e) og 

foreplane i fi forfl iellige Elementer, forn fedk og Strandvand, eller i di!Te 
7ande Beboere tillige, er faa ut dvanligt, 3t jeg fnarere fknlle tvi Yle om 

min o ragcighed og vente en ny Und rf 6 relfe. Ligefaa befonderligt er det 

ac finde i en ◄ i{k lutter Hanner og i en and n lutter Hunner. Dog, diffe 

Særfyners Oplo ning udfættes for Eftertiden, o~ jeg noyes med !lt famle Ma

terialier til deres Forklaring. 

Kroppen er trind, hvid, lide graaladen, næfl:en af Iige T_ kkclfc , lidet 
1nket o.,. emecnli ,·en kringelbo_ et; naar den bliver afm ·tig og det gaacr 

mod en, og e c r "den, e r naar den legges i fer!kt and, frrækl e 

den lige ud, bli er f iv og fneehvid. 

S11uden er c rJindrifk, mindre end hos Gieddekratferen, og befut med 

flere og m~ndre Hagt:r. Paa Ahorrens Kratfer talte jeg ti Rader ~aa langs, 

og ni Hager i hver, folgcligen i alt halvfemfindsrive Harrer; paa Riidfpettens 

derimod talte jeg fe 'ten Rader pa·a langs, og i hver ov r femten finaa Ha

ger, altfaa i det mjndO:e to hundrede og f: rrecivc. Derfom Hagerne bc

fandccs af Iirrc corrdfe og af }irre Tal hos alle enkelce af een Art, og for. 

fl i Hige i correlfc og Tal hos a1le Arter, faa kunde dette iærke v re til

fir kkeligt til at fkille fer{k ands Fifkens Kri11geJkratfer fra trandfifken. 

en Jeg il give et dtog a 1uine Bemærkelfer ved denne Orm. 

Ved Enden af Martii i Aaret I 777 fandt jeg denne Kratfer i graa Tor

/kens Tarm. Saafnarc den kom i det fei fl e V and, frrakte den fig Hge ud 

efter en Linie, blev fiiv, og faae ud fom fri!ke o fiive Rodtrevler; den 

ar aldeles glat og udcn mindfre Rynke, og ha de i den ene Ende en liden 

fremfraaende Anhang, forn giorde en fiump inkel med Kroppen. oder 

Mil rofkopet faae mnn, at denne var en walzeformig Snude, forn i oden 

og runde om var befat med fmaa kr ?fialklare Hager. • Lagdes den i 'crand-

,ano, trak den fig i Rynker og i en Krin ·elbo 1ning; nlle havde tilbage

trukket deres nuder, og Foren den var hos noglc kringelformig, bue og ugien

ncmfigcig, hos andre befi:od den nf en rummelig klar Binde. 

l\ idt 

(e) t nagle Fi{k for en kort id lev i Stranden og i det fei fke \ond, eller hvot Le g nngs Vand 

R ;de fommen og bli ·c brak, er nokfona bckicndt, men t c n Atts Indi \'i uer leve i f: It og !oJt 

V:ind, •idfte jeg 0111 ingen uden 0111 Krov_hvirvleren, desudcn findes denne ved rrondbredden, hvor 

gfce fc:1 fk Vond inflyde1·. Forunderligt nok vor det mig et {ce en Vnriet:rt of 'kr,vfiukkm leve i d-

11 b pna t ·ende Favners D) bdt: den hele ornmcr i Fridrilud,1/r Aae; Vtr111iu111 hift. 2, 1>. 48 • 

• 
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idt i April opfkar jeg atter nogle Torfket rme, og mange 

kratfe e; diffe ha de t t ed orenden paa h er Side en aflan O ul 

le ; o ar nuden o Be ·end ns Spidfe rodguul. Det ovri e a ·o 

ar h 1 • , oo- derved fil"· de i d re fneehvide o latte dfiræknin n 

nf< eHc. ocrle are t 1 kere og n v r meget t k, r ··a-

run g I a de tydelig re I ) nk r, rn n ilde 1kk fremvife fin nude; b ge 

la s g·k i I< ringel bo n ·n n finall re til mod Ba enden. en Todk h 1d 

le O ninger af fort rede Reger, en anden d n rl}de Strand• 

ha re noo en Deel i Kratferne rodgul ~arve, og kunde d 
tan · on 

arfage d ordcntli e 1 tter paa iden Bagen n, fom f aes paa 

i ~ faen, o Tratferne findesalc·d i armen, fkiont denrod-
1 De ar 

ft fa,., 1 Tarmen. 

iennemfaae jeg· tv ende faa knld te fmaa Tor/k, oo- traf 

r ·ngelkratfere. iffe vare og af fodkiellig "i "n og H 1n• 

11en r r O c n I li I d æ_gforwige og a··nelignende (f) e emer, li 

cfo · ddekratfa en. Hannen er a ti mm u1111en g har 

li efi ad nne li 1 1 1mcr, fo 1 Gie ldekratfar-Hamzen, unta , 1 at d n n d n for 

e t ende l· ·rer har en Rad af fe finaa u ·I r lid et fra h r ndre liggen

de, 1 in il-1- m t ende. I-lunnen er og in endi n aldeles fom i d e• 

1 rad< r n , ud n faa anne lær r o u ler; i nop·l unde ikl e 1 0 a g t 

be 6 e o da J·e undet end de fædvanlige Si 'tl ·He Off S1111 epui gen; 

i een :fi a s do · li fo 1 ec netformi c æfc n med fort] < ne afl,cr igi nnem 

hele d n. Je var be ierlio- efter at vie.le h d d t fi<Hl:e l?none være, 

1 intet ar at fc e i de forfre, da do b e vare unn r; je 

derfor nd r resningen, og begge udfl iod de .fi dvanli e æg 

fo mi e 
med en fo 
lignende 

i den 

mer, n en ed den odkiel at h ert var i d nne om i en 

n fomcfi m d oo- i l in bart, m en t t befac 1 1ecl d a7.:ne4 

~;emcr. D rfo r vare de ægformi ·e i den forfl: ikl-e · nd ]j e, 

·ave d t n tformi t f< ende. 'ideflefi,kc ze v, re o no le 

ienne1 1 inn nd , ocr foraarfa de de t 1 nde gu e idepletter r el 

oreaden; ho andr ar tillige nudens n e n I. r d blh er d t end 

mere fandr nli ·c, at d n gt: le 1 ar e benrorer af ifken ule lim ell r Chy-

Jus, 1 n l vor or ner d nne il·kun kk ne og intet and t Inlem? 

1 o · mber un e r·gte je fire H idlingers In 1olde, o fondc d n 

fio 1 fl:e ecl a , tortarmen f pække m dl rin elkratfi' re· i h er talte je mell m 

r 

ko" 

1 al tre 

ne i e eget er; J 

fru t t Hun. 
end 

fi 

(f) ul ,jk 

nd cive. il fi n n id o · { '°ar jc evende Aho1' er, 

tv t d Yr ·11 eJl,ratjere, en I- rt o- en lanb. n 

·ann ns lnl mmer, ei 1 eller de ,e fo mige o a"·nelig-

Hu t de d r or, at det n natt et un o ub -

l nge var o f Ide med 1 g r ,r 11 lignende L emer, 

for -omne I a 1d ik -un cm li r i( • 'gfor111 ge i 

i 0rmodning at d a 11e/igne11de erc irk ]jge n
r 
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ger, fom i den lange Kratfer næfien alle vare udkrobne af ÆgO:okkene. Den 
lange levede over tolv Timer i Vandet, og trak fin Snude ud og ind. 

I en lille Torfi lane fire Kringelkratfare, og tæt ved Tarmens Ende.; 
aabning en heel los Klump, forn altfaa var nær ved at aff ores; man kan der
for ikke tvivlc paa, at de jo je nligen gaae bort med Ureenligheden. !blanc 
mange udfrrakte gl2tte og aldeles hvide, vare tvende tegnede mod Halen 
med guldgule Pletter, og trende overalt rodgule, rynkede og kringlede. 

Forfr i December traf jeg i Tarmen uf en Remmert en hvid lang Krat• 
fer, og en anden rodguul, forn var frumpet og lit tyk mod Halfen. Efter 
Analogien maatte man troe, at denne fidfre var en Han, men begge vare Hun
ner, og alle der boende, hvoraf jeg tvang tolv und r Prcsningen at tilt1aae 
deres Kion, og, endfkiont jeg, paa een nær, bragte alle de jeg fandt i Tar
men, under E. amen, kunde jeg ikt~e treffe paa nogen af Hankionnet. Saa
lcdes gik det mig med en Hvidling af 14dc November; i denne vare alle 
rynkede Kratfere, H~nner, og i Horken af 14 Januar vare alle Kringelkratferø 

unner, og i ingen af alle kunde jeg opdage noget avnelignende Legemer; de 
'2gfo. mige dcrimod vare mindre klare eller mere blandede end fædvanligen, og 
deres V æfen falde letteligen bort i Scovgran. Kommer dette maa!kee deraf, 
at de vare ubefrugtcde? Det bliver faa meget fandfynlig re, fo1 1 ingen Han
ner vare. forhaanden. , Kornene i Sidefiekkene vare og blandede med klare 
Punkter. 

Ved Aarets Ende ·giennemfaae jeg en graa Torfk og fandt hele Tar~ 
men fra Mavemundingen af intil en Tomme for ved Uclgangen befac med 
flere end to hundrede Kratfere. e flefie vare hvide Kringelkratfare, 
korte Hanner og længere Hunner. Hill: og her fantes en tredie fla s, fom 
var kortere, rynl ec i begge Ender, lige t rlr uverak, og guul farvet; under 
Presningen Iod den fee fin Snude, der var, ligefom de hvide Kratfere, befat 
med meget finaa Hager. Jeg bragte begge llags under ikrofkopet og un
der Pre ningen, dog fandt jeg i de gule, hver en Spor til Blærer, Kugler, 
eller Ægflokke og Unger. 

Endnu maa jeg anmærke en !iden Hætte, fom hos nagle af Kratferne 
ikiuler det yderfie af Halen, og fom ved Hielp af en N aal k n nfcao-e • Den 
befraaer af en fl imlct Hinde, men hvortil og hvorl des den der kommer, 
eller om alle have havt en faadan, veed jeg ikk . 

Kringelkratfe en findes h ppigen i graa Tor/lun, Jmaa Tor/ken, Hvid• 
/ingen" Gahjlaben (g), Rodfpetten, l-Iorl'en, Aborren og Remmerten (h ). 

(g) Jeg_ har i dette krift ikke ·illet onfore de lotinfke fyfiematifke "ovn nil Dyrenes danlke Bemærkel. 
fer, fo1·di !amme kan, hvis bchovcs, efc rfec i min Zool. drm. prodromur. 

lJ) Illcnnius 1·1mi"ut. 

Tom. 1 Rr o. TR G" 
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70. STREG- KRATSERE • (•) 

Den I ne Figur paa den XXXVIItc T ABELLE fremvifer Stregkrat.ferm i fin rynkede og fiang 

fol'migc Til!lancl, med intrukkcn Snu de. 

Den ute den fammc ud!lrakt og med fremikudt Snude, begge i naturlig Scorrelfe. 

Den 13dc dens ordeel udfirakt og tillige med den udlkudte S11ude, for!l:orrcr, og 

Den I 4de et mindre Srykke af oren den i Ormens rynkede Til!land, med tilbagetru kken Snu de. 

H vad jeg hos ](rat.fe ne kald er Smtde, vilde maa{kee en anden have kald et 

Hovedet; thi et Dyr uden Hoved lader fig ikle faa lettelio-en fatte, og der

for l ar man endog hellere kaldet enhver Forende paa Ormene Hoved, end 

man har illet unvære dette avn; dog, naar Tingen ikke er der, hvad fl al 

man giore med d t falfke a n, nol'", at Navnene i den policifl e erd n 

have 1 ifr t deres for(re et dt ·og; · n =--sn:v,,a,.-R.-=--- ~ ........... 60 i~· fi a-

holde at k~lde en Kat en Kat, og en Snude en nude. Der gives kabnin

ger no I~ uden Ho ed, og en Kratfer er Snudcn langt nodvendigere, end et 

med fl m Sandfer forfi et Hoved. Den har ~un et behovendc, nemlig at 

· unne tr kke de finefi:e Safter ud af de finell:e Kur, fom invendigen beklæde 

Tarmene, og derfor befl:andigen at være fæfret til famme. Hertil gior en 

hagefuld Snude den hefte Tienefl:e, men flipper den engang, da falder Krat" 

feren tilbage i Tarmens lim, hvor den ved mange gange at udfl yde og 

intræl ke Snuden, fl:ræber at finde den tab te "æ!l:elfes Punl t, og da den alle-

ne r d en ~ rdele lump il kunne tre e ,med fin nnde paa Tarmen (i) 

rdi d n i ke ~'ne at kunne bevæge Gg fra et Sted til andet, maa den 

drive i Slimet, intil den med U reenligheden affores. 

Man kan il?ke t ivle paa, at den jo i Enden af Snuden er forfynet med 

en Mzmding, fk.iont den endog und r ikrofkopet er ufiTnlig; Tarmen, forn 

aaer fra nuden giennem Kroppen, og Ormens Tilvæxt, er Be iis nok for 

ifen. Ilen jeg kan i ke uno-aae med et Ord at anmærke S11ude11s overmaa

de Lidenhed ho denne og hos Svinekratferen, i Forhold til Kroppen; den 

er hos begge faa lid en, at den næfl:en falder i det umærkelige, og dog til

forer den en fror Krop al dens ode og Tri "elfe. Det er og her ikke det 

neget, men det kraftige, fom gi er Væxcen. 

Hr. P LL s er den forfre forn fandt Stregkratferen, g befkrev den 

no 1 agtigen; doa- vil den vel neppe blive den famme, fom den der opholder fig 

oen, ei heller kan d n være L1 ~ ES Fajciola barbata, f9m !kal have Vor
te unter 

( Echinor •ncbu li11eolt1tus corpore lil eoli rran vedi fufci , medio interruptis. Rnr. tmim. dtfet·. 1, p. 96. 

Echinoryn hus Gndi probofoide c:y lindl'icn, echin ta, infic a, co rp ore filiformi rugofo. Zoo/. ,/au, pr. 

2599. 
T2nia hz1uc. P.u • Zooph. 415. o i Coanment. Acad. petl'Op, 19, p. 452, t. 9, f. :i. 

(i) I en fi adau Forlegenh d hzftc1· den fig o paa de ho5boende B",zde/01 mt. 
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tcbunt r om J.\IIunden, og ei være fiorrc end en Ag11rkekierne. Efter ham 

fondc Hr. ZoEGA nen i Tor/ken og Ulken, og befkriver den 1 :<it lantifka 

H andfkrift faaledes: 

Kroppen er langfirakt, 111ed halverede Rynker, og hut for hegge Ender. 

Snuden er tilbarretrækkelig, c~li11dri/k, har fine og t,et Jiddende K, umhager, 

og er lidt kroget og tyklære i Enden. Gatbor c er i den mod/atte Ende. 

Naar muten udfkydes, bliver Mu11de11s Ring (fkal hede Kroppens I~ orende , 

thi '.lund n kan ikk vel være and nfieds, end i det dcrfre af Snuden, fom 

ikl·e er ringet) udtrakt og glat, men er den tilbagetrækket, da fles Munden 

(Kroppens F. oren de) åt have t'l1e11de L~ber: den o··verfle er tyk, .flaaer lit 

frem, og har tre Folder, den neder_fle er glat og bueboyet. Diffe Læber ere 

blote ~ older og R nkcr, h ori ' orendens Hud ved Snudens Intrælpning boyer 

fig, hvill- t fe s i den 14de igur i Snudens Ende, jull: forn Hr. PALLAS ud

tryklycr Cg, lig en med Tor11e kro11et Vorte. 

I April I 777 opfkar jeg tre Kullere. Denne Fifkes In volde har frem 

for alle Toril earc rs, en meget væmmelig Lugc, og der horer Overvindelfe 

til at bef: ttc fig med dem; dog belonner de den modige, endog med een 

ell r anden fieldcn Kokillie. Tarmen er overmaade tynd og giennemfigcig, Ga ac 

man udvendjg~n feer de giennem!l innende hvide, rode og fortladne, kringle

de oo- rynl~ede Orme af forfl ie11ig Længde. De flefre vare Kri11gell\.ratfere; 

nagle tylykere og længcre vare tegnede med forte T\·erlini .... r, og havde paa 

h er Side en pa~ langs lobende bleg Streg; diffe ere vores Stregkratfere. 

I negle mindre faae man, naar de holdtes mod L 1 fct, en Rad hvide Kugler 

mo<l Bn 0
cnd n; diffe are Hamzerne. De havde ikl"e forn Kratferne i graa 

Torfle11 1 og n gicnnemfi0 cig Hinde i orenden. Hos de tykkere fortladne 

fi 1nt s i Huden, hvor nuden var intrukket, evende fmaa Vorter og en paa

]iggende Over]- ·be. Hagerne paa Snuden vare meget fmaa, og jeg talte i 

det mindfl:e fexten i hver Rad paa langs; hos de yngre cre de tydeligere 

og kr fialklare, hos de ældre falde de i det forte, og ere tildeels afflidte. 

D n udfrrakte Snude gior med Kroppen en frump Vinkel. De hængte ikke 

fom deres Slegtninge fafl: i Tarmen, men laae i Tarmcflirnen, formodentli

gen have de fiuppet ved at fole deres Spifev - res dodelige Afgang. 

I famme Maaned opfkar jeg tvende Langer: Kratferne vare forn i Kul

lerne: fi 1aa hvide og uden Tverlinier, og frcfrre med force Tverlinier; de 

]aae i Tarmeflimen. Jeg lagde d m i fer{l t and, og det varede ikke Jæn

gc, forend de udfl:rahe fig og ble c fii e, dog vedbleve T'verlinierne. Jeg 

J-unde ikke finde no ec por ril Gacbor: Bagendens derfl:e var afrundcr, 

blank og glat. Stregkratferne vare o er to Tommer lange i deres Sti hed. 

idt i OholJer giennemfoo te jeg trende Hvidlingers lnvolde: i den ene 

fandt jeg il1gcn, men i hver af de andre fi m St ·egkratfere. Hunnen vac 

forcrc og I ngcre end Ha1111en, og dens Slegtninge i Fiiken over to Tom
mer, 
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mer, og mork, men opfyldt med æg• og avntlig11e12de Legemer langs igien" 
nem ; Presningen gav utallige avnelignende fra fig, ikkun faa ægformige, og 
fiden negle avnelignende vare mindre end andre, og de ægformige var 
fieldnc, bliver det meget fandfynligt, at diffe rettere ere at anfee for Æg" 
floN?e end for enkelte Æg, o · de avnelignende for virkelige Foftere. Denne 
Sæming befl: l es il t~e lidet ved de i Ægfrokkene giennemfkinnende krumme 
Linier, fom endog olive tilover.s, naar Ægfrokkene ved Uddunfl:ningen brifl:e 
og forfvinde. Hannen er mindre mork > og i dens Inlcmmer kunde jeg ikke 
finde nogen Forfkiel fra Yringelkratferens. 

Og Stregkratferne have en mark Hætte paa Halens yderO:e, forn i Pres
ningen afdrages. Af diffe og af Kringelkrat.ferne levede nagle hos mig i 
fedkc ' and over tredive 'Timer. Begge findes hos de flefre Torfkearter, 
der or kan den ene ikke vel hede Tor/kekratfir, men har faaet det n. e 
Navn Stregkratfer. 

71. STRA D-
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71. TRA D- IÆTTEORME . <) 

Den 1 ll:e igur p:1:1 den XXXVIIIte TAB LLE frcmfliller llæf1gel- Hætteormen i naturlig S1or-

rclfc. 

Den :den fommc forfiorret. 

D n 3die er Srykke af Kroppen med Fodfelslevmut og Æggene. 

Den 4<le et Stykke Jlænr,eJ med adfprcdrc Æg i I{lumpcr. 

D n 5te og 6te et Srykke af Hænglcrn netformige Hinde. 

Den 7<le tvcndc Æg; air dette sr fizrkt forflorrcr. 

Den gde Spids-Hætteormen i n:iturlig Srorrelfc. 

Den 9dc fammcs Hun med Fodfelslemmct midt paa Kroppen. 

Den rode Hrmnm med Avlingslcmmet mod Halcfpidfcn. 

Den 1 tte Hannens Hale, belagt med Slimtrævler; alt fiærkt fodlårret. 

lano- Tid har int t fat mig fiorre orundring og i mere orlegenhcd 

et d n r ,ærende H,engelorm; at det var en Hun, ku 1de lettcligen fee , 

og ac d n med fit tee og neden under brænd mærkte Ho ~ d maacte giore 

et nyt 1 gt, dermed bl v je fnart færdig. ..Jeg ha rde i en af Hr. Zo G. 

fundcn lnvol !01 m, forn han orhnanden hnvde fat b]ant Knuf< rne tru t en 

l gtning til denne, forn ho de et ligcfaadant lntr I- paa Forhovedet, og om 

h ill·et Hovedet I antcr dann de noget hæccclignende o derfor kaldce jeg 

u gge Hættcorme elk.r Cucttllani. 

ed denne nye Slegt gaaer Naturen over fra Traadormen til polormen, 

og der or bor den fiaae imellcm diffe 7'-, aadormen er trind og lidet fpid 

mod 1 rendcn; denne afrundcs orr faaer et fiærh lntr,., k, og d rved bli er 

d n i i nn fl·cts Indeling en H,etteorm, ell r den del i er finaa orter, 

og da bliver den en Spolorm. 

1 1I n n 
0 

t andet opval-t min 

h ngtc fra Ormen ene nde, bragte 
dan denne levend i en trand ~ 1 e 

To'/11. I. 

1:. onmdrino-: de lange H n ler, forn ned-
Fer 1 vand -Polypen r"ndring. Hv r-
arme ! dob hertil faae ingen uelig-
S s hed, 

() Cu 111 nu mn,iilus cin · o-Iuteu , antice obtufu. Rnr. nnim. Jtjcr. I, p. 9 • LzSKi nt. g. t , 

f. 5oz. Knppemvurm. 
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l1cd, og Kroppens lofelige Betragtning med Oyeglalfet viifre og, at det var 
et andet Ormcflags. 

Jeg bragte den under Mikrofkopet, og nu tiltog min Forundring, 
da jeg faae, at de fex flangeformigc Traade vare klare Ror, fom deel 
vare udfyldte med en mark Materie, deels 1 dige, decls ha\·dc uordenli" 
gen adfpredte morke Legemer i fig, og at faadanne og laae · Midten af 
Kroppen. Forlegen blev jeg, om de fkulle anfees for Æg eller for Or
mens UreenHgheder; om jeg her havde for mig et 'Dyr med f< x lange 
uden for Kroppen fiingrende Ægror, eller om Tarmen hav de delet fig i fcx 
mindre Tarme, og enhv r tieme til Afforfi 1. Det ene var mig Iigefaa frem-
1net fom det andet, og jeg var i Forventning efter at hende Hannen, 0O' at 
faae Oplosningen paa dette ærf}1 n. Rorene beO:ode af et fine, gicnnemfigtigt, 
netdann t V æ , og kunne maafkee være Dyret Foltraade, og denne Ende 
Forendcn. Alt dette maatte en tilkommende lytkelig 1 inding oplofe. 

Det varede ikke længe, forcnd jeg fandt en Orm, forn i det hal e eller 
i den forrefre Deel af Legemet og havde Hunnens odfel lem, og aldeles 
lignede denne, men ha de i fieden for Hænglerne en heel og ubdkadigec 
Bagdeel, der var af lige Længde m d Fordelen, og i .Jndcn lid et tilfpidfer. 
Strax oven for famme fad Gatborct. 

Kort dcrpaa fan de jeg og dennes Han, forn lignede Hun11e11, untagen, at 
dens fiore Tarm paa tvendc te der f ynccs afbrudt. Hannens A lings1cm har {m 
U dfart af et lider Hul c ~t ved Galboret. Om Hannen til Hængelonnen blev 
jeg i U vished, og lod dem famtligen male og flikke paa nærværende T " 

elle, under avn af Ha:ngei- og Spids-H~tteor'l/J. 

Forend Udgaven af mine ani,,,. rar. defcr. havde jeg endnu fondet en 
Htengelor'lll, paa h ill-en nagle af Iænglerne vare afrcvne, men dens Han 
fogte jeg 1ænge og forgiæves; jeg falde derfor paa, du jeg fi1c1e Spidsor111e11s 
Han leve i een og famme Tarm med fin egen I-hm og med Hængelormen, 
at diife fid!l-e I-unne være een og famme, og, da mig ofte forekom Hun
ner med hele Haler, fom i ovrigt lignede Hæng~lorme11, faa fkulle jeg have 
troet, at Moderen Bagdcel mod Æglegningen elede fig i fex Ægror, og 
den udvendige Hud paa en eller anden Maade forfvandt, 1 vis jeg ikke t}. 

deligen ha de f< et, at en Hun med hccl Hale under Mikroikopct i en Draa
be r '1nd havdc udaf fit Fodfelslem frem.fl udt fine Æg. Denne Sond rrivelfe 
er altfaa i det mindfre i~-I-e nodvendig til Æglegningen. 

EndeHgen fand t jeg i en lid en Toril< aattc Hætteo-rmt; man hav 1 ant 
ved ac fee dem med blotte 6 1ne i Tarmefiimen. n af Bannerne havde 
udfiral-t fit ..Avlmgsl m; det faae ikkun at være enkelt, og dcc· egentlige 
Spyd Jaae altfaa endnu i Skeden. n af Runnerne bar f< x lange Hængl r i 
freden for Ha1efi kket: nogle vare aldeles totnme, andre opf Idte, og een viifte 
fem til fyv adfpredte morke Legemer i Kroppen Nærhed. Dens Fi}dfili-

lem 
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lem var Iængere fra Hænglernc end hos den afccgncde, og Kroppen felv 
faae ingen morke Legemer; i o rrigt var ingen Forfl iel. 

Da A fl:anden imellem Hunnens Fodfelslem og Hænglernes U dfpring er 

forfki llig, faa fynes dette Sæd~ n ikke vel at kunne · r andet end tilfæl

digc, og at være fkcet ved en vold forn Sonderrivelfe. Dette b~ftyrke I) af 

H ængelormcns Lighed med de hele Hunner, forn bære faad~tme Ægror inde i de

res Legemer; 2) af det der til Hængelormen ikke forekommer nogen anden 

I an, end den, fom tilhorer den uhænglcdc Hunorm; 3) at de findcs i en 

og famme Tarm; 4) at jeg har feet · grorene udhænge paa nogle, forn 

jeg ved Tarmens Opfl iærelfe var kommet for nær med Saxcn, og 5 ), at man 

ogfaa hos Spolormen og andre Orme har fundet Sædkarre11e tilfældjgen at ud

h. no-e (a). Ægrå·rene ligge i mange Vendinger i Ormens Legeme, naar det 

alrfa:1 bliver ovedkaaret, udvælte de i faa mange Ender, og Æggene fattes 

i Bcvægelfc, og de nærmeO: Anbningen fare ud og lade Roret tomt. Saale

d s crl-1 redes Hængel- og Spids -Hætteormen at være een og famme Art. 

Da man hid til ikkun har fund et een Hætteorm i ferfl< Vand i ifk, og 

ligefaa iVi-un denne ene i trandfi{k, kald te jeg denne Strand-1-Iætteormen, 

i Ligning med hin, forn har Gt avn af det fcdke and (b ). 1en til Or

mens B fl ri elfe. 

l{roppen er langfirakt, flangeboyet, trind, giennem11gtig, h id, og fal

der lidct i det gule. Det bevæbnede Oye feer i den klare Hud fine Tver

firiber, og en rod brun Tarm, forn laber fra unden giennem hele Kroppen 

ned ril atborct; lo no le ~ nes den evende gange afbrudt, hos andre en

gang, og hos de fldte aldeles ikke. 

Ho'l.:cdet er norret brikkeformigt og bredere end Kroppen, bagtil og om 

Rand n oph et og Hare> fortil intrykt, ligefom brændemærl'"et og morkc; her 

maa og 1m d n tindes. 

Ha11uen fkielnes firax fm Hunn en ved fit heel i gi enn em jevne og trin

de Legeme. Hans Avli11gslem fidder nær ved Halef pidfen, tæt ved Gat ho

ret, og b n-aner af en borfiartet forcladea Braad, der 'har t ende pidfer, 

hvoraf 11aafl ec den ene er blot SÆ,eden, og i hvilken den anden giemmes. 

d(hakc rækl e de længere tid _end Halen, men ligge dog den melte Tid 

il iulte i I reppen. 
Hunnen 

(a) Sveujkt Vi eujlc.. AcnJtm Hnudl. 1779, f. 3 29. 

(l1) Denne fla e1· p:11 Hr. Zo GA~ Ord i min P1 otlro1m1r blant Krt1tflr11e, under Tavn af EcLi11oryn1,bus la

cujfris, m n h r ingen Lighcd med diffe. 1ig er en forekommet i Fedkvonds Abo1 l'en; jeg hu fa • 

Jede befiemt den: Ci1culltmus /ncuftris, nifiu nmict t1·u11cnttts, Den meget 10Je Tarm gi61 den kien

delig, og det er t b hag ligt og Leunclrin ~værdigt yn under Mikl'Oikopet ot fee Hunnens hel 

L gem o fyldt m d le\'cnde og meget bev:rgelige ngcr. Jei har ih·ct en Teining o en kore 

I rtvelfe herof i B rlin. S h,·ifttn ~ter Band. 
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Hz. nnen ligner ud endigen i alle Maader Hannen, kun at den midc paa Krop
pen har en fremO:aaende Knude med en Spr kke. Denne er a)tid lige f) nlicr. 
lvl Hem famme og Bagenden ligge Ægriirene, og undertiden adfpredte Æg. 

ngancr forekom mig en Strand-Hætteorni, forn var overalt cæt b fat 
med lanae Slimtraad r, og faae faa haaret ud forn en Puddel; den udfrrahe 
tofpidf< de Braad viifre, at det var en Han. 

Srand-flætteormen har tilforn ikke været bekicndt, og findes 1 Tarmen 
paa de flcfre Tor/k, dog ei i Mængde. 

72,. L SE-
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7z. L SESTAGE M~D FIR 

Den 1 fl:c Figur pa• den XXXIXte T ABELLE vifer lyfejlt,gen oven fra 

Den sdcn fra neden, og 

D n 3 die fra Siden, alle i naturlig Storrelfe. 

D n 4de en toforket Arm ned n fra, med fine Foltraade. 

Den 5te Dyrets firctandec!e Mundi11(f, og 

Den 6tc en Foltrand med Ku gler paa ndcn, alt forfiorrct. 

ette Dyr er en af de nydeligll:e og befc5nderligll:e Skabninger, forn nogen 

vil fee. Allerede ved fOr!l:e Oyeka!l: interefferer det og jeg er forvi et 

om, at det længe vilde underholde enhver, fom kunne have Leilighed at 

faae det, men det er til Uhæld faa fieldent, at det, faa meget jeg har kun• 

net erfare, af mig allene er fondet, og ikkun eengang, og i Nor4/0en ved 

et Sl iær, hvoorpaa ar en eenlig Hiitte. Ikkun dette blev mig til Bytte 

paa et Par E ·curfioner med tvende gamle Lotfer i trende Dages vedholden• 

<le Swrm og BOyevær, og jeg var hver gang glad i ien, at have fat min 

i od paa den fafre Klippe. 

BefOnderligt er det, fordi det ikke ligner nogen h1dtil bekiendt Dyrart. 

feer dets Væfen h "rer det blant Bloddyrene, og har Mund og Arme i fam• 

me Stilling, forn SO[liernerne, men er eller i alt faa forlkielligt, at ingen let• 

t_eligen voVer at r gne det til denne • amilie. Det havd altfaa Ret til et 

c et Slegts Navn, og dette, faavel forn dets Tilnavn, Iaance jeg af det Li • 

led med en firarmet Lyfe!l:age, naar det !l:aaer oprei!l: paa dets Hale. 

Dets Slegts Mærke tog jeg af dets nedre Mundin , gallerta tigt Væfen 

og armede Legeme, og dets Art iende gav mig d t forkedt og paa nden 

med Foltraade befatte Arme. 

Hele D 
1
ret er gallertartigt, brunt og giennemfigtigt. . Kroppen er en fir• 

kantet og noget flad Hinde; hver in 1 t dfl:r ·kker fig i n A 1/J; hver An11 

r kloftet, og hver udftaaende Green lar i Enden en Bulk af credive til f r· 

ref ve Foltraade. 
]'0111. I. T t l Mid• 

(*) Lu«rnnria qu•Jricorni, rorpore elongGto tortili, bracbil• 4uatuor di hotami.c, opice ten1acula1i1, Zool. 

"· prgJ,-. ~754. R ~ nim. tkfar. 1 1 p. 10~-
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I 1idcen af Firl-anten oven paa fraaer opreifi en l·rum og i mange Ryn
k r dreiet Hale; den er tyk ved Roden, bliver fmallere og but for Enden, 
og kan ud!lræl-ke og bo e fig i alle Vendinger. Fra Midten, hvor Hal n 
fidder, ganer en ophævet Sene eller et Baand ud til . Klofcen af h er Arm. 

Neden under fidder i 1iddelpunkten en fremfiaaende brufl agtig CJ!inde ; 
den er giennemfigtig, hvid med graa Striber, har fire Tænder i Kanten, og 
er efter al Formodning Dyrets lVIunding. 

Annene ere paa lano-s udhulcde; paa begge Sider af Renden fiaacr Hu" 
den i \ æret> og er i Randen fmaal-ærvet. 

Fl-'ltraadene ere fine, klare Strenge, næfl:en a eens Længde, og i En
den befatte med en brun ](ugle. Strengene kan Dyret forl-orte og forlænge 
efter B hgo-, og kan firække , boye og vende, hver i fær eller alle paa 
engang hvorhen det vil. Kugle ·11e ere faa kh!vende, at Dyret med famme 
kan fatte og vedhænge eUer Ioslade ethvert modende ormaal. 

Foltraadenes forfkiellige Længde og Korthed give L,feftagen et nydelige 
dfeende, og pna diffe halvtredie hundrede med Knapper forfcetc Stokke, flot

ter det fig langfomt fra et Seed ril andet paa Blad ne af de brede Tangar
ter, eller fidder opreift paa Enden nf fin Hale, og be æger fine Fiiltraade, 
for med dem ac fange de forbifarende fmaa Dyr. 

Dette D} r har intet Hoved og neppe noget 6ye; det kan altfaa ~lene 
lkielne fit Rov ved olelfe med fine ii/traade, og denne Henfi c r vel ar

fagen cil dets langfomme Gan . 

Paa den brede Tang opholde fig negle fmaa Eeniiyer og Strandpolyper, fom 
elet griuer ·med fine Folcraade, forer til l\1undingen med fine Arme, udfuger 
og dræbcr med fin randede og brufkede Munding. 

yppigen findes det paa Tarretangen mellem Risoer og Kragero·e ved 

Grii11holm • Skiæ rene. 
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73. KNOG ~ S 6 S VAMP E . ( ) 

Den mellem!l:c Figur paa dc:n XLde T AilELLE vifor Knog/vampen i naturlig Stilling og Storrelfc. 

Den paa hoyre Side et Stykke af famme, vende mod Da en) for at fee dens Væv.J oi 

Den paa venfire Svampens Væv, meget for!l:orrct. 

At fige noget afgiorende om Såfvø,npens Rettighed til Dyrriget; er lige
faa vanfl eligt, forn at bevifo den hos de Svampe (a), der voxe paa 

Jorden eller paa Træer. Viffe Phænomener have gi ort den fandfynligt, men 
diffc ere i fær hos .. , .. vampene, dem man dog fra de ældre Tider haver til• 
troet det dyrifke, ikke uden al Modfigelfe) og kan modcage en anden For
klaring. PEYSO ELS Vildfarelfe, forn paafrod, at Sbfoampen dannedes af de 
Orme, fom han fandc at opholde fig i nogle af dens Huller, behover ingen 
Gien<lrivelfe. Diffe cre Larver og andre fmaa Orme, der, forn tilfældigen an
komne Giæ!l:e:, foge Næring og Lcye hos Svampene, og findes paa enhver 
mangfoldirren. Nei, der vil andre Oyne, mere Vedholdenhed og nogen 
Lykke til at opdage Sofvampenes Bygmefrere: de forvikle og ofte lkuffe lige
faafuldt fom Landfvampene Naturforfkernes Opmærkfomhed, og jeg maa advare, 
i ·ke frrax, uden noyefl:e Underfogning, at antage en bevægelig Trævl for det 
d 1 'ttoJS·~s-~uu;pea~.__eJ~..ii1'~e hele Samlinger, thi endog faadanne meget 
finau, faavel nogne forn i Kora/harken og Serturh#I~~ --tn'lll,fir~r-a Polyper, har jeg 
fondet at have fæfrcc fig udenfra paa Svampene, enkelt eller flere. 

Hvad de ældlle 1 aturbefkrivere tale om Svampens Folfomhed, have de 
•efter!krevet ARISTOTELES, og h ad han figer derom, grunder fig atter paa 
andres ortælling (b), der efter al Formodning have taget en So·nelde for en 
Sva1JJp (c), thi paa den allene paffer, at tr~kke fig tilbage 11Jod Vedriirelfen. 

og 
( ) Spongia offefon11i, alba, fubramofa, epice incuCfato, lacunofo. Zool. Ja11. pro dr. 3094. A.11im. rt'lr. 

dejfr. 1, p. 103. 

(n) So-, :Jo,·d- og Tntfvnmpme, di{fe, i n r de fcMle fra de tvende folgende meget fodkiellige kahnin• 
gcr, kAldes i Danfken, li efom i T_:d{k :1, med et og femme avn, .Svamp, hvilket ved teturl illo
riens dbr ciclfe forer nog .n Ubeqvemhe og leili~hed m d fig·~ hvorfor men gior heft, c anrogc 
det nodke .i: avn Sop for Landfvampene (Fu11 11i), og allene at bruge det aanlke avn S,;nmp (Sponiin) 
til Sofvampene, bvilke Qlle11e jeg h ... r forftaael' ved Or et vamp. , 

(b) Anim. lib. 5, c. 16. cnfum fpongiis ine(fe ejunt, quod od ernlforis øcce<fum conti-ahuntUt·. Q__uocl 
i Jern eti m faciunt, quotie fl tus tempefi sque urget, ne fun de fcde pelJ ntur. 

(,) Dette hli\'er fea m~gct me1·e fandf)·nligr, fom Som/tierne endnu kaldes Spungict paa de Irolienfke Y• 
fler. Endog ho Ol- u f -, u 1. 2 i, c. 36, der frejligen ha udflrn:ut endre, e1· Spon~fo Oi llr1fr 

yno11ymc1, o~ hvad de1· fi 1 r om 'i"" ·n, gitlder all.one om o,s,ldm. 



168 K O " S 6 S V A M P E N. 

()g 'mod Vind og Storm 11t fajlholde fig paa Stene og KNpper. Vi haye feet 

en faadan paa den X IIIde Tabelle, hvor den tredic F:igur vifer, hvorlede 

den, naar intet er at frygte, udbrcder fig, og den forfte, 3nden, tredie og 

fierde, hvorledes den, naar de vcdrores, (thi ved blot Tilnærm Ifi ad cvl 1-

foris accejjimJ, forn det heder, bliver endog dilfe livfol e Skabninger roli re, 

langt mere Svampene) fammentrækker fig, og i femte jgur, hvor /cærk den 

fammenkrympes i Storm og U ær, ell r naar man for Alvor vil frarive den. 

Skal det endeligen være fagt om Svampen, da kan, ligefom at flye for Ved

riire!fen, og at fixere Angribe en mei at tr~kke fig tilhage, ikke a derl dd 

forflaaes, end forn det virkeligen ikecr med Svampen og ethvert andet laadent 

og elafti!kt Væfen, at det nemlig giver efter og io-ien fremkommer. 

Men, naar vi ere opmærkfomme paa PLI rus's Ord, og fcc, hvorledes 

h n forbinder Urtica og Spongia med hverandre, da kan vi ikke tvivle p a, 

2c han jo ved Urtica forfiaaer de omvankende Sone/der eller Gopler, og foarc 

vil vi overbevifes om, at hvad han fin-er om Spongia, paffer fig faa Het' ril 

Svampene, forn vel til de fiddende Ne/der, eller de e cntlige Sone/der. I 

det mindfre maa man tilfi-aae, at han og hans Forgiængere have blandet o·

nelde nes og Svampenes genfkaber med hinanden. At /pi.fe Fife, Snekket 

og Dynd: felv at v~re fpiftlig: at efter/ant en blodagtig Farve: at /e7;e (vi

vere) i en lang Tid (d) kan dog ingenlunde forfl:aaes em Svampe, thi om man 

endog vilde givc Ordene den medl: t ungne orklaring, og paaffaae, at og 

i Svampene fin des fmaa ifk, Snekker og Dynd, det jeg gier~e tilgiver, da Snek

ker, Muslinger og andre Ormearter deels tilfældigen, deels for at {oge kiul 

og Næring, øpholde fig i dem, ligefom luelarverne i Soppene, 'faa vil do 

vel ingen lettcligen kunne fatte, hvorledes Svampene kan figes at være fpi-

felige, hvilket tvertimod gielder om Sonelderne a K frerne af Middelhavet. 

Og ftrider det, at fre1JJvoxe paa ny af de efterladte Stykker, faa lidet 

mod min Formening om Bemærkelfen af Spongia hos PLINIUs, at det fnarere 

befiyrker den, da nyere Efterretninger ha e viift, at af eldernes Stykker 

udvoxe hele Nelder, og at folgcligen denne elderncs i vorc Tider meget 

omtalte genfkab, ikke har været de Gamle aldeles ubekiendt. Pu 1u gior 

endo mere af Spo11gia, end af Urtica (Goplen), thi, naar han tiHkriver begge 

Fiile!fe, tillægger han endnn hin Overlæg (e). Dog falder enhver det dyrifl 

hos Goplerne og Son eld erne frra~ i O ·et, naar man har Moye endog bloc 

at formode nogen i olclfe hos Spongia, hvis det fl al forfiaaes om S ampen. 

Endnu vifer den Talemaade, at v~dfke, imodfat at leve ( viventihus idem qui 

tJJadentibus), at po11gia ·her ikke ~an bet) de Svampen, der i andet i en

hver 'I ilfland er fold af and, da Sonelderne forft efter Doden flattes, væd-

fle, og henfalde i et flimet fen. 
IMP:ERATl 

(d) Aluntur conchi •• pifc:e, limo. Vivere efc • Circa Toronc vefci illas a,· Jf~, ctiom ojunt nliclis r di ... 

cibu1 rccrcfccrc. PuN. bift. 1. 9, c. 69. 

(,) Hifl. • t. l. 9, c. 69. Intcll c um incCfe hiE 1ppar t, uia ubi cvulforcm fQnfcre, contr a~ multG dif .. 

ficiliu bftr huntu 



K N O G - S 6 S V A M P E N.: 

L rPERATI og \VoRM fortælle det famme næfien med lige Ord om Svam~ 
pene, men fige ikl·e, at de felv have bemærl-et noget faadam. Den forfre, 
forn vi Ide forklare, h ori en faadan Bevægelfe l unne grunde fig, mener, at 
Li-vet og Folelfen maa være i S"vampenes jlimede V æ.fen (f). Dog er det 
endnu uvifi, om denne Slim er Svampene væfentJig. Den fidfie, der ikke 
har lagt noye Mærke til IMPERATI Ord (g), udfkrivcr ham urigcigcn, og der" 
for fortællcr os noget om dilfe kabninger, hvilket, hvis det firnledcs for" 
holdt fig, il·Jre 'vilde længere lade os i Tvivl, om de vare Planter eller Dyr. 
l tPERATI figer allene, hvorledes Svampene reengiorc og beredes till Brug. 
men \VoR 1 ved en overilet Læsning, at de felv 1·enfe fig i Vandet fra det jli
'lllede Væftn. 

In ta erne af denne de Gamles urigt1gen forllaaede U dfigende om Svam. 
penes Folfomhed og dyrHke Væfen, vilde de nyefie Svampebelkrivere gierne 
fee neo-et faadant, og derfor troede Grev 1\1 R IGLI (h), at have bemærket 
en flags Inknihing og Udviding i Svampens fmaa Huller, og ELLIS og Dr. 
SoLA DER, at have eet en jlags Pikken (i) i famme. 

Saa ofte jeg har betragtet de af Vandet nys opdragne Svampe, er jeg 
ikke bleven andet vaer, end at den i Hullcrne tilbageblc ne fiirnede V ædfl e 
gav fig fra . hinanden, eller Luftblærerne fprang i Midten, og efterlode fig en 
l1indagtig Kant. Snart fkulde jeg troe, at nysmeldte aturfodkere, da de 
ikke befiemt nok udtrykke fig, have anfeet noget faadant for en Pikken (p11lpi" 
tatio); eller, ac maafkee fmaa, 0 et ufyn lige Orme, eller andre mikro!l opifke 
Dyr, der h rppigen opholde fig i Svampene, ~ave frembragt denne Bevægelfe. 
I ovrigt b fi:aaer ampenes Væv af fine Trævler, der have faa megen Lig-
hed m nn af de af 1 o!foppene 'uddampende bevæge-
gclige Lerremer paa Sopkallen e iver (k), at fiige 
hevægelige Trævlers eller maafkee fmaa Dyrs Sammcnflydelfe kunne mueligen 
frembringe en Svampevæv. Det faaer nogen Sandfynlighed af mine Bemær
kelfer ved nagle Infufionsdyr, hvis famlede fi:ore Hobe frembringe paa nogle 
.fiiHl:aaende færike Vande det Granne, forn anfees for at hore til Væxtriget (/). 
Dog dette venter paa en bedre og noyere orklaring af den tilkommende 
Tjd aturfodkeres utrættclige Opmærkfomhed. 

To111. I. U u Hr 

(f) In muciløgine propria fenfus eife vid~tur ac vita, una cutn vi1tute contrnhendi fe in fe ipfam; HifE. 

unt. I. 27, c. 7• 

( g) IMP.ERATI figer: purgmztur fob nrnrn, r,111, pifcofiir mue or ipfi"r ndimitu1·, tnrwn fibrofitnr p11r11 fuptreft, ntljUt 

itri itj,'bur, in fjrtOr ,leftiunrnr, ido,ien n:ldirnr, og V ORM giver dette faaledes: purgnnt fiipji,r i,i nntifr 

n mucofa fi,hjtnmiti. oaledes gaae1 det, n:1ar mon noye mecl, hvad andre ha 'C fagr, o ikke I fe1· 

1·igtigen, langt mindre betragter Tingen p:ia fir rette Seed. (b) Hift. mar. 11dr. p. 87. 

(i) D t forn di!fe kalde oflula pnpilln1'in polpitttre vifa, blivt egentligen intet ancltt enJ pt1ri Spotigi<Jmm, 

om lwilke M srGu taler. 

(le) I.1e1·!. Befihiiftig. 1 B. f. 159-162. 

~l) Fornemmeligen Grli,imoundm, Stovtrnml,m1, Kittpjl,-~kk,rm Oi Bol:rft dktrm. Ytrm. infuf. p. 40 & 43. 



K r O - S 6 S V A M P E N. 

Hr. PALLAS (1ll) har befremt og be!krevet det fiorfie Antal af Svampe~ 
arter; jeg har tillagt fem (n), hvoraf een har af fit lignende Udfeende med 
Dyrknoger faaet avn af Knogfi ampen, og her fremkommer. Jeg fandt den 
enkelt og med to og flere Grene i Drobaks.fiorden, m~n fin der intet Spor, 
at den tilforn er forekommet n gen aturbe!kriver. Dens oprei!l:e, trinde 
og grenede Gcfialt med cirkelrunde Huller i t kke knudrede Ender giver den 
n finu nfcclfe. Stammen er forn eden fmal; i den ovrige V æ t er den 

og Grenene af 1i e T l kelfc. nderne ere koldannede og befatte med 
tr til fe · frem!laaendc Knuder, hvoraf de flell:e have en cirkelrund Aabning. 
S a·mpens V v befiaaer af i oa udaf hverandre lobende tykke og finere, fl:ive 
og klare Træ..;Jer, eller, om man vil, Aarer, forn vel fynes meget uordent• 
]ige, men have dog alle forenet fig til at frembringe Knogfvampens be!lemte 

igur. Den er laaden og blod, dog foles den noget fkurp under Fingrene. 
Hold s den mod Dagen, fecs den lige opfiigende og grenede Traade at 

"re klare , lidet laadne og t kkece end de til alle ider udlobende; For
frorrelfen vifer mange affrumpede Grene, befatte med tverlobende Trævler. 
l \ andet er den b]egguul, o Grunden faavelfom · remfpirelfen rodbrun og af 
tætcere V æfcn. N aar den torres, bliv r den hvidgraa. 

At SvampehlJller11e have et betydeligt Oycmed, !luttes af dere t->ell:emte 
Steder og deres fildige li reml?omfl: forfr, naar Svampen er nær ved fin Fukl-
-ommenh d. I n gle Knud r er Hullet hos nærværende Svamp fiort, i n le 

Jidet, og i andre ei endnu f) nligt, m n hvortil de egentligen tiene, er hidtil 
ligcfaa forborgent for o , forn Svampens hele atur. el mener BELLO (o), 
at de ere at anfce fom lnvolde, fordi en ureen og ilimet Vædf e ~ es i dem, 
o at e er d m i fiedec for det kiodagtige, forn ell rs feilede vampene, 
Hr. PALL s, at Hullerne have Mundens og Maven. 1 orretningcr', ja, denne ftore 

aturforfl"er er endog nf I 1PER1 TI ening, at Folelfen og Bevægeifen henriire fra 
'limen (p); dog er det af dens Ureenhed, Skimmelagtighed og Stank fand

fynlio-ere, at den komm r udenfra, og fkyldes Havets hum!kh der, og de 
finaa D) r D6d 0 0 orraadnelfe, forn opholde fig i vampen. Jeg er langt hel
lere af den Tanke, at der og, da alle os bekiendte l abningers Nerve- eller 
Aare æv i Dyr- og Plantcriget er giennemdraget og ti1dækket med et kiod
agtigt V æfen, og for!l: efter en forerra.aende Skeletedng kommer tilfyne, fkul• 
de gives æfener, forn ikke beho e en kiodagtig Bed, kkelfe, og, forn uden 
at v re frck:t rede, frcmfl:ille et Skelet, det er en blot Aare- eller ibre• 
væv; en fa dan fyncs Svampene at ære 1 aturens f)rnlige Rige. 

(m) Ele11 h. Zoophp. P· 375-399. 

(o) Hifl. pift. p. 4 36. pongiz fordido quodam fucco, aut mucofa potius fonie i-efert:r, usque ødto fc id~, 
ut \'el eminu nsufc nm cxcitent; puto aurcm illi foccum fordidum arnis loco a natura attributum fuifft, 
orquc mcac1bus latioribu timqu m int fiinis nut interaneis uti. 

(p) El. Zooph. p. 376 · ~elntinn pift uleuta, in qua fenfus & rnotus tfidet. 

FORS 
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FORST-' REGISTER. 

A. Hiertemuiling r. 51 
Antehie11te 

Hovedfladorm us 
f. 18 Hulhoer 45, 8'.i Aolfinrkker 146 

Aandehuller 78 A'tæon 30 _ Igle 78 Aflan reie 33 hvide 131 Almeenigle 7':I tykk 79 .Am1 h:trite 71 Ikte ll5 A\'ling 33 Aalekone• IIS 
B. Brofen- 119 

Foare- 115 Brattenborgfkc Penning 17 Giedde- 119 Dændelorm 45, 150 Hork- IJ8 B:rlte 2Z !'"uller- 118 Blo<lluus 33 Lever- 115 Beenftilk 47 Snndut;. I 17 B1iml>t1mr 41, 89, 123 Tap- l'.20 1301 fl o der 7"- Tv. I ~Q Bodlorme il Infufionsdyr 31, 82, 143 D. lntcflinaldyr 5g 
Delin p :i tveu 33 

Involdedyr s, 
Doride 65, 66 J ordftadorm J:af 

!or- 125 Y. Dyrplonte · 43, 82, u5 
K lotgople ~5 
Kier ighed~pile 25 Eenoyer 9, 33, St Kiudklump H remiten 

37 Kolfop 199 Ercmitfl)iller 34 Knoglofvamp 167 
F. ofki:rl Jol! 

I ornf~ekke 12& Fo reflynder 115' Kragebolle ~o ~R::ire iktc IIG, 126 racfer 80, so, 15[ ndfi1urrcr 147 Gieddc- 153 I in-fin • 
irrrnerciac 75 I' l'ingel- 154 

Fiærneldt: Logte- 15:i 
rin 15:i •ifk luus 139 Svine- 15r Fi!kigle 78 I rogvil' ler ~8, 155 Fla<lonn 66, II5, 125 K1 ukkefnum:1· 1 45 Hom- n5 

Hoved" J'.?5 L. 
Jord- 125 Leverikte II5' Punkt- 125 Limseie 6 Fl ndel'lnad<like 174 firfireget 6 ·lo ,fi(k 7G, 77, 103, 109 koltingm 67 ol vnmp 125 Lopfpil1el' 37 Foltrill IS Lungeorm I 16 

G. Lyncoflcrfpillu 37 
'elleorm 129 

Ly1eilage lp 
134 IVI. 
1 39 Maantring 3S uger- J 3 I fond· te 25 Ro Hi!kens- 136 tarmormusling 29 a1 dulkens- 133 tcdufc 25 to corlkens- 131 Monade 3~ Tungeflynderens- l ~ Wl 146 Tignrpufs 89 N. opler 'J.6 

'uldkamm 
79 

oalepude n 
H. aide 33, 45 

hliude 83 H :itkrollc 15 fingrer.le 7~ 1 Joerfpiller 3 ( ereide 70, no, J 5" }t gelorm 16 c ·lindri<kt 10 Hæ eonn 161 i:zr- lU } land l mu ling 
107 Pind- ll4 H vm:rn 69 Ror- 69 Hiulfomrti· 146 yre!opun 'J.1 
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FåRSTE REGISTER. 

Plomme-
f. r4t 

• 
C)r 

rod11aredc 'J7 

Dorft- - t I 
Snekke 

6r 

Sz 
fpifelig 

6l 

83 
Sofiiernc 

S, 73 

ofkolopender 
110 

- 83 Sofizr 
Straa- 43 

P. tierne- 149 

Parring 
3l Sorvamp 

167 

Pcl'ler 
5, Somre1· 

43 

Fatcllc 
so, 93 op 

167 

blinde 50 pid,bztteorm 
16~ 

Rift- 94 piller 

rofenfiraal de 51 Eremit- 37 

rodgulc 94 Færge- 38 

plit-
65 Lo -

37 

tzrnedc 52 L •ncn!ler- 37 

ihefiilk 
JO[ V:rggeluus- 38 

Pigvar 
Jl6 Splitpatellc 

9'i 

Pilebeen 
95, lIZ polorm 

161, 163 

iil 
47 tcenpl:mte 

z 

Pilelnrve - 10 tierneiofiæ 
149 

Pindnereide 
u4 lange 

69 

Polype 12, 43, 44• IjQ, 167 Straaet 
44-

Polyp-hager 44 tr afåfiær 
43 

Furpurfove 89 u-::kkere 
3'> 

l ie to 
J8 Aol-

146 

Stilkdyr 
61 

R. Stilk 

R ndenfnurrer 
146 irfeh r- 63 

Regnoms 
I, 82. Polic- 63 

Riftpstell 
94 

11 fork-
64 

o<lfifk 
137 trnndagurke 

l'l3 

ornercide 
69 trandhætteorm 

1 (i I 

R·'rorm 73 
mmcheddiko 

2, 10 

ofenfiraale, - 51 tr ndror 
99 

Run fkizl 
_... 108 Strondf1noytcr 

ygfoJcn 
f7 

finukke 
I 

fenuadede 123 

s. ldævcn e 1:20 

Sidctrøde 
7s 

Pen~ l- 41 

aldyr 54 
bl- 39 

kælboer 
16 

cenformig 4~ 

Skslpolyp ' 
ir nnrrcr 

32, 1 43 

Skieira m 
83 Fad-

l 6 

k1ubbefl 'ndei: 
153 Hiul-

] 6 

ko · nckkc 
IH Krukke- 145 

Slordol'ide 
I'l5 

ad n- ...... 146 

Snegle -
128 rompct- 35 

firhorn ed, ,.... u5 verdorm 
83 

tohorne c J'.25 Sv11mp 

nckkeforule 
72 Jor • J67 

Sn kk fkal1er 
53 o• 167 

Soe lgranfnekke - 1~8 Trz-
167 

s·hu·ur 
61 T. 

S 'zblet ''1 
'hare 

65 Tr Q om 
1 I 

okufe 
S5 rcmellc 

l :2) 

omige 
l T kigle 

79 

SUncldc 
8, S6, 167 v. 

Du n-
s, 

Fnk - ~8 Vandm nd 
!26 

fafittddend - 85 Vend raabe 
31 

i:rr-
90 Van fpin el 

34 

lofe 85 V t ,·cd Tilfætning 46 

rådbrune 85 v d d,:idni1 g 46 

rode 
86 Venu n ·1 fo,g 

0 

fpiG lig 
__,O 

isl nctfk 
~ 107 

Ol,lUOg 
Vir •l re 

37, 144 

Bonde- 57 Virvt:ld r 
141 

emene S9 

I Kokillic 14~ 

y1·e- 27 Y ·crdyret - 14s 
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A DET REGISTER. 

A. Echinorynchua candidus f. 154 
Gadi 15g 

Aaugnten - {. 85 1acu(h-i$ 163 
Aainia cofiata S8 lineolatus 158 

crnfficorn~ 87, 88 Lucii 153 
eff:ttll S7 Echinu .zo 
cquina i1 Engliiche Leyw: 106 

felina 87, 8S Epipetrum .2, 10 

plumofa S7 Elvda cochlcatt IlS 
l"Ufo - 85, S7 
fenilis 87, 88 F. 

ABæon 30 Fafdola IJ6 
Alber~ame de mel· 2 .Aeglefini ll,9 
Alcyonium Phufca. 6I bal'l,at& Il) 
Amphitrite 97 Blennii IIK 
J\ncylus 49 hinodis 120 
Ant:mone de mer 85 Bram~ ll9 
J\nomi:i 16 difiicha 120 
Ara hnoi lea 18 fufca 126 
.A!hrias phrygiana 73 intefiinali; II5 

Pulvillus 73 Lucii 119 
Afcidic cia vota 25 Lucio-perct"t ll7 

,onc hy lega. 141 Percæ cernuz 118 
intefiinnlis !J.7 punanra 1-6 
Mentula. 27 quadrongularii 1 ... 6 
Prunum I,4-0 corpii 117 
ru!lic• 57 Fleurilnrde 123 
venofa 97 Fi!tul ria 2, IO, l'U 

AfilUJ 130 
G. B. Genitale muium - I, l () 

Binoculus pifcium 139 Gordius et 110 
Jlrachionus uncinatus 38 Gunnard the yellov 106 
Hnccinu1n 49 Gytt1·a 142 
Uriffoid I - :20 
2d u.a - 19 H. 

c. pe a u 
Hsldurion X 

CftlJionymus Draculus 75, 78 Helminrhica 8~ 
Ducunculus 78 Hirne.lo biocularn 79 
Lyra 103 complanata 79 

Cardium aculcarum 56 gro{fa 79 
cchirnm11n 53 hralinn 79 

Carumni 61 mu ·icota z 
Cnr ·fiion 103 pifcium 79 

1.20 di mere I ocl:oculata 79 
Ch os infoforium 151 Holothurium I 
Concomhre de mer 2 Holochuria enudata ~6 
Corync II elegans I 
Cottu - 78, 103 Fufus 4~ 

uLa<feau 85 inh rens 120 
Cuct llanus locu(hi 163 Penicillus IlO 

marinus 161 Pentaaes .2, I 23 
Cucullu 103 Phantapu ~h IO 

ucumis l.,..., Priopus , -.> 
Cul d•.ane 85 fquamata 39 
Cypris SI tubulolå 10 

D. tremula 4 
I f ydr11 z, 3, 123 

Daphni SI rnulticornis 14 
Do1-is 65, GCi fquamot11 II 

clavigero 67 I. qua ei ri I i nea ca 68 
Drocunc lus 76 Intcflina St 
] r ·ulu 75• 78 lnfiefiinalia [ 

E. lnfuforia 81. 

h:no1·ynchus annulatu 15~ K. 
::.tt nuatu lp Klapkonte11 85 

Tom. I. Xx Lern 1 



ANDET REGISTER. 

L. Planaria nigra f. 06 
J,.crnæa 6s tetrGgona 1 '2 0 

adunca 131 
fiegnolia 1 '20 

branchioli1 171 
tentaculota l '.l '> 

el V til 131 
torvR n6 

cornut 138 tremellaria 126 

godina r. 131 Pic1.1rocyfio !20 

gobina 1 33 
Polypus mirobilis 4 

nodofa 136 Potto di mer~ 5 
pe€to1 alis 139 

Pofierol 85 
radi::ira 1 34 

Priapus mol'inu, I, 89 
uncinnt1 lp Pudendum morinum I, JO 

Limacia 66 regale 2, 10 

cla\·iger 6 s. 
qu drilincota 6 Sabelia 70 

Lumbricu Sr, 8:? granulata !)9 
rmi er 83 tubiformi 9 

frngili 83 ogitta 7 
LucernariG qu dlicornis · 165 olacia :2 
Lyr11 103 chwommling '=7 

1. cheidc -:.7 
dr pora pcnufa ~6 chl u h-Thie1· ~, 
Ing ':1-7 colcx l 4 

lum mG num 'l Scolopendra 110 

Momm rio 145 olen fra ilis 99 
M. •ondrit 74 potangoide1 '.:0 

1edufa hemifpl1~rica 26 patongus 19 
Mentulå informis 60 lacunofi ~o 

mn nn J, 27 fi efcena 20 

Microcofinus gelatinofus 14:i fillus ~o 
me1inus go Spongia 168, 170 

Mitcll 65 offiformis 167 
Monoculus concl nceus 81 priittling ::i.7 

Pulex 81 T. 
Mytilu di ors 29 Terebutula 16 

N. ThAlia "l, 

Nai coeca ·- g3 
1 bcthyum 28, :,29, Go 

el'eia 
'l l'ichod 31 

99 Choron 3 penmlta - J l[ ,, 
pin norn 114 :, 

tubicola 69 3 

o. 37 
37 

Oclhus I"9 Tran" ug a 3-
Ovarium ~o Tritonium 49 P. r ulrnlus vel'miculari 99 

otclla 1nomnl IS u. 
coc - 50 Uuica marino. g5 

iffura 95 par\'a 7 
FiffurcHa 9 rnbr1 8 
fulvø - 94 U1onofcopus 75, 103 
teffi Hata 52 V. 
virgine:i 51 Venus c:oleto Re Pedicellnrin globifcra 63 i I ndic 107 trid n 64 Veretillum I 

triphylh1 63 Vihrio anguillul 38 fcnnatul mirahilis 43 Voui tl 1 , [ 
47 Bolreni ~ 

gul ri, 
43 cyorhin l Vi 
45 

Hellifcra 179 
pntell111 1 47 

lanal'i 116 
polypina 14r 
puu'in l G ato r - - l':27 

COl' Ut -· l ::t8 z. 
ulo 1:16 Zitte1 blafe + 

T b. I vendes mod icle J T b . . I endes mod Sid 41 1ab. end s mod Si c 7 9 T b. ·endes mo Side 1 2 1 
11 s XII 49 - - l" 
Ill 9 I H - 1:9 
IV l 1 5 I I 

V I S7 14 
\I 19 61 99 I 9 

Il - - 'J.S 1 - 67 - 103 I I 

Vlll - - 'J.7 Il - 6 - 1~7 161 
IX p 73 - 11 l 16s 

;9 7S - 117 17 
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