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I.
Undersøgelser til nærmere Oplysning af den herskende 

Mening om Dammuslingernes Fremavling og 
Udvikling *).

Undersögelsen af den store Classe af Dyr, som man betegner 

med Navnet Bloddyr (Animalia mollusca) har allerede givet 
et saa rigt Udbytte for Anatomien og Physiologien, at den for
tjener Naturgrandskerens störste Opmærksomhed, og maa op
fordre ham til med fordoblet Flid at fortsætte Samme. Og hvil
ken stor og viid Mark for Undersögelsen aabner sig ei her, da 
Organisationen af den störste Deel af disse Dyr endnu er saare 
lidet kiendt?

Isærdelcshed gjælder dette om den store Orden, som man 
kalder Tvesljæl, Muslinger, (Hovedlöse Bloddyr, Mollusca 
acephala, testacea^ bivalvia}, der er saa rig paa forskiellige 
Slægter og Arter, og saa almindeligen udbredt over vor hele

*) Det kongcl. Videnskabernes Selskab overdrog mig at aflægge Samme 
en Beretning over en indsendt trykt Afhandling af Dr. Prevost i 
Genf under Titel: De la generation chez la moule des peintres. Da 
min Mening om denne Gjenstand er meget afvigende fra det, som 
denne flittige Naturforsker fremsætter, ansaae jeg det for min Pligt 
at forelægge Selskabet mine egne Undersogelser derover.
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Klode. Disse Dyr frembyde i deres Bygning og Livsytringer 
flere mærkværdige, men hidindtil ci tilfulde kjendte Egenheder.

Disse vore ufuldstændige Kundskaber, ¡særdeleshed om de 
sidst anförte Dyr, burde gjöre os yderst forsigtige ved Anven
delsen af de gjorte Iagttagelser paa Physiologien, og flere af 
disse maatle, inden de optoges i Videnskabernes Annaler, un
derkastes en stræng Prove.

Derfor være det mig tilladt for denne Gang at henvende 
det oplyste Selskabs Opmærksomhed paa de Iagttagelser og Me
ninger, som man har om disse Dyrs Fremavling, der fra fleere 
Synspunkter betragtet unægteligen fortjener nærmere at under
soges, og soin i den senere Tid ogsaa har sysselsat flere Phy

siologen
Gjennemgaae vi de forskiellige Iagttagelser, som man derom 

har gjort, vil man snart bemærke, at den forste Gjenstand, det 
Punkt, hvorfra disse Undersøgelser burde udgaae, de organiske 
Betingelser for Fremavlingen, Kjönsdelene nemlig, hverken til
fulde ere kiendte eller undersögte, og at saare lorskjellige Me
ninger herske om Sammes Beskaffenhed.

At man ei længere hylder den af Aristoteles og hans 
Disciple fremsatte Mening, at disse Dyr opstaae ved en For- 
raadnelse af Mudderet eller Dyndet i Vandet, behover vel in
gen Undskyldning. Man kan med tilbörlig Grund antage, at 
disse Dyr fremkomme ved Æg. Men paa hvilket Sted i Le
gemet disse Æg dannes, hvorlunde de befrugtes, ad hvilke Voie 
de fores ud af Legemet og hvorledes de udvikles — Alt dette 
er endnu ei tilstrækkeligen oplyst.
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Man antager i Almindelighed, at Æggestokkene ligge i 
Underlivet, tildeels og i Foden*),  ja endog i Kappen**).  IDog 
paastaaer en nöiagtig Undersoger, at de ere indesluttede i Tarm
kanalen ***).  Nogle Anatomer lade Æggene af disse Dyr træde 
igjennem Gallegangene ind i Tarmene, hvorfra de udfores igjen
nem Gadboret ****)  ; andre antage, at de gaae til Maven og 
træde ud af Legemet igjennem Munden *****).  Dette bestrides 
atter af Andre, og man paastaaer, at der findes paa hver sin Side af 
Underlivet Gange eller Kanaler for Æggenes Udforelse ******). 

*) I Almindelighed kaldes den hele mellemste Deel af Acephalerne de
res Fod. Dog hör vi skjclne imellem den överste Deel, som in
deholder Tarmene &c. og som er det egentlige Underliv, og den ne
dre Deel, der er Locomotions - Organet eller den egentlige Fod. 
Ilos Dammuslingen ere disse tvende Dele ikke saa tydeligt adskilte 
som hos andre Bivalvei' f. E. Cardium, Tellina &c.

**) Cuvier Vorlegungen über die vergleichende Anatomie übers, v. Meckel 
1810. T. IV. p. 577.

***) Rathke i Naturhistorie Selskabets Skrifter. Kbhvn 1797. T. IV. H. 
1. S. 139.

****) Trevifanus über die Zeugung und Fortpflanzung der Mollusken. S. 
Zeitschrift für die Physiologie von F. Tiedemann, G. 11. Trevira
nus und L. C. Treviranus B. 1. II. 1. S. 34.

*****) Carus Lehrbuch der Zootomie S. 618. Treviranus 1. c. S. 37. 
’*****) Oken Lehrbuch der Zoologie. Jena 1815. 8. Abth. I. S. 287. L.

Bojanus über die Äthern- und Kreislaufswerkzeuge der zweischali- 
gen Muscheln. Isis 1819. H. 1. Journal de Physique T. 89. S. 113. 
Pfeiffer Naturgeschichte deutscher Land- und Süswasser Muscheln. 
"Weimar 1825. Abth. II. S. 10. Prevost sur la génération chez la 
moule des peintres S. 2.
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Men ogsaa Tilværelsen af disse Veie nægtes af nogle nöiagtige 
Physiologer *).

*) Treviranus 1. c. S. 38. Carus I. c. p. 618. 717.
**) Prevost 1. c. Denne Mening er allerede for længe siden fremsat 

af Willis, Lister og nogle andre.
***) Denne Iagttagelse skylde vi Mery, som bekjendtgjorde den i Aaret 

1710. ó'. Mémoires de V Academie des Sciences, armée 1710. 51.
408.

Man har anseet og anseer endnu i Almindelighed disse 
Dyr for at være tvekjönnede (Hermaphroditef'). Imidlertid 
have senere Naturforskere villet bestride denne Mening og baa- 
de ved Undersøgelser og Forsög bevise, at hvert Kjön bestaaer 
for sig selv **).

Men saa forskjellige end Anskuelserne ere om de forste 
Betingelser for disse Dyrs Fremavling, saa enig er man deri
mod i Henseende til Stedet og Maadeti^ hvorpaa det befrug
tede Æg udklækkes.

Det ansees nemlig som afgjort og tilfulde beviist, at Æg
get, efterat have forladt Æggestokken, lores til det ydre Gjel- 
lepar, hvor dets Udrugning begynder, og hvor den udklækkede 
Yngel udvikles ***).

Denne Mening, som er grundet paa mere end hundrede 
Aars Iagttagelser, har givet Anledning til en anden Hypothese, 
der, i hvor paradox den end synes at være, med Hensyn til 
de nöiagtige anatomiske Undcrsogelser, vi have om disse Dyrs 
Gjeller, dog i den sidste Tid atter er fremsat af en udmærket 
Anatom, De Organer nemlig, som man hidindtil har anseet for 
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at være Gjeller, vil han ei henföre til Respirationsapparatet, 
men til Kjonsdelene, saa at de skulde være et Slags Bór {folia 
prolifica}, der ere bestemte til Æggets og Ynglens Udvikling, 
og at Respirationen derimod foregik i et andet Organ af en 
ganske forskiellig Bygning*).

*) Bojanus 1. c. Journal de Physique T. 89. S. 108. A/ery 1. c. er egent- 
ligen den förste, som liar yttret denne Mening. Boj anus, soin ci
kjendte Mery’s Undcrsögelser, siger selv om sin egen Anskuelse, at 
den vel synes paradox. Mery gik endnu videre, i det lian antog 
det ydre Gjellepar for quindelige Kjönsdele og det indre for mand
lige.

**) Blai npille Journal de Physique T. 89 & 127. Jf. Blainoille Ma
nuel de Malacologie et de Conchyliologie. Paris 1825. 5'. 137.

***) Blainville Manuel de Malacologie &c. S. 161, Jf. Dictionaire des 
sciences naturelles. T. 23. ó1. 119.

Men denne Hypothese er siden aldeles gjendreven; og 
paa en stræng logisk Maade er det beviist, at Gjellerne ere 
det egentlige Respirationsapparat, og at de Organer, man har 
villet tillægge denne Function, ei besidde nogen af de organi
ske Betingelser, som dertil udfordres**).

Den berömte Naturforsker, hvem vi skylde denne Gjen- 
drivelse, antager dog den almindeligt herskende Mening, at 
Æggene af de liovedl'ôse Bloddyr {mollusca acephala} udruges 
i Gjellerne ***).

De Kjendsgjerninger, hvorpaa denne Mening er grundet 
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ere siden Mery's Tid stadfæstede af Poli *)  og Koelreuter **);  
og i den senere Tid ere de atter undersøgte af Carus, Irevi- 
ranus, Pfeiffer og Prevost isærdeleshed hos Dammuslinger 
(Slægterne Unio og AnocLontcif Man kan ogsaa meget let over
bevise sig derom ved at undersöge disse Dyr ved Begyndelsen 
eller Enden af Vintren, hvor man hyppigt vil finde, at det 
ydre Gjellepar er udspilet af en hvid eller guulagtig Materie,’ 
der ved nærmere Undersøgelse befindes at bestaae af lutter Æg, 
hvoraf efter nogen Tid en næsten utrolig Mængde af meget 
smaa Tveskjæl udvikles.

Polt Testacea utriusque Siciliæ. 7’. Z Introd. P. II. C. PIII. S. 68. 
Endvidere Ord. Secund. S. 5. &c.

**) Koelreuter er egentligen den fortte, der har givet os en god Un- 
dersögelse og Beskrivelse af disse Sinaadyr. S. Nova acta Acad. 
Petropol. 7'. Kl, p. 236.

De Beskrivelser og Afbildninger, som Carus, Pfeiffer 
°g Prevost give af disse smaa Dyr, stemme nöiagtigen over- 
eens, saa at man kan være forvisset om, at de have undersögt 
samme Slags af smaa Tveskiæl. De ere Alle enige deri, at 
Æggene ere Dammuslingernes Æg, og de smaa Dyr, der fin
des i Gjellerne, den deraf udklækkede Yngel.

Det vil maaskee synes at være saare dristigt, hvis jeg vo
vede at opkaste nogle Tvivl mod en Mening, fremsat og anta- 
gen af de meest udmærkede Naturforskere. Dog, da efter en 
af de meest dybtgrandskende Philosophers Udsagn, man, for at 
finde Sandheden, maa begynde med at tviyle, haaber jeg, at 
man ei vil udtolke mit Foretagende paa en ufordeelagtig Maa- 
de, og at den oplyste Kreds værdiger de Bemærkninger, som 
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jeg tillader mig at giöre mod en almindeligt herskende Mening, 
en nærmere Overveielse.

En Undersøgelse, hvormed jeg i de senere Aar har væ
ret sysselsat, nemlig at bevise Nyrernes Tilværelse hos Blod
dyrene*),  gav migLeilighed til, ved at eftergrandske denne Gjen- 
stand hos de tveskjællcde Bloddyr, at gjöre flere Iagttagelser ved 
de Smaadyr, der findes i deres Gjeller. Disse have opvakt 
hos mig nogle Tvivl mod de Slutninger, som man deraf har 
draget.

*) Örsted Oversigt over det Kongl. danske Videnskabernes Selskabs 
Forhandlinger fra A. 1818-1819 og Selskabets naturvid, og math.
Afh. T. I. S. LI. Journal de Physique T. 91- S. 318< med Anni. af 
Plainville. Meckel deutsches Archiv f. die Physiologie T. VI. S. 370.

Pid. Sei. phys. og maihem. Skr. 111. Deel. Ix k

De grunde sig paa folgende Omstændigheder.
I. Paa Aarstiden, naar de omtalte smaa Dyr findes 

i Muslingernes Gjeller. Det er isærdeleshed ved Begyndelsen 
eller Enden af Vintren at man finder dem hyppigst. De maae 
altsaa enten være iremavlede om Vintren, eller fra Sommeren 
af have opholdt sig hos Moderdyret.

Denne Fremavlingstid og det lange Ophold hos Moder
dyret staae i nogen Modsætning med de Erfaringer, som vi 
have om Fremavlingen hos flere Bloddyr, der, ligesom hos de 
fleste Dyr’ i Almindelighed, finder Sted om Foraaret og Som
meren.

II. Til samme Tid, hvor man finder Muslinger, der 
have Æg eller Unger i Gjellerne, findes ogsaa et betydeligt 
Antal, hos hvilke intet Spor deraf iagttages. Dette slemmer 
ei overeens med den Erfaring, at Dyrene af samme Art lægge 
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Æg og iremavles til samme Tid. Dog har man troet, deraf 
at turde drage den Slutning, at de Muslinger, der ei havde Æg, 
ei vare befrugtede*),  eller vare Hanner**).

*) Treviranus I. c. S. 39.
**) Prevost 1. c.

***) 1. c. S. 238.
****) Je demande maintenant ■— si ce n’est pas à tort quon les a regardés 

comme des branchies — puisquon les trouve quelques]bis en partie 
ou même complètement détruits. Journal de Physique T. 89- S. 127.

*****) Ein stärkerer Beweis dass den Lamellen das Respirationsgeschäft nicht 
ausschlieslich angehört, liegt wohl darin, dass man zuweilen an le
bendigen gesunden Muscheln, die Lamellen in Stucken zerfallen und 
grösstentheils zerstört findet 1. c. p. 23.

III. Paa Muslingernes Tilstand, hos hvilke man fin
der Gjellerne opfyldte med den saakaldte Yngel. Sammen
lignes disse Muslinger isærdeleshed mod Enden af Vintren med 
dem, som ei have Æg, da finder man ofte, at de ere magre 
og have en anden Farve. Gjellerne ere hos Nogle tildeels de
struerede, hvorved Muslingens Hentæring og Död paadrages. 
Koelreuter siger derfor: ipsa hæc animalia pariendo mo- 
riuntur ***).

Denne Destruction af Gjellerne anföres af Bojanus ****•)  
og Pfeiffer*****}  som et Beviis for den Paastand, at de ei ere 
Respirationsorganer.

IV. At man finder disse Smaadyr ei blot hos store og 
fuldvoxne Muslinger, men og hos særdeles srnaa af samme 
Art, der endnu ei have naaet deres fuldstændige Udvik
ling. Dette lader sig ei forene med den bestemte Erfaring, at 
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Dyrene maae have naaet deres fuldkomne Udvikling, inden de 
ere skikkede til Fremavling.

V. At man stedse finder disse smaa Dyr i Gjellerne 
at være af samme Stör reise, hvad enten man undersoser 
dem i Begyndelsen eller Enden af Eintren. Denne langsom
me Fremskriden af deres Tilvæxt er tvertimod al den Erfaring, 
som man har om Fostrets Udvikling hos alle övrige Dyr, hos 
hvilke Udviklingen i den forste Periode af Livet er særdeles hurtig.

VI. Paa den betydelige For sk je l imellem Organisatio
nen af disse Smaadyr og Muslingen, som man antager at 
have fremavlet Samme. Ihvorvel Dyrenes Fostere i den for
ste Epoche af deres Udvikling afvige i Form og Bygning fra 
Moderdyret, er dog den Forskjellighed, som man iagttager hos 
de Tveskjæl, der findes i Muslingernes Gjeller saa betydelig, 
at man ved nærmere Undersøgelse ei tor antage, at de höre 
til samme Slægt. Denne saa betydelige Forskjel eller Afvigelse 
fandt allerede Koelreuter, en af de ældre Undersögere af denne 
Gjenstand paafaldende, i det han siger: Notandum præterea 
tamquam maxime singulare, quod embryonuin plane alia 
sit forma quam adultorum *).

VII. At man hos de forskjellige Arter af Dammus
linger (Unió og A no dont af der i Form og Bygning afvige 
betydeligt fra hverandre, finder, at disse Smaadyr aldeles 
have samme Form og Størrelse; hvilket ei kunde være Til
fældet, hvis de vare Ungerne af disse forskjellige Arter af 
Muslinger.

Kk 2
J I. c. S. 237.
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Disse Bemærkninger, som man tildeels kan gjöre, uden selv 
at have undersögt Dyrene, blot ved at sammenligne de Erfarin
ger, som Andre derom have samlet, synes efter min uforgribe
lige Mening at vise, at man enten ei med tilbørlig Nöiagtighed 
har anstillet disse Undersøgelser, eller og, at man ei med den 
fornödne Forsigtighed deraf har uddraget de ovenanførte Paa
stande.

De Undersøgelser, som jeg selv derover har anstillet og 
i en temmelig lang Tid fortsat, have ei andet end kunnet for
øge mine Tvivl om, at de smaa Dyr, der findes i Muslinger
nes Gjeller skulde være Sammes Yngel, og fore mig til den 
Formodning, at disse smaa Dyr ei fremavles ved Muslingerne, 
men ere Snyltedyr, der paa Muslingens Bekostning udvikle sig 
og ofte ende med at dræbe den.

Den nærmere Undersøgelse af disse smaa Dyrs Organisa
tion vil tilfulde overbevise os om, at de ere saa meget for- 
skjellige fra Muslingerne, ja selv fra de tveskjællede Bloddyr 
i Almindelighed, at man ei engang tör antage, at den Form 
og Dannelse, som de frembyde, kun var temporair, eller 
blot hörte til et vist Tidsrum (Periode) af Muslingefostrets Ud
vikling, og at dette, inden det kom til at ligne Moderdyret, 
undergik en betydelig Forvandling (Metamorphose).

At Muslingens Æg skulde kunne udklækkes i dens Gjel
ler, og Ynglen opholde sig længe i disse Organer, er en Me
ning, der ei godt lader sig forene med det, som de anato
miske Undersøgelser lære os om disse Organers konstige Sam
mensætning og deres for Dyrets Tilværelse saa vigtige Func- 
tioner.
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At Gjellerne hos disse Dyr ere de egentlige Respirationsor
ganer, kan ei være nogen Tvivl underkastet; deres hele Structur, det 
venose Blod, som de erholde, vidne tilfulde derom. Skulle disse 
Organer tilbörligen fuldföre deres Function, maa Vandet, hvori 
Dyret lever, have fri Adgang til G,’ellernes indre og ydre Flade, 
maae de cylindriske Huulheder, der findes imellem deres Hin
der, ei være opfyldte af noget fremmed Legeme. Thi derved 
vilde Vandet forhindres fra at komme i Berörelse ined de fine 
Blodkar, paa hvilke det skal virke, og Blodomløbet vil ei kunne 
foregaae med den tilbørlige Lethed.

Tænke vi os nu disse Gjeller opfyldte med en næsten utroelig 
AI ængde Æg eller smaa Dyr, der ere ansamlede i den Mængde, 
at Hinderne i disse Organer næsten ere bristefærdige, saaindsee vi, 
da Vandet ei uden Vanskelighed kan naae den indre Overflade 
af disse Organer, at de i denne Tilstand ei længere kunne fuld
före deres Function.

See vi endvidere, at de forblive i denne Tilstand i me
get lang Tid, at de omtalte smaae Dyr i fleere Maaneder op
holde sig i Samme, da er det os indlysende, at Muslingen der
ved maa lide; ja den vilde ei længe kunne leve i denne Til
stand, hvis Naturen ei havde udrustet den med et dobbelt Ap
parat til samme Function, med det indvendige Gjcllepar.

Da disse Dyr have et dobbelt Respirationsapparat, tvende 
Par Gjeller, de udvendige og indvendige, lod det sig vel tænke, 
at medens de ydre forestode Æggets og Lugernes Udvikling, de 
indre kunde tjene til egentlige Respirationsorganer.

Vi maae derfor undersöge, om i Muslingens Gjeller fin
des de Betingelser, der ere nødvendige til at dens Æg deri
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kunne udvikles og Ungernes Liv vedligeholdes. Men for at be
svare delte Spörgsmaal, maae vi först kaste et Blik paa Dyre
nes Æg i Almindelighed.

Hvilketsomhelst Dyrs befrugtede Æg er enten af den Be
skaffenhed, at i samme Fostret kan fore et selvstændigt Liv, 
naar det af Luft eller Vand kan indsuge de dertil fornödne 
Stoffer; eller, hvis det ei er saa fuldstændigt udviklet, maa det 
en Tid lang staae i Forbindelse med Moderdyrets Blod og Væd- 
sker, om Fostret skal kunne udvikle sig og voxe til. Ved disse 
Æggets forskjellige Beskaffenheder betinges Forskjellen imellem 
de Æglæggende Dyr og dem, som fode levende Unger.

Et Dyrs -Æg, det være af först- eller sidstnævnte Be
skaffenhed, kan i Sammes Respiralionsapparat ei finde de nöd- 
vendige Betingelser for sin Udvikling. Thi Respirationsorganerne 
höre til de Afsondringsorganer, der af Blodet skulle afsætte de 
til Livets Vedligeholdelse unyttige op skadelige Stoffer; det Blod, 
som tilföres dem, har allerede circuleret i Legemet, har der af
givet de Substantser, hvorved Organisationen og Livet skal ved
ligeholdes. I et saadant med venöst Blod forsynet Afsondrings
organ*),  der i det omgivende Medium, være det Luft eller

*) Vcnöse Organer, Organer med forherskende Venösitet d. e. Orga
ner, til hvilke venöst Blod ilyder, udbreder sig i deres Substants 
og betinger Afsondringen i Samme. Hidindtil kiendte man kun 
Lungerne eller Gjellerne og Leveren som saadanne. At hos Fuglene, 
Krybdyrene og Fiskene Nyrerne höre i samme Categorie, har jeg sögt 
at bevise. Kongl. Vidensk. Selsk. naturvid, og math. Afh. IDeel. S. 
XXXVI. ogLXVIII. Ogsaa Binyrerne horer hertil, dog vide vi endnu 
ikke, om de ere Afsondringsorganer. Sammesteds 2 Deel S. XVIII.
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Vand, afsætter de for dels Livs Vedligeholdelse skadelige Stof
fer, kunne derfor Æg af samme Dyr ei finde de nødvendige 
Betingelser for deres Udvikling, kan Fostret ei erholde de Væd- 
sker, der skulle ernære det.

Desuden have vi hidindtil hverken hos Bloddyrene eller 
nogetsomhelst andet Dyr opdaget nogen bestemt Kjendsgjerning, 
der kunde tjene som Beviis for den Mening om Æggenes og 
Ungernes Udvikling i dets Respirationsapparat *).  Og skulde der 

*) De Iagttagelser, man anförer, ere a£ Baster og af Poli; dog in
gen af disse ere af den Noiagtighcd, at man kan ansce dem for til
strækkelige Beviser.

Baster siger i sin Afhandling om Östersen (s. hans Opussula sub- 
sceciva. Amstelod- 1760, 4. LII. p. 64) at disse Dyrs Æg lindes 
i Gjellcrne. ''Ova hæc mense Junio éf Augusto viva jam sunt 
Ostrea, a matre intra branchias exclusa.” Dog har man ei lagt 
Mærke til at Baster tilskriver Österserne trende Par Gjeller (/?. 68 
hic mouisse sujjiciet, Ostream tria complicata, alterum alteri ineum- 
bentia habere branchiarum paria}. Hvad han kalder de ydre Gjel
ler er, som man af hans Beskrivelse seer, Muslingens Kappe. I den 
er det, af han har funden Æg, men ei i de egentlige Gjeller.

Poli er den Forfatter som man hyppigst paaberaaber sig. Saa 
rigtige hans Iagttagelser i det Hele ere, maa man dog tilstaae, at 
netop den Gjenstand her undersöges, Muslingens Fremavling og Un
gernes Udvikling, er höist ufuldstændig behandlet.

Poli siger selv, at det er den vanskeligste Deel af hans Undersø
gelser. Ved nöie at gjennemgaae det han anförer derom, seer man 
snart, hvad Ungernes Udvikling i Gjellerne vedkommer, at det 
næsten cene grunder sig paa Iagttagelserne ved Malermuslingen ; og 
at selv disse Iagttagelser ikke ere aldeles nöiagtige j overbevises man
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trods vore theoretiske Anskuelser, opdages en Kjendsgjerning, 
som talte for Mueligheden af denne Udvikling* *),  troe vi dog 
at kunne bevise, at dette ei finder Sted hos Dammuslingerne, 
hvilke Dyr netop liave givet Anledning til denne Hypothese.

let om ved at see de höist urigtige Afbildninger han giver af de Dyr 
der findes i Malermuslingens Gjeller.

Ved ingen af de övrige Muslinger han beskriver, giver han os 
en nöiagtig Afbildning af Gjeller fyldte med Æg eller af Ynglen. 
Selv ikke ved Spondylus Gaderopus hvor han dog niere omstænde
ligt undersöger denne Gjenstand.

*) Efter at have endt denne Afhandling, har jeg gjort en Iagttagelse, 
der synes at have nogen Analogic med den Mening, jeg söger her 
at gjendrive. Det er nemlig den, at hos en liden Muslingart, Cy- 
claden, en Deel af det indre Gjellepar bedækker den efter Befrugt
ningen udviklede .Æggestok og tjener i cn kort l?id til Opholdssted 
for Ungerne. Dog er denne Analogie kun tilsyneladende. Thi den 
egentlige Gjelle eller Respirationsorganet deeltager ei i denne Be
stemmelse, hvilliet jeg i en folgende Afhandling nærmere skal 
fremsætte.

At derimod i Respirationsorganet, eller i hvilkensomhelst 
anden Deel af et Dyr, Æg og Unger af andre Dyr, som höre 
til en lavere Orden, og ei staae paa samme Trin af organisk 
Udvikling, kunne udklækkes og Unger der leve og voxe, der- 
paa frembyde sig mangfoldige Exempter. Vi kiende en ligesaa 
mærkværdig som almindeligt udbredt Classe af Dyr, der kun 
ere bestemte til at leve paa eller i andre Dyrs Organer, hvori 
Midlerne til deres Udvikling og Vedligeholdelse ere nedlagte.

Disse Dyr ere de saakaldte Snyltedyr (animalia parasi
tica), der enten leve udvendigt paa andre Dyrs Legemer (ani- 
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maha epizoa}, eller udvikles og leve inden i deres Organer, 
de saakaldte Indvoldsorme, {Animalia entozoa, Helminthic?). 
Hver Art af disse Dyr beliöver næsten udelukkende enten et be
stemt Dyr eller et bestemt Organ af Samme, for at bestaae.

Af disse Dyr gives der nu en stor Mængde, der isærde- 
leshed fremkomme og udvikle sig i Respirationsorganerne lios 
Dyr af en heiere Orden, hos Hvirveldyrene, ja selv hos 
Mennesket.

Saaledes tjene Gjellerne hos Fiskene og Lungerne hos de 
Hvirveldyr, der leve i Vandet, til Opholdssted for liere Slags 
Snyltedyr, nemlig Filariœ, Ascarides, Distomata, Tristo— 
mata, Slrongyli, Lernœœ &c., der tildeels udvikles, tildeels 
leve der paa Dyrets Bekostning. Ofte foröges de i en saadan 
Mængde, at de beskadige de omtalte Organer og frembringe 
Sygdomme, der hentære og dræbe det Dyr, som har ernæ
ret dem.

Vor berömle O. Fabricius har fundet Gjellerne af en 
Helt {Salmo Lavaretus) besatte, gjennemborede og synder
slidte af en betydelig Mængde Lernæer *).  I Lungerne af den 
almindelige Fröe {Rana esculentà) har jeg olte fundet en bety
delig Mængde Distomata og Ascarides. Hos tvende unge Del- 
pliiner, som jeg for kort Tid siden har undersögt (mod En
den af Vinteren 181^) vare næsten alle Grene af Luftroret 
(Bronchiæ) opfyldte og forstoppede af en saa utrolig Mængde 
af Indvoldsorme {Strongylus inflexus), at jeg med Vanskelig

*) Bidrag til Snylte - Ormenes Historie. Naturhist, Selsk. Skrifter B, 
111. 11. 2. S. 24.

Vid. Sel. phys. og mathem. Sir. III. Deel. L l



lied kan begribe,, hvorledes disse Dyr have været i Siand til at 
aande og leve*).

*) Disse Snylteorme opfyldte ogsaa tuba Eustachii og Orets Tromme
hule. Lignende Iagttagelser have Klein, Camper og Albers gjort. 
Den forste fandt i cavitas tympani en utroelig Mængde af disse 
Orme. ”Si calculum probabiliter addere licet, respublica horuni 
vermium sub singulis ossibus petrosis munerum millenarium longe 
superaret.” Klein Historia pisciuni. Gedani 1740. 4. Introd. p. 
27. 32.

**) TKaldinger über die Würmer der Lungen und Leber und das 
Klauenweh der Schafe. Wien u. Triest, 1808. 12.

Dog ei blot de Dyr, som opholde sig i Vandet, ere ud
satte for, at Snyltedyr fæste Bolig i deres Lunger; selv de, som 
leve paa Landet, ere ei fri derfor. Saaledes har jeg i Lun
gerne af vor almindelige Snog (Coluber Natrix) ofte fundet 
liere store Ikter (Distoma Naja). I Luftrorene af Gjæs, Æn
der og Höns har man fundet en Mængde Orme af samme Slægt 
(Distoma lineare). Hos Kamelen og Antilopen har man fundet 
Strongyli i Lungerne.

Faaret er underkastet en betydelig, ja ofte dræbende 
Sygdom, der er en Folge af, al Snyltedyr (jStrongylus filaria) 
udvikle sig i dets Lunger **).

Dog ei blot paa disse Bemærkninger, men paa de Un- 
dersögelser, jeg selv har anstillet, er det, at jeg grunder min 
Mening, at de Dyr, der lindes i Muslingernes Gjeller, ei ere 
deres Yngel, men Snyltedyr, der leve i Samme. Denne Paa
stand vil maaskee forekomme Mangen at være en ganske ny
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og særegen Mening. Men herpaa kan jeg ei gjöre Krav, da 
det allerede er over tredive Aar siden, at et udmærket Medlem 
af det Kongl. Videnskabernes Selskab, at min ærede Ven Pro
fessor Rathke fremsatte og bekiendtgjorde samme i sin fortref- 
felige Afhandling om Dam-Muslingen, oplæst i Naturhisto
rie-Selskabet den 12 December 1794*).

Efterat have fremstillet Dammuslingens Anatomie og be
skrevet Nervesystemet hos disse Dyr, som dengang endnu ei 
var kiendt, taler Forfatteren om Dammuslingens Fiender, og 
beskriver de ovenanførte Tveskjæl, der, som Snyltedyr, findes 
i Sammes Gjeller, og ofte dræbe Muslingen.

Ihvorvel denne udmærkede og ufortrødne Naturforskers 
dybe Indsigter og sieldne Færdighed i at arbeide med Micro
scope! kunde være mig Borgen for Nøjagtigheden af hans Iagt
tagelser, maa jeg bekjende, at, da ved flere Lærdes Undersø
gelser det var blevet den herskende Mening, at Æggene af 
Muslingen udvikles i dens Gjeller, og at Ynglen opholder sig i 
disse Organer, hos mig opstode nogle Tvivl om Rigtigheden af 
vor Rathkes Mening , og jeg vovede ei at antage samme.

Dog efterat jeg nu selv har sysselsat mig med denne Gjen- 
stand, efter at have foretaget de fornødne Undersøgelser, og 
overbeviist mig om de anførte Kiendsgjerninger, er det mig 
dobbelt kjært ved nye Beviser at kunne bestyrke denne udmær
kede Naturforskers Paastand, og henvende de Lærdes Opmærk
somhed paa hans Afhandling, der i saa lang Tid har indeholdt 
vigtige Iagttagelser og Undersøgelser, og, hvis den havde væ-

) 1. c. S. 166.
I, 1 2
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ret almindeligere bekiendt, sikkert havde ledet dem paa en rig
tigere Vei til at nærme sig Sandheden.

Overbeviist om min Vens Nøjagtighed i at observere, be
høvede jeg blot at anføre en Iagttagelse af ham, der ganske 
maatte kuldkaste Hypothesen om den formodede Udvikling af 
Dammuslingens Æg i Gjellerne. Thi han har bemærket den 
Maade, hvorpaa disse Dyr fode deres Æg og undersøgt Yng
len deraf. Dog, da jeg ei selv har havt Ledighed til ogsaa at 
giöre denne Iagttagelse, og her kun af egen Erfaring vil bevise 
det, som jeg fremsætter, indskrænker jeg mig blot til den nær
mere Undersøgelse af de smaa Dyr, der findes i Gjellerne.

Disse Dyr, som man har anseet for at være Muslingens 
Yngel, danne en egen Dyr-Slægt, som Rathke henregner til 
de toskallede Bloddyr og kalder den Glochidium. Hans Beskri
velse deraf er folgende.

Glochidium: Animal-cirrhis longissimis instruction.
Testa æquilatera, æquivalvis, intra marginem exterio- 

rem hamata.
i. parasitieum. Testa t riangular i, diaphana.
Habitat intra iïlytili anatini branchias exteriores.

Beser. Testa c ix dimidiam lineam longa aut lata brunnei coloris est, um- 
bonibus parum prominentibus et natibus vix conspicuis ; hamus in
tra marginem exteriorem utriusque v aluce et dimidiœ fere testee lon- 
gitudinis per earn diaphanam indagatus. Animal cœterorum bival- 
vium incolis aftne ridetur, sed dijf ert hamo et cirrhis longissimis, 
quibus quasi contexta cohœret innúmera eorum multitudo.

Til denne i sand Linneisk Aand gjorte Skildring er kun 
Lidet at lilföie, for at eharacterisere Dyret. Dog inaae nogle 
Dele af disse Dyr nærmere undersøges.



Skallerne, der ere temmeligt convexe, ere ei fuldkom
ment trekantede, og have ei heller Randene af eensartet Be
skaffenhed*). Deere forenede ved den korteste Rand. Den ene 
af de frie Rande er mere krum end den anden, saa at en Li
nie, der fra den forreste Vinkel drages lodret ned til den kor
teste Rand, ci deler Skallen i tvende lige Dele. Den meest 
convexe eller fremstaaende Deel af Skallen (umbó) ligger ei i 
denne Linie, men paa Siden af Samme noget nærmere henimod 
den krumme Rand. Randen selv er noget flad; i hvert Hjorne 
forlænger den sig og danner en liden halvmaaneformig Plan.

Eiter de Forsög, som allerede Koelreuter og siden 7?aZ/¿- 
/¿c, Pfeiffer og jeg have anstillet, cre disse Skaller i Henseende 
til deres Bestanddele af samme Beskaffenhed som Skallerne hos 
Muslingerne i Almindelighed. Den kulsurc Kalk, hvoraf de 
bestaae, lader sig let fremstille saavel ved at oplöse dem i Sal
peter- og Æddike-Syre, som og ved at brænde dem. Udsæt
tes de for Blæseroret, blive de meget hvide, men beholde selv 
i den stærkeste Ildsgrad fuldkomment deres Form, hvilket be
viser, at den kulsure Kalk i Mængde er tilstede idem. Endog 
hos de nysudklækkede Dyr, hvis Skaller ere hvide og gjennem- 
sigtige, findes en betydelig Mængde Kalk, som viser sig ved at 
brænde dem.

Skallerne ere, som ovenfor blev anfört, forenede ved den 
korteste Rand. Denne er ei fuldkomment lige, men lidet ind- 
böiet (concftp) henimod Midten, hvoraf folger, at, naar Skal
lerne ere fuldkomment aabnede, Randene kun beröre hinanden 
ved Hj ornerne og lade et lidet frit Rum aabent i Midten. De 
kunne derfor ei være forenede ved en Charnière eller Hæng-

) See niedfölgcndc Kobber ta vie.
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sel, men kun ved en imellemværende Bruskhinde. Dyret aab- 
ner og lukker sine Skaller med en utrolig Hurtighed. Naar de 
ere fuldkomment aabnede, ligge begge Skallerne i en aldeles 
horizontal Retning, en Egenhed, som vi ei bemærke hos no
gen anden Art af de bekjendte Tveskjæl.

Skallerne ere, som anfört, strax efterat Dyret har forladt 
Ægget, af en hvid Farve og gjennemsigtige. Længere hen an
tage de en smuk bruun Farve og en fastere Consistens.

Dimensionen af disse Skaller eller Dyrets Störreise har 
jeg sögt at bestemme ved et nöiagtigt Micrometer og fundet, at 
de ved den korteste Rand ere Linie brede. I Midten ere 
de noget bredere. Længden fra det forreste Hj orne til den ba
gere Rand er Linie, og Forholdet af disse tvende Dimen
sioner er som 6-7. Denne Størrelse have disse Dyr til en
hver Aarstid og om de tages af meget store eller smaa Dam
muslinger.

Hvad der isærdeleshed udmærker disse Dyr, ere de 
Ir ævler eller Traade (cirrhi) og de Ilager (hami), hvormed 
de ere forsynede.

Hagerne eller Krogene (hami), der findes ved det frie 
Hjörne af hver Skal, have været bemærkede af Carus, Pfeiffer 
og Prevost, hvilket de Afbildninger, som de give af disse 
Smaadyr, udvise. Dog omtaler Ingen af disse Naturforskere 
disse Deles höist mærkelige Dannelse; og de ansee dem for 
noget gandske andet, end de virkeligen ere, nemlig for For
længelser af Kappen, eller af Gjellerne*).

*) PJeijfer 1. c. S. 13- an dem untern Muschelende scheinen einige 
Spitzchcn vorzuragen, vielleicht Rudimente der liintern Tastfäden.
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Hver af disse Hager eller Kroge er noget böiet og ender 
med en meget fiin Spids. Dens Basis, som er tykkere, er fæ
stet til den halvmaaneformige Plan, der danner den frie Vin
kel af Skallen, rinieligviis ved et Slags Charnière eller Hæng
sel, som tillader, at Hagen, i det Öieblik hvor Dyret lukkei’ 

Skallerne, med en særdeles Hurtighed böies indad mod Skallen. 
Naar Dyret aabner sine Skaller, da loftes Hagerne i Veiret, saa 
at deres Basis slaaer lodret paa Skallen. Dyret lofter og böier 
Hagerne mere eller mindre hurtigt. Disse Bevægelser skee ved 
Hjælp af tydelige Fibrer, der komme fra Dyret og befæste sig 
decís paa Siderne deels paa den indvendige eller concave Rand 
af Samme. Paa den ydre, convexe, Rand findes flere coniske 
Tænder, ni eller elleve i Tallet, der lodret udgaae fra Samme, 
og hvoraf de tre til fire mellemste ere de störste, de övrige 
mindre. Disse Tænder ere gjennemsigtige. Hagerne derimod 
ere al en bruun Farve og uigjennemsigtige.

Længden af disse Kroge udgjör henved en tredie Deel af 
Skallens Længde. Rathlce siger, at de ere halv saa store, hvil
ket jeg ei har fundet.

I de tomme Skaller, som man finder, kan man ei opdage 
nogen Krog eller Hage, hvilket sandsynligviis kommer deraf, at 
naar Dyret er dödt og opraadnet, de Traade og Baand, som 
fæstede Hagerne til Skallerne, ogsaa ere oplöste og bortskyl
lede.

Vi ville nu betragte de Traade eller Trævler, hvormed 

Carus 1. c. 157 S. 671. vielleicht die verlängerte Kieme oder 
ein längerer Fiihlfaden des Mantelrandcs,



disse Dyr ere forsynede. Disse, ligesaa mangfoldige som fine 
og gjennemsigtige, have allerede været bemærkede af Kcelreu- 
ter, der troer, at de ere en Slags Navlesnor, og giver folgende 
Beskrivelse af dem: ”Omnes autem liæ viv entes conchul ce mul- 
lorum volde tenuium pellucidorum ae sibi invicem complica- 
torum filorum ope inter se cohærent quibus globuli innu- 
meri varice magnitudinis ac formæ annexi sunt ; hi absque 
dubio ad placentæ substantiam pertinent, illa vero funículo- 
rum umbilicalium officio forsan funguntur*}. ”

*) 1. c. p. 236.

**) Nuovc richcrclie zootomiche sopra aleuna specie di Conchylie bival- 
vi. Milano. 1801. overs, i lteil?s Arch. f. die Physiologie T. IX.
H. I. 1809. "aus der Schaale dringen zarte und durchsichtige Fä
den hervor, die wahrscheinlich sein Nabelstrang sind." S. 213-234.

1W an gili, der ligeledes har bemærket disse Traade, liar 
den samme Meening om deres Natur og Bestemmelse **).

Rathke, som med mere Nöiagtighed har undersögt dem, 
siger, at de tage deres Oprindelse ovenfor den Huulhed, som 
han holder for at være Dyrets Mave, at de ere yderst ømfindt
lige, og at Dyret med megen Hurtighed kan trække dem til sig, 
hvorved han troer, at de fange og trække smaa Infusionsdyr 
ind i deres Skaller.

Undersøgelsen af disse Traade frembyder ogsaa et höist 
mærkeligt Syn. For nogenlunde nöiagtigt at faae dem at see, 
niaa det Tidspunkt vælges, hvori disse Smaadyr have naaet de
res fuldkomne Udvikling. Denne skiönnes deels af den brune 
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Farve, som disse Smaadyr da have, deeds og deraf, at man, 
ved at aabne Gjellen, hvori de opholde sig, finder, at de ved 
Trævler eller Traade indbyrdes ere forenede, saa at man ei 
kan tage Enkelte frem, men er nödsaget at uddrage en heel 
Masse af disse ved Sliim og Trævler forenede Smaadyr.

Jeg har ci kunnet faae bestemt Oplysning om, hvorvidt 
de Trævler, der saaledes forene dem, ere de samme bevæge
lige Trævler, hvormed Dyret er forsynet, eller ere af en anden 
Beskaffenhed. Jeg maa næsten formode det sidste, da de deels 
ere tykkere og længere, deels ei saa krusede, som de, der fin
des nærmest Dy ret. Spor til Bevægelighed har jeg ei heller 
kunnet opdage hos dem.

De fine kugleformige Legemer, som Koelreuter omtaler, 
finder man meget ofte. Om de ere bestandige, om de ere De
le, der höre til Trævlerne, eller hvad Bestemmelse de overho
vedet have, har jeg ei kunnet udgrandske. De ere særdeles 
fine og gjennemsigtige.

Ratlíke ¡ der har gjort sig megen Umage med at under- 
söge disse Dyr, troer at have fundet, at de have en Kappe, og 
har og seet i dem et Organ, der, lig en Drue, var sammensat 
af smaa Blærer. Han formoder at dot er Dyrets Æggestok. 
Denne Organisation bestemmer ham til at henfore disse Smaa
dyr til Bloddyrene, nemlig til de Hovediöse (mollusca ace
phala").

Iiölge de Undersøgelser, som jeg har foretaget, maa jeg 
tilstaae, at det forekommer mig, som om de netop ved denne 
indvendige Bygning ere saare forskjelligc fra de övrige Bloddyr 
af denne Orden, med hvilke de blot have Skallerne tilfælles.

Vid. Sel. phys. og mathem. Sir. III. Deel. ]\J m
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Thi om alle disse vide vi, at den störste Masse af deres Le
geme ligger i Midten, imellem Skallerne. Hos disse smaa Tve- 
skjæl derimod finde vi de störste og meest uigennemsigtige 
Dele af det indboende Dyr paa hver sin Side i Skallen, i 
Midten derimod næsten Intet, undtagen nogle Tværfibrer, der 
lobe fra den ene Skal hen til den modsatte *).  Man kan ¿sær
deleshed see disse indvortes Dele hos de smaa Dyr, der nyli- 
gen ere udklækkede og have forladt Ægget, hvis Skaller ere 
hvide og meget gjennemsigtige. Dog selv naar de have op- 
naaet deres fuldkomme Udvikling, beholde Skallerne, uagtet de
res fastere Consistens og deres morkere Farve, saamegen Gjen- 
nemsigtighed, at man kan skjelne de indvortes Organer fra hin
anden og overbevise sig om de anförte indvortes Deles Tilvæ
relse. Ilos slige fuldvoxne Individuer er det isærdeleshed al 
man bör undersöge de Kroge og Trævler, hvormed de ere for
synede, fordi de her vise sig i deres störste Udvikling.

*) Dette liar foranlediget Prevost til at fremsætte den Paastand, at 
Underlivet hos Muslmgcfosteret er aabent ligesom hos Hvirveldyre
nes Postere eller egentlige Embryoner. L. c. S. 6- siger han: 
’’Ici comma ci la meme époque chez les vertébrés , Iabdomen du 
nouvel animal est ouvert ; il se fermera dans la suite, sur la ligne 
mediane > par Padhérance entr'elles des parties droite et gauche du 
pied ; et, comme chez les vertébrés ovipares, il recevra dans sa ca
vité le jaune dont le volume est jort diminué."

Betragter man disse smaa Tveskjæl fra Siden, saa bemær
kes i den nedre eller bageste Deel, og det nærmest den kortere 
eller bagesle Rand, et klart og gjennemsigtigt Sted. Dette Sted, 
som næsten optager en Trediedeel af Skallernes Længde, er af 
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en nogenlunde fiirkantet Form. Den er omgiven og begrænd- 
set af en mere uigennemsigtig Masse, der er mörkest ved den 
forreste Deel, lysere ved Siderne. Pfeiffer vil have bemær
ket Sammentrækninger eller Pulsationer i Samme (vi el. 18 
Slag i hvert Minut), og troer, at det er Fljertet, hvilket dog 
formedelst dets Størrelse neppe kan antages. Ratlike derimod 
formoder, at Dyrets Mave ligger der.

Ved noiagtigt at betragte Dyret, i det det aabner og luk
ker sine Skaller, er det, at man i den mellemste Deel, som er 
den gjennemsigtigste, finder de ovenanførte Fibrer, der lobe 
fra den ene Skal til den andern

Saa udmærkede som disse Smaadyrs Form og Bygning 
cre, saa mærkværdige ere og de Bevægelser eller Livsyttringer, 
som man iagttager ved dem. Bringes nogle af disse Dyr under 
Microscopct, seer man, at de med utroelig Hurtighed aabne og 
lukke deres Skaller, reise eller tilbagetrække Krogene og Træv
lerne. Disse Bevægelser ere med Hensyn til Dyrets Lidenhed 
af en paafaldende Styrke; thi ved at trække deres Trævler eller 
Cirrhi til sig, bevæge de ofte en Mængde af de nærliggende 
Smaadyr, som formodentligen have været omslyngede af Træv
lerne, og ved at aabne deres Skaller siode og trykke de de nær
liggende af deres Art til Side.

Derimod staae disse Bevægelser i intet Forhold til disse 
Dyr, hvis de, som man formoder, vare den nysudklækkede 
Muslingeyngel ; eller hvis de vare af samme Beskaffenhed som 
de tveskallede Bloddyr, paa hvilke de leve. Thi, ihvorvel 
man hos spæde Foslere af forskjellige Dyr og’isærdeleshed hos 
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nogle Bloddyr*)  bemærker Bevægelser af forskjellig Beskaffen
hed, saa skee de dog ei med det Liv og den Styrke som bos 
disse Smaadyr. Med Hensyn til Skallernes Bevægelse stemmer 
den aldeles ikke overeens med det, vi kjende hos de lignende 
Bloddyr, hvis Bevægelser i Almindelighed ere meget langsomme, 
o<r iblandt hvilke Intet er, der i den Grad kan aabne sine 
Skaller, som disse sraaa Tveskjæl gjöre det.

*) F. E. den roterende Bevægelse, som man bemærker ved Fosteret i 
Ægget af Limnæus stagnaUs. S. Stichel üb. die Entwicklung der 
Teiclihornsehnecke ; MeckePs Archiv T. I. S. 423. T. II. S. 557. 
Carus von den aiissern Lebensbedingungen der weiss- und kaltblü
tigen Thiere. Lpz. 1824. 4- S. 51.

**) S. Kobbertavlerne til hans Lehrbuch der Zootomie Tab. II. hg. XII. 
D. — Carus har givet endnu en Afbildning af disse Smaadyr, nem
lig i S. Brooke’s Anleitung zu dem Studium der Conchyliologie. 
Lpz. 1823. Tab. XII. fig. 18. De ere meget större, men ei tyde
ligere.

For nærmere at oplyse den fremsatte Beskrivelse af disse 
Smaadyr, henviser jeg til vedföiede Kobbertavle, som slrax ud- 
förligen skal forklares. Dog troer jeg det ei vil synes over- 
ilödigt at forudskikke nogle faa Ord om de Afbildninger, som 
forskjellige Naturforskere have givet af disse Dyr, og som jeg 
har ladet afcopiere paa samme Tavle.
Fig. I. Den Afbildning, som Cants giver af disse Dyr. Skal

lernes Form er temmeligt rigtig, men ei fuldkomment nöi- 
agtig. Man seer ved a og L Dyrets Kroge, som han an
seer for en Forlængelse af Kappen eller af Gjellerne **).
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Fig. IL Disse Smaadyr efter Pfeiffers ★) Fremstilling. Skal
lernes Form er ei saa rigtigt gjengivcn som i den først
nævnte Afbildning. Dog liar han noget bedre udtrykt 
Skallernes Rand. Ved a og b sees Krogene, som lian 
löseligen omtaler i sin Beskrivelse og anseer for forlæn
gede Föletraade.

Fig. III. Efter Prevost *) **).  Disse Afbildninger ere endnu ufuld- 
komnerc end de foregaaende, isærdeleshed a og b, som 
ere ganske forfeilede. Krogene ere antydede ved ee og 
ff. Dog omtales de ei i hans Beskrivelse.

*) 1. c. T. II. Fig. 15.
**) 1. c. Fig. ¿m &c.

***) Vol. I. Tab. IX. Fig. 14-
****) L. c. Tab. X. Fig. 3.

Fig. IV. Ere efter Poli ***).  De ligne her ganske Moderdyret 
eller Malermuslingen, og vise tilfulde, at de ere tegnede 
efter Phantasien og ei efter Naturen.

Fig. V. Rathkes Afbildning af disse Dyr ****).
1. Dyret hvilende paa een af Skallerne.

a. Trævlerne (cirrlii).
b. Det lyse Sted af Legemet.

2. Dy ret, som har aabnet sine Skaller, sect fra Siden.
a. Trævlerne.
b. Krogene med deres Tænder.

3. 4, 5. Dyret seet fra forskjellige Sider.
Disse Figurer, som oplyse de vigtigste og mærkværdigste 

Dele af disse Dyr, ere ci saa nöiagtige og saa vel udförte, som 
vor ærede Vens fortreñelige Undersøgelse fortjente det.
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Fig. VI. Fremstilling af disse smaa Tveskjsel efter mine Un- 
dersögelser.

1. Dyret hvilende paa een af Skallerne.
a. Den forreste Vinkel.
ó. Den mere convexe.
c. Den mindre convexe Rand.
d. Den bageste mere lige Rand.
e. Den gjennemsigtige Deel af Legemet.
ff. Den uigjennemsigtige Alasse, som omgiver Samme.

2. Samme Figur med tilsat Skygge, for at vise Skallens 
hvælvede Form.

abed. som i foregaaende Figur.
g. det hvælvede Sted af Skallen (Umbo).

3. Do tomme Skaller aabnede, seete ovenfra.
aa. Randene med deres Flade og de lialvmaanefor- 

mige Flader ved Hjörnerne.
b. Det lille frie Mellemrum imellem begge de bagesle 
Rande.

c. Krogene.
4. Dyret, som har aabnet sine Skaller.

aa. Trævlerne.
b b. Krogene, som ei ere oplöftede.
ff. Den uigjennemsigtige Masse af Legemet.
g. De paa tværs lobende Fibrer.

5. Dyret, som. aabner sineSkaller og har oploftet Krogene. 
a a. Trævlerne.
b b. Krogene.
f og g. som i den forrige Figur.
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6. Dyret som lukker sine Skaller og boler Krogene ind. 
yi De paa tværs lobende Fibrer.

7- Dyret, som har aabnet sine Skaller i den Grad, at 
begge ligge horizontalt, seet fra Siden.

a a. Trævlerne.
b b. Krogene.
c. De paa tværs lobende Fibrer.

8. En ai Krogene, der er oploftet, iorstörret, seet fra 
Siden.

adel. Randen og det forreste Hjörne af Skallen med 
dets hal vmaaneformige Flade.

a b. Den oplöftede Krog, der med sin Basis er fæstet 
til ovenanförte Sted a, og sin Spids b.

c. Tænderne paa Krogen, der staae lodrette paa Samme.
cd. Fibrerne, der gaae fra Siderne af Krogene hen 

til Skallen.
ce. Fibrer, der fra Dyret gaae til Krogens indre 

Rand og tjene til at bevæge Samme.
9. Samme Figur seet ovenfra.
Efterat have beskrevet Dyret og fremstillet dets Organisa

tion og Form, maa jeg nu overlade det til Zoologen at be
stemme, om disse smaa Tveskjæl kunne henregnes til de to
skallede Bloddyr, eller de bor henfores under nogen anden 
Dyrclasse.

Hvad Fremavlingen og Udviklingen af disse Dyr angaaer, 
synes de efter de Erfaringer, som jeg har samlet over’ dem, 
ikke at være bundne til nogen bestemt Tid. Thi man finder 
næsten paa enhver Aarslid Dammuslingen enten med Æg, eller 
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med nysudklækkede eller og fuldkomment udviklede Tveskjæl i 

sine Gjeller.
Da mine Iagttagelser om Æggene af disse Snyltedyr samt 

om de Forandringer, man bemærker i dem, medens Ungen 
udvikles, endnu ei ere saa fuldstændige som jeg önskede det, 
har jeg i Beskrivelsen af disse Tveskjæls forskjellige Dele kun 
taget Hensyn til det fuldkomment udviklede Dyr. Jeg vil her 
blot anföre, at de, strax efter at have forladt Ægget, ere no
get mindre, dog neppe en Trediedeel, end de fuldvoxne, at 
Skallerne ere hvide og gjennemsigtige, aide Trævler og Traadc, 
som man finder hos de fuldvoxne, ei ere af den Længde og 
Styrke, at de derved hænge sammen, at Skallerne temmeligt 
snart blive haardere, og antage en bruunaglig Farve, at Dyret 
i det Hele voxer hurtigt, indtil det naaer den angivne Stör
reise , som det aldrig overskrider. Hvor langt et Tidsrum der
til udfordres, har jeg ikke nöie kunnet bestemme, dog troer 
jeg at det skeer i 5-4 Uger.

Det er isærdeleshed om For- og Efteraaret at man hyp
pigst finder disse Tveskjæl fuldkomment udviklede. De, som 
fremavles mod Enden af Sommeren, blive i Dammuslingens Gjel
ler indtil Foraaret eller Sommeren. Det synes at de da have naaet 
AIaalet af deres Tilværelse; eller og at Aluslingen ved denne Tid 
tiltager i Livskræfter, og er istand til at befrie sig fra disse be
sværlige Gjæster.

Ere de i stor Alængde tilstede, da synes Aluslingen at 
lide betydeligt, og man finder den da i et SJags sygelig Til
stand, ligesom den leed af Hentæring. Aleget ofte sonderrive 
de Muslingens Gjeller, eller disse briste langs med deres nedre 
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frie Rand. Derved dræbes Dyret, paa hvis Bekostning disse 
Snyltedyr have levet, og disse omkomme sandsynligviis med hiint.

Nogle Iagttagelser, som jeg har gjort, lade mig dog formode, at 
Muslingen kan overleve disse Fjender. Thi hos nogle Muslinger har 
jeg om Foraarel fundet i Gjellerne og i deres Hovedcanal en Mæng
de tomme Skaller af disse smaa Dyr, og hos andre har jeg be
mærket, at der paa enkelte Steder i Gjellerne laae en sortagtig 
Masse, der bestod af Brudstykker af disse Dyrs Skaller. At 
Aluslinger flere Gange kunne angribes af disse Dyr, slutter jeg 
deraf, at jeg hos disse, hvis Gjeller vare opfyldte med hine 
Snyltedyrs Æg, fandt en Masse af nysnævnte Beskaffenhed. 
Stundom linder man og Muslinger, i hvis ydre Gjellepar man 
seer Spor af at de have lidt af disse Dyr. Der fattes ofte et 
heelt Stykke af Sammej Randene ere indskaarne, og hist og 
her fortykkede.

I ingen af de övrige Dele af Dammuslingens Legeme fin
der man at disse Tveskjæl kunne udvikle sig. Man har, saa- 
vidt jeg veed, ei heller fundet dem hos nogen anden Art af 
Bloddyr end hos de anlorte Muslinger. Hidindtil har jeg selv 
hos Cyc,laderne ci kunnet finde dem, der dog leve i de samme 
Damme, som disse, eller hos flere Sövands Muslin ger (Myti- 
lus, Ostrea, Mya, Cardium), som jeg til forskjellige Tider 
har undersøgt.

Disse Snyltedyrs Udvikling, Organisation, Form og Stör
reise ere aldeles de samme hos de forskjellige Arter af Dam
muslinger, der i Form og Störreise dog afvige saameget fra 
hverandre. De som findes hos de mindste af disse Arter 
(Unió elongatulus f. E.) saavelsom de, der tages af den störsle Art 

I7 id. Sel. phys. og mathem. Sir. III. Deel. N il
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Dammuslinger, som vi kjende, Svane Dammuslingen ^lno- 
dunta cygnea) ere hinanden fuldkomment lige i Form og Stör
reise, hvilket tilfulde viser, at de ei kunne være disse Dyrs 
Yngel.

Det er altsaa kun i det ydre Gjellepar, at disse Snylte
dyr opholde sig*),  og disse bladformige Organer ere da som 
oftest i den Grad dermed opfyldte, at de blive over 5 Tomme 
tykke, saa at de line og gjennemsigtige Hinder, hvoraf de be- 
staae, næsten ere bristefærdige. En saadan af Snyltedyr bug
nende Gjelle har deraf et brunagtigt Udseende, da dens Hin
der ved denne Udspiling i den Grad blive gjennemsigtige, at 
den brune Farve af disse Dyrs Skaller bliver synlig.

*) Boj anus paastaaer, at man ogsaa i det indre Gjellepar finder disse 
Smaadyr. Ifölge lians Formodning, at Muslingens Æg træde ud 
igjennem Canaler, der lobe paa Sidedelene af Underlivet, og ende 
ved eller i de indre Gjellegange, maatte det ogsaa være rimeligt, 
at de ansamlede sig i disse Organer. Dog liar, saavidt jeg veed, 
ingen anden Grandsker nogensinde fundet Æg eller saakaldte Unger 
i de anförte Dele. Ved den betydelige Mængde af forskiellige Ar
ter af Dammuslinger, som jeg har undersögt, liar jeg aldrig fun
det Spor deraf i de indre Gjeller.

**) L. c. S. 14.

For nogenlunde at kunne bestemme Antallet af disse 
Snyltedyr, der leve paa een eneste Dammusling, har jeg veiet 
en med disse Krogskjæl fyldt Gjelle strax efter at have lösnet 
den ira Muslingen. Den veiede eet Lod. Da nu efter Pfeiffers **)  
Undersøgelse 8000 af disse Dyr i törret Tilstand veie eet Gran, 
og vi i den Gjelle, som vi undersøgte, ville anslaae Vandets 
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og Hindernes Vægt til et halvt Lod, saa maa man efter denne 
Beregning antage, at paa een eneste Dainmusling udvikles og 
leve henved 2 Millioner af disse microscopiske Lyr, hvoraf 100 
gaae paa en Quadrat-Linie.

Hvilken underfuld Frugtbarhed! Den er os et nyt Beviis 
for vor Paastand, at de ere Snyltedyr og ci Dammuslingens 
Yngel. Thi i hvilket Misforhold staaer ei denne Productivitet 
med Antallet af Dammuslingerne i Almindelighed, der findes i 
vore Damme, og isærdeleshcd med Svane - Muslingen {Ano- 
donta cygnea'y som ei ere saa ganske almindelige hos os, og 
som man dog finder saa ofte med Gjeller fulde af disse Snylte
dyr? En saadan overvættes og ubegribelig Frugtbarhed finde vi 
derimod hos liere Snyltedyr og isærdeleshcd hos Hore Ind
voldsorme *).

*) Vor berömte Abildgaard har gjort folgende hidhörende Iagttagelse. 
I eet eneste Led af Hundens Bændelorm talte han ved Micrometrets 
IIjælp 140000 Æg. Ormen selv havde 40 Led, som indeholdt kjen- 
delige Æg; altsaa henved 6 Millioner Æg i en Orm. Og 130 slige 
Bændelorme har han fundet i en Hunds Tarm ! S. Abildgaard Af
handling om Indvoldsorme. Naturhist. Selsk. Skrifter I). 1. II. 1.
S. 44. Ifölgc Rudolphis Undersögelser ere Æggene af Bændelormene 
ikke fuldt saa smaa. Tænia crateriformis har de störstc Æg, 
hvoraf 150 gaae paa en Quadrat Linie, og polymorpha de mindste 
Æg, h voraf 12-1600 gaae paa samme Rum. S. Rudolphi Ento- 
zoorum Synopsis Berol. 1819. S. 506. og 53L

Ikke alle Muslinger, der findes paa samme Sted, ere be
fængte med disse Dyr. Deres Tilstedeværelse eller Mangel af

N n 2
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hænger tildeels af Bundens og Vandets Beskaffenhed , tildeels af 
os aldeles ubekjendle Aarsager. Ofte finder man den störste 
Mængde af Muslinger med disse Dyr, ofte kun faa. Stundom 
finder man i een Dam Ingen, som lide deraf, i en anden Dam 
derimod findes paa samme Tid flere med Snyltedyr i Gjellerne. 
Saaledes fandt jeg paa flere Tider af Aaret disse Snylte
dyr i Aluslinger fra Gjenloflc-Soe, medens de Muslinger af 
samme Slags (Anodonta intermedia ?), der findes i St. Jürgens 
Söe ingen havde. I Muslinger (Unioner) fra Emdrup-Söe fandt 
jeg oftere Snyltedyr end hos dem ira Peblinge- eller Sorte- 
Dams-Süe; og medens i dem fra førstnævnte Söe næsten Halv
delen var befængt med disse Dyr, fandt jeg i dem fra sidstnævnte 
Forholdet som 1-10. Iblandt store Dammuslinger(A n odont erjîra. 
Leersöe og fra Dammen ved Dunse Krudtværk fandt jeg langt 
flere med Snyltedyr i Gjellerne end hos lignende Muslinger fra 
St. Jürgens Söe, samlede paa samme Tid.

Aledens jeg i vore Damme fandt flere Anodonter med disse 
Dyr i Gjellerne, erholdt jog (i Juni) en stor Mængde Anodon
ter fra Krasmose paa Bornholm, hvoraf ingen var befængt med 
disse Snyltegjæster.

At Opholdsstedets Beskaffenhed bidrager til disse Dyrs 
större og hyppigere Fornierelse, synes mig rimeligt af folgende 
Iagttagelser.

I Gjentofte-Söe og i Ladegaards Canal, hvis Grunde ere 
meget muddrede, fandt jeg disse Snyltedyr langt hyppigere end 
hos samme Art af Aluslinger, der leve i St. Jörgens-SÖe, hvis 
Bund or af en fastere Beskaffenhed.
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I Emdrup-Söe, livis Grund er lnuddret, ere de der le
vende Unioner hyppigere udsatte for disse Dyr end de, der 
findes i Peblinge-, Sorte-Dams- og Lyngbye-Söe, hvis Grunde 
ere mere sandagtige og faste.

De tyndskallede Anodonter, der isærdeleshed leve i Damme 
med dyndfuldt Vand, ere i det hele mere udsatte for disse 
Snyltedyr, end de med stærkere Skaller forsynede Unioner, der 
leve i Damme med haard og stenig Grund.

Anodonterne ere derfor næsten til alle Aarstidcr udsatte 
for disse Dyr, dog mecst ved Enden af Sommeren og om Vin
teren, Unionerne derimod mere ved Enden af Vinteren eller Iicn- 
imod Foraaret, til hvilken Tid de mueligen af foregaaende Kulde 
eller Mangel paa Fode ere i en svækket Tilstand.

At Atmosphærens Beskaffenhed og Temperaturen mere 
eller mindre umiddelbart yttre deres Indflydelse paa disse Snyl
tedyrs Fremkomst, tor jeg paastaae, da jeg efter den usædvan
lig varme Sommer 1826, hele Vintren igjennem, fandt disse 
Snyltedyr i stor Mængde hos Anodonter fra flere Damme.

Saa megen Indflydelse Opholdsstedets Beskaffenhed har 
paa disse Snyltedyrs Udvikling, saa ringe er derimod den som 
Muslingens Alder ytlrer derpaa. Vare disse Dyr Muslingens 
Yngel, burde man kun finde dem hos saadanne, der have naaet 
deres fuldstændige Slorrelse og Udvikling. Men dette er ei 
Tilfældet. Thi man finder dem hos meget unge og smaa Mus
linger. I de Damme, hvor der findes Dammuslinger henved 
5 Tommer lange, har jeg fundet unge Muslinger ikkun af if 
Tommes Længde , livis Gjeller vare fyldte med de anförte 
Snyltedyr.
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Undcrsögcs disse og sammenlignes de med dem, som vi finde 
hos de störsle Dammuslinger, ere de fuldkomment af samme 
Form og Störreise. De unge Muslinger, lios hvilke jeg traf 
disse Snyltedyr, havde meget tynde Skaller, og de Dele i deres 
Legeme, som man anseer for at være Æggestokkene, vare end
nu ei udviklede. Alle de indvendige Dele havde en bleg Farve. 
Man kunde tydeligt see, at disse Dyr vare meget unge, og 
altsaa neppe liavde naaet den Alder, der udfordres til Frem- 
avling.

At de Snyltedyr, der ere Gjenstand for nærværende Un
dersøgelse, kun naae den anförte Storrelse og ei voxe mere, 
indsees letteligen deraf, at man paa ingen Aarstid finder dem 
af en anden Form eller Störrclse. I de mangfoldige Muslinger 
fra forskjellige Damme, som jog paa forskjellige Tider af Aaret 
har undersögt, fandt jeg deres Form og Störreise stedse at være 
den samme.

I Hore Maaneder har jeg havt en Mængde levende Mus
linger hjemme hos mig og fra Uge til Uge undersögt enkelte 
deraf, men ei fundet nogen Forandring i Störreisen af de Snyl
tedyr, der beboe dem.

Nogle Forsög, anstillede for at see om disse Dyr lode sig 
forplante fra een Musling til en anden, have ei villet lykkets for 
mig, da Muslingen med megen Lethed ved Hjælp af Foden veed 
at bortfjerne de fremmede Legemer, som indbringes i dens 
Skaller.

En anden Aarsag, hvorfor disse Forsög ei let kunne ud
fores, er denne, at de sinaa Krogskjæl, der tages ud af Gjel- 
lerne, döe meget snart j ja endog om man tager den hele Gjelle 
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ud af en Musling og lægger den i Vand, vil man inden al 
Timer finde disse Dyr döde. Dette har allerede Kopireuter 
iagttaget *).

*) L. c. S. 237. In portione vero ovarii (af Gjellerne nemlig) per 24 
horas in aqua reeenti detenta viventium amplius nulli oinnino.

**) At disse smaa Tveskjæl hos Anödonterne skulle afgaae indhyllede i 
Sliimsnore lig et Perlehaaud og at de hos Unionerne fremkomme i 
Masser, der have Formen af Gjellerummene, som Pjeijfer (1. c. S. 
13.) vil have iagttaget, har jeg aldrig fLindet.

Ved de Muslinger, som jeg i lang Tid havde hjemme hos 
mig og dagligen kunde iagttage., fandt jeg, at der af og til blev 
udstödt en Deel af disse Snyltedyr. De kom löseligen forenede 
ved noget Sliirn ud af Gjellecanalen; kun faa vare levende, og 
disse' döde kort efter at de havde forladt Muslingen.

Den ringe Mængde Sliirn, der fulgte med dem, lignede 
den, som man seer jævnligen gaae fra Aluslingen. Den var 
ingenlunde af den Beskaffenhed som den, man hos andre AIol- 
lusker seer at omgive Dyrets Æg eller dets Unger **).

1 nogle af de Kar, hvor jeg havde disse Aluslinger opbe
varede, satte jeg flere Limneer, og saae, at de med Graa- 
dighed fortærede disse smaa Snyltedyr. En med disse Dyr 
opfyldt Gjelle fortæres temmeligt hurtigt af et Par Limneer, 
og man finder da snart, at de Excrementer, der gaae fra disse 
Snegle, næsten ene bestaae af Brudstykker af disse Snyltedyrs 
Skaller.

Efter Fremstillingen af mine Iagttagelser og Undersøgel
ser over disse Snyltedyr, maa jeg beröre en Gjenstand , der 
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endnu er mig saare problematisk. Det er nemlig Beskaffenhe
den af de Æg, som man finder i Muslingens Underliv (ab
domen}.

Næsten paa enhver Aarstid kan man hos en stor Deel 
Muslinger finde zEg i den Deel af Foden, der indeslutter 
Tarmkanalen, eller i det egentlige Underliv. Disse Æg ere af 
forskjellig Beskaffenhed, Farve og Slorrelse.

Man finder dem nemlig enten yderst stnaa og lidet gjen- 
nemsigtige, eller meget store med en morkere Deel i Midten 
(Blomme), der er omgiven af en klar og gjennemsiglig Vædske 
(Hviidén); eller og man finder meget store Æg, der ere gan
ske klare: eller endeligen store Æg ai forst omtalte Beskaffen
hed blandede med en stor Mængde af de ov.enanförte smaa Æg.

Alle disse forskjellige Slags Æg ere enten af en sneehviid, 
en lysebruun eller en smuk citronguul Farve. Den sidste Be
skaffenhed afhænger af en egen Sygdomstilstand hos Muslingen, 
hvorved de ileeste af dens Organer, og Foden isærdeleshed, an
tage en guulbruun Farve af forskjellig Nuance, der paa enkelte 
Steder blive næsten sortagtige. Muslingen er da ofte yderst lien
tæret *).

Saavel Unionerne som Anodonterne ere denne Sygdom underkastede, 
dog iagttages den hyppigst lios de forste. .Den angriber saavel unge 
som gamle Muslinger. Mærkeligt er det, at man hos Menneskets 
Foster i en meget tidlig Periode finder en lignende Sygdomstil
stand , i hvilken nemlig flere Membraner antage en citronguul Far
ve. Lobstein , som vi skylde denne Iagttagelse, har kaldet denne 
Sygdom Kirronosos. S. Lobstein Comment, de nerpo sympathetica. 
Paris 1823. 6’. 167.
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De storre Æg findes paa de Tider, hvor man hverken 
finder Æg eller Snyltedyr i Gjellerne; til andre Tider derimod 
ere de samtidige med disse. Iline större Æg af Underlivet ligne 
da ganske dem, som findes i de ydre Gjeller.

Paa denne Iagttagelse har den Formening om Udviklin
gen af Dammuslingens Æg i dens Gjeller tildeels været hygget, 
endskjöndt man ei kunde gjöre sig noget rigtigt Begreb om, 
hvorlunde disse Æg, hvad enten de vare traadt ud af Alunden, 
Gadboret eller af( de Kanaler, som man anseer for at være 
Æggestokkenes Udforselsgange, kunde naae hen til de ydre 
Gjeller.

Uagtet den Umage, som jeg har givet mig med at nn- 
dersöge denne Gjenstand, har jeg dog endnu ei været saa hel
dig aldeles at udgranske samine. Imidlertid troer jeg dog at 
have gjort folgende Iagttagelser.

Æggestokkene i Muslingen omgive en Deel af Tarmkana
len og indeholdfe om Sommeren meget smaa Æg. I Nærheden 
af disse Organer findes Hulheder, der deels ere bestemte for 
en egen mere eller mindre tyk, hvid Vædske, der til forskjel- 
lige Tider af Aaret afsondres i samme; deels og tjene til at 
indeholde det Vand, der opsuges og ansarnler sig i det Indre 
af disse Dyrs Legeme. I disse i det hele Underliv adspredte 
Hulheder kunne Æg af en anden Art udvikle sig, der ere af 
samme Beskaffenhed som de, der findes i det ydre Gjellepar. 
Disse anseer jeg for at være Æg af de samme Snyltedyr, der 
udvikles i Gjellerne, hvilke, nedlagte i det Indre af Dyrets Le
geme, ikkun der opnaae den förste Grad af Udvikling, men

Kid. Sel. phyt. og mathem. Skr. III. Deel. O o 
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aldrig kunne erholde deres fulde Modenhed, saa at Snyltedyret 
deraf kunde fremkomme.

Aldrig har jeg fundet slige /Eg hverken i Maven, eller i 
Tarmkanalen eller i nogen anden Deel af Legemet.

Antallet af disse Æg er undertiden utroligt stort, under
tiden ringere. Færre ere de hos Aluslinger, der ere i en hen- 
tæret Tilstand, hvor man kun finder enkelte store Æg, dersom 
oftest ere ganske klare og gjennemsigtige og ei indeholde no
gen Blomme. Ogsaa hos de Muslinger, i hvis Underliv der 
findes en melkehvid Vædske, og som man derfor har anseet for 
at være Hanner, findes liere eller færre af disse Æg *).

Jeg tör ei dvæle meere ved denne Gjenstand, der end
nu fordrer en i længere Tid fortsat Undersøgelse, og kun til- 
strækkeligen vil kunne oplyses, naar vi nærmere kjende Dam
muslingens Fremavling. Dog tör jeg haabe, at man ei vil an- 
see den af mig anförte Formodning for en tom Hypothes. Thi 
at Snyltedyrs og Indvoldsormes Udvikling betinges ved deres 
Opholdssteders eiendoinmelige Beskaffenhed , at deres Æg, der 
unægteligen ene kunne fores omkring i Legemet ved de circu- 
lerende Vædsker, 'kun paa bestemte Steder kunne naae deres. 
Modenhed, er en Hypothes, som vi tvinges til at hylde.

Ei heller kan jeg her, uden at fjerne mig for meget fra 
mine Undersøgelsers egentlige Form aal, nærmere oplyse det, 
som jeg med faa Ord har yltret om de Kanaler, der antages 
for at være Æggestokkenes Udforselsgange.

Prevost (I. c. S. 3 ) har ogsaa gjort denne Iagttagelse.
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Disse Kanaler, som Polf Oken, Bojaniis, Pfeiffer og 
Prevost meget rigtigt have iagttaget, ere nogle Variationer un
derkastede i Henseende til Stedet, hvor den ydre Munding fin
des, hvilket sandsynligviis har været Aarsag til, at deres Til
værelse er bleven dragen i Tvivl af Treviranus og Carus.

Jeg har flere Beviser for, at disse Kanaler staae i For
bindelser med Hulheder i det Indre af Dammuslingens Legeme, 
hvori en Deel Vand, der enten umiddelbart opsuges eller af- 
sondres, ansamler sig. En af de störste af slige Hulheder fin
des i Dyrets egentlige Fod, paa hvis skarpe Rand eller Kjöl 
ere 5 til 4 Aabiiinger, hvoraf den kan udsproite Vandet. De 
omtalte Kanaler, der lobe under Huden paa hver Side af Un
derlivet , og aabne sig ved den överste og forreste Deel af 
samme tæt ved den indre Gjelles Rand, tjene til Udspröitning 
af Vand, hvorved rimeligviis Dyret soger at befrie sig fra frem
mede Dele eller smaa Dyr, der kunde befinde sig eller ville 
söge Ophold paa disse Steder *).

I disse Kanaler og i de Hulheder af Underlivet, hvormed 
de staae i Forbindelse, er det, at man især finder de omtalte 
Æg, hvilke derfor, naar man trykker paa Underlivet, flyde ud

*) Saadanne Vandledninger og Huler findes ogsaa lios de egentlige 
Snegle eller Gasteropoder, hos hvilke della Chiaie i Neapel har un
dersøgt dem. See en kort Notice herom af lir. Justitsraad Schön
berg i Medie, chirurg. Zeitung 1,825, II. Band p. 13. Resultaterne 
af de Undersögelser, som jeg har foretaget ved de egentlige Mus
linger, skulle ved en anden Ledighed blive meddeelte. Denne Gjen- 
stand bearbeides ogsaa af Professor Bær i Königsberg; see Froriep’s 
Notizen aus dem Gebiete der Natur und Heilkunde 1826 Januari»

O o 2 
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med Vandet, uden at være forbundne eller indhyllede i nogen 
Sliim, hvilket dog er Tilfældet med flere af Bloddyrene, 
hvis Æg ere af samme Beskaffenhed d. e. ei omgivne af nogen 
jordagtig Skal.

Efter saaledes at have berört et Par vigtige Puncter, der 
höre til denne Undersøgelse, men endnu kræve flere fortsatte 
Iagttagelser, vender jeg tilbage til den Gjenstand, der ligger os 
nærmest, for at mode og bestride en Indvending, som man 
kunde gjöre mod min Paastand. Det er den, at ihvor afvi
gende end de Smaadyr, der findes i Muslingens Gjeller, ere 
fra den i Form og Organisation, kunne de dog være dens Yn
gel. Thi efterat de have forladt deres forste Opholdsted, kunde 
de jo undergaae en fuldstændigere Forvandling, inden de naae 
Moderdyrets Form og Organisation.

Ihvorvel vor Kundskab om Udviklingen af Bloddyrenes 
Yngel endnu er höist ufuldkommen, tilstaaer jeg dog, at uag
tet de fleste Erfaringer vise, at Ungerne sfrax efter deres Ud
klækning ligne Moderdyret, vi dog kunne og burde ei ansee 
det for umueligt, at hos enkelte Slægter en betydelig Formfor- 
andring eller Forvandling kunde finde Sted, især da en af de 
mærkværdigste Conchylier, vi kjende, synes at bære Spor af 
en saadan Forvandling. Det er nemlig det saakaldte Aspergil
lum (ßerpula penis Linn, Penicillus. Cuv, Aspergillum Laniard, 
Plainville), der paa sit kölleformige Rör har tvende smaa 
eensdannede Skalier, der lade formode, at Dyret födes som et 
Tveskjæl og forst derefter antager den mærkelige Cylinder-eller 
Rorform. Men vi kjende desværre aldeles Intet til Dyret, som 
beboer dette Rör, end sige til dets forste Udvikling.
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Derimod vide vi med Bestemthed> at Ungerne af flere 
Bloddyr (nemlig af Helix, Limax, Limnæus, Paludina &c.) strax 
efterat de have forladt Ægget, og i selve Ægget allerede, have 
en Form, der ligner deres Moderdyr, hvorom jeg ved flere 
Undersøgelser af disse Land- og Vandsnegle har overbeviist 
mig. Af de toskallede har jeg hidindtil kun havt Ledighed at 
undersoge Ungerne af Cyclader strax efterat de have forladt 
Ægget; de ligne allerede da Moderdyret, ogde vigtigste Dele af deres 
Legeme ere uddannede. De anförte Bloddyrs Skaller cre i denne spæ
de Alder meget tynde, og indeholde kun lidet Kalk *).  De fleste Erfa
ringer, som vi have, bestyrke os derfor i den Mening, at Molluskernes 
Unger, efterat have forladtÆgget, ei undergaae nogen Forvandling.

*) Den nöiere Undersögelse om Cycladciis Unger skal jeg give i det 
* tredie Bidrag.

At altsaa de Dyr, som vi linde i Dammuslingens Gjeller, 
og som, ifölge vor Fremstilling, ere i deres Form og Organi
sation saameget forskjellige fra de Dyr, der skulde have irem- 
avlet samme, ere fremmede Dyr, der boe og leve paa hine, og 
ci deres Yngel, det er ei blot sandsynligt, men opnaaer en höi 
Grad af Vislied, naar vi overveie folgende Puncter.

1. Dyrenes indre Organisation og ydre Form cre aldeles 
afvigende fra Dammuslingens.

2. D e, som findes hos Anodonten og hos Uiiioy ere af 
samme Beskaffenhed.

5. D e have altid hos de forskjellige Dammuslinger, saa- 
vel större som mindre Arter af disse, og til forskjellige Aars— 
tider den samme Slörrelse.
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4. D eres Skaller ere haarde og indeholde mere Kalk, 
end de i Forhold til deres Störreise burde, hvis det var nys- 
udviklede Muslinger.

5. ‘ Deres Bevægelser ere altfor kraftfulde og livlige, 
hvis de vare den spæde Aluslingsyngel, og af en ganske an
den Beskaffenhed end hos Muslingerne i Almindelighed.

6. Deres Udvikling er ei bunden til nogen bestemt Al
der af Muslingen eller til nogen bestemt Aarstid.

7. Den uhyre Alængde deraf, som findes hos Dam
muslingen, staaer i intet Forhold til Mængden af de Aluslin
ger, hvis Unger de skulde være *).

*) Imedens dette Ark var under Trykning, erholdt jeg et nyt og in
teressant Bidrag til nærværende Undersøgelser, hvilket jeg ei kan 
undlade lier at meddele.

Ved Hr. Dr. Becks venskabelige Godhed, som jeg med Taknem
melighed paaskjönner, fik jeg Leilighed at gjöre nogle Iagttagelser 
ved fiere fra China nyligen hjembragte Bloddyr, blandt hvilke var 
Dyret af den sjeldne Bivalv, der af min hoistærede Lærer og Ven 
Schumacher forst er beskrevet soin et nyt Genus under Navn af 
Cristaria [Essai d'un nouveau système des Habitations des vers testa- 
cés. Copenh. 1817. 4. S. 38. 107-), samt nogle meget mindre Mus
lingsarter.

Jeg undersögte strax Gjellerne af det forst anfortc sjeldne Blod
dyr, der i Formen, Beskaffenheden og Störreisen af dens Skaller 
(de vare 6 Tomme lange og 4 4 brede) saa betydeligen afviger fra 
vore Unioner og Anodontcr, og jeg blev paa det behageligste over
rasket ved at finde, at de ydre Par vare opfyldte med Snyltedyr.

Disse vare nyligen udklækkede; thi de hang ei sammen ved Træv
ler. Skallerne vare klare og gjennemsigtige ; de havde endnu ei
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Hvis disse smaa Tveskjæl skulde erholde Dammuslingens 
Organisation og Form, maatte deres Skalier enten bortfalde

naaet deres fuldkomne Störreise. Desuden fandt jeg endnu iblandt 
dem en Deel Æg, der ei vare udklækkede.

For tilbörligen at kunne sammenligne dem med de Snyltedyr, 
der findes hos vore Dammuslinger, lod jeg strax samle nogle Ano
donte! i Leersöen, hvoraf flere havde Krogskjæl i Gjcllerne.

Snyltedyrene fra denne udmærket store Cristaria fra China hav
de fuldkomment samme Form som de levende, jeg tog af vore Dam
muslinger. Forholdet af Skallernes Længde og Brede var det 
samme, Randenes Böining og de halvmaaneformigc Flader ved Iljör- 
nerne ganske af samme Beskaffenhed som hos vore. Derimod vare 
de lienimod f mindre, hvilket viser, at de vare nysudklækkede. 
At de vare forsynede med Kroge kunde jeg tydeligen see. Men 
disses Beskaffenhed lod sig ei nærmere undersøge ved Dyr, der end
nu ci vare fuldkomment udviklede og havde deres Skaller tæt til
lukkede.

Blandt de övrige Tveskjæl fra China, af til 2 Tommers Læng
de , som vare enten blot Unger af den store Cristaria eller min
dre Arter af samme Slægt, fandt jeg Nogle, hvis Gjcller vare fulde 
af aldeles udviklede Snyltedyr. Disse vare ihenseende til Formen, 
Storreisen og Beskaffenheden af Skallerne, og de mærkværdige Kro
ge, hvormed de ere forsynede, ei det mindste forskjellige fra dem, 
med hvilke jeg sammenlignede dem.

Vi see altsaa her Snyltedyr fra en saa fjern Zone, der leve 
paa en, ihenseende til Skallernes Form og Störrclse, fra vore Dam
muslinger saa betydeligt afvigende Bloddyr-Art, at være fuldkom
ment af samme Beskaffenhed som de, vi finde paa vore smaa Unio
ner og Anodonter.

At denne Cristaria ei blot ved Formen og Beskaffenheden af 
dens Skaller og dens Laas ÇJun dura) egner sig til at danne en
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eller antage en ganske ny Maade og Retning at voxe paa. 
Hagerne og Trævlerne maatte bortstodes; den egentlige Fod og 
Underlivet maatte först danne sig; kort Dyret maatte skabes paa 
nyt. Men paa en saadan Totalrevolution i Organisationen have 
vi intet Exempel i hele Dyrriget. Og tilstod man end Rime
ligheden af en saadan, vil dog den bestemte Erfaring jeg har 
gjort, at disse Dyr stedse ere af samme Störreise og Form, 
være et kraftigt Beviis derimod.

Dog den Mening, at disse Dyr ere Snyltedyr, vil til
falde bekræftes, naar et Par Iagttagelser, som vi have om den 
egentlige Maade, hvorpati Muslingerne fode deres Æg, nærmere 
ere oplyste.

Baste?'*} iagttog den ved den almindelige Musling (my- 
tilus edulis} og fandt, at fra samme blev udstedt Sliim-Klum- 
per, i hvilke han snart opdagede Æg og deri de unge Muslin
ger, der havde samme Form som Moderdyret; og vor Rathke, 
der antager, at Æggestokken er det cylindriske gjennemsigtige 
hvidgule Legeme, der findes i Tarmkanalen, den saakaldte Kry-

egen, fra Anodonta og Unio forskjellig, Slægt, men at der ogsaa i 
Dyrets Organisation findes en mærkelig Afvigelse fra vore Dain- 
muslinger, hvilket end ydermere hjemler den Ret dertil, glæder 
mig at kunne anföre.

Den nærmere Beskrivelse af denne sjeldne Conchylie og af dens 
Dyr kunne vi vente af lir. Dr. Beck, der med Iver sysselsætter sig 
med Bloddyrenes Undersøgelse.

*) Opuscula subseciva L. III. S. 105-
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stallgrifFel, siger*):  ”0111 Vaaren og Sommeren findes det i en
hver Musling og seer da fast gallertartig ud, men i August og 
September svulner det og bliver grynet, og ifald man har Mus
linger i en Skaal Vand, kaste de dette, ligesom Snekkerne de
res Æg, hvilke det ligner saa meget, at man næsten kunde for- 
vexle dem, men efter nogle Dages Forlob aabnes Posen, hvori 
de smaa Muslinger laae ligesom indpakkede, og efter föie Tid 
skielnes, ved Hielp af Mikroskopet, baade Leveren, Kappen og 
Hjertets Bevægelse gjennem Skallen af den unge Musling. De 
adspredes derpaa for at söge sig Næring.”

*) 1. c. S. 161.
**) Folgende Berigtigelser og Tillæg maae anförcs her.
S. 255. Til Enden af Anm. *) Jörg har i sit Skrift Die Zeugung der 

Menschen u. der Thier e. Lpz. 1815. 8. 49- S. 62. atter fremsat
Mery's Mening om Gjellerne, dog uden at understotte den med no
get indlysende Beviis.

Vid. Sel. phys. og mathem. Sir. III. Deel. P p

Stadlæstes Rigtigheden af disse Iagttagelser, ville alle 
Tvivl, man endnu kunde have, vorde aldeles hævede.

Det maa nu overlades Tiden og Naturforskernes Iver 
nöiere at oplyse denne hoist interessante Gjenstand. Thi selv 
som Snyltedyr betragtede cre disse Tveskjæl saare mærkvær
dige, deels ved deres udmærkede Organisation, hvorpaa vi næ
sten intet lignende Exempel have blandt Molluskerne, hvis de 
ellers kunne henföres til denne Classe, deels ved den utrolige 
Alængde, deraf findes, deels ved det, at de ere saa almindelige 
hos Dammuslingen og hidindtil kun ere fundne hos dem, og 
endeligen ved Stedet paa samme, hvor de leve, nemlig i de 
ydre Gjeller **).


