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Beskrivelse af tvende i Dammuslingen opdagede 

Indvoldsorme.
Det Snyltedyr, som jeg i min foregaaende Afhandling har 

beskrevet, er ei det eneste af det Slags, som lever paa Dam
muslingen.

Alan finder endnu en Art Vandspindel, der udvikles og 
opholder sig paa den.

Dette lille Dyr er först af vor Rathke undersøgt og 
af ham beskrevet under Navn af Trombidium notatum *) og 
siden af Pfeiffer, der kalder det Limnochares anodontce **). 
Jeg henviser til disse Naturforskeres Arbeider hvad Beskrivel—

S. 255. Til Enden af Anni. **) Efter Blainville har ogsaa Meckel paa 
en fuldstændig og indlysende Maade gjendrevet denne af Bojanus 
fremsatte Mening. S. Meckel System der vergleichenden Anatomie. 
Halle. 1821. 8. S. 136- 137.

S. 262. I Anin. Lin. 2 fra neden tilföies : L. Jacobson De systemate 
venoso peculiari in permullis anirnalibus obsérvalo llafn. 1821. 4.

S. 270. I Angivelsen af Snyltedyrenes Störreise er den Feil ind- 
loben , 'at jeg paa Micrometret havde talt Stregerne istedet- 
for Mellemrummene. Det burde altsaa hedde: Skallerne hos de 
Fuldvoxne ere ?e5 Lin. lange og || brede ; eller rigtigere L. 

lange og brede, og Forholdet 51: 6 eller 11: 12.
S. 276. til L. 13. De forste , men höist ufuldkomne Afbildninger, som vi 

have af disse Smaadyr, ere af Ginanni. Han paastaaer, at de ligne Mo
dermuslingen. For Fuldstændiglieds Skyld har jeg ladet dem afeopiere. 
(F. IV. a ) S. Opere postume del Conte Guis. Ginanni T. II. Venezia. 
1757-. fol. Dette meget sjeldne Værk findes paa det store Kongl. Bib
liothek.

*) Naturhistorie-Selsk. Skrifter D. 4. II. 1. S. 173.
**) 1. c. p. 27.



sen og Afbildningen af Dyret angaacr, og vil til samme blot 
loie den Bemærkning, at denne Spindelart kun lever paa Ano- 
donter, at den derimod aldrig træffes paa nogen Unio, end- 
skjöndt disse tvende Arter af Muslinger undertiden ^forekomme 
i samme Damme: et mærkeligt Beviis paa den Bestemthed, 
hvormed Naturen liar anviist hvert Snyltedyr sit indskrænkede 
Opholdssted.

Disse graadige Spindler krybe overalt omkring paa Mus
lingen, og lægge deres Æg under Huden eller Hinderne af 
Kappen, Gjellerne og Underlivet. Æggene ere temmeligt store. 
Man kan med ubevæbnet Oie finde dem og see den deri ud
viklede Yngel.

De findes i et Antal af io-i5 paa en enkelt Musling *) 
og det paa enhver Tid af Aaret. Tager man en saadan Spin
del ud af Muslingen men lader den blive i samme Kar, opsö- 
ger den Muslingen snart igjen og lister sig ind til Samme.

Om Unionerne med deres haarde og faste Skaller, der 
slutte langt tættere sammen end Anodontens, forebygge, at disse 
Snyltedyr ei snige sig ind til dem, eller om deres Væd sker ere 
af den Beskaffenhed, at denne Spindel ei kan leve deraf, maa 
jeg lade være uafgjort. Derimod troer jeg at have bemærket, 
at Unionerne ved den anførte Beskaffenhed af deres Skaller ere 
mindre udsatte for Forfølgelserne af en liden Reie- (Cancer Pli
lex') og Blodigle-Art, der trænge sig ind til Anodonten og ode
lægge den.

Denne omtalte Spindelart lever kun udenpaa Dammuslin
gernes Legeme. Den horer altsaa til de udvortes Snyltedyr

*) Pfeiffer 1. c. vil have fundet 20 til 50 paa en enkelt Musling.
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Finlmalia epizoa). Men jeg vil nu beskrive et Par andre 
Smaadyr, der leve inden i Muslingen, og som höre til de egent
lige Indvoldsorme (Animalia entozoa').

Indvoldsormene, disse saa mærkværdige og for os i Hen
seende til deres Oprindelse, Udvikling og Bestemmelse saa höist 
problematiske Dyr, have i de sidste halvhundrede Aar været 
en vigtig Gjenslaud for Naturforskerens og Lægens Grandsk- 
ning. Det Kongl. danske Videnskabernes Selskab har deels ved 
det Priisspörgsmaal, som det udsatte, deels ved vigtige Under
søgelser af dets Medlemmer, en Müller, Mbildgaard og Fabri- 
CLiis bidraget til nöiere Bearbeidelse af denne Gjenstand, og 
unægteligen har ingen Deel af Zoologien gjort i en saa kort 
Tid saa betydelige Fremskridt som Læren om Indvoldsormene *),  
der i Rudolphi fandt en anden Linnée, da vi skylde ham et 
med sjelden Nöiagtighed udfort System derover.

*) Linnée anfører i tolvte Udgave af sit System, der udkom 1767, kunit
Arter af Indvoldsorme, Rudolphi beskriver i sin 1819 udgivne Z’/z- 
tozoorum Synopsis over 1100 Arter. S. Prælat, p. VI.

**) Rudolphi 1. c. p. 788.

Af de Iagttagelser, man hidindtil har samlet, kan man med 
temmelig Bestemthed slutte, at .Indvoldsormene ere udbredte 
over alle Classer af Dyr. Man har ogsaa fundet dem hos alle 
Hvirveldyr, hos flere Crustaceer, Insecter og Orme.

Dog ere Bloddyrene i denne Henseende hidindtil ei til— 
strækkehgen undersøgte, og vi have kun et Par hidhorende Iagt
tagelser **).

Ved mine Undersøgelser af Dammuslingen har jeg over- 
beviist mig om, at der ogsaa i dem findes egentlige Indvolds-
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orme, ja endog Here Arter*).  Tvende af disse, som jeg hyp
pigst har fundet, og hvoraf den ene er af en særegen Form og 
Bygning skal jeg her nærmere beskrive.

*) I Froriejj’s Notizen aus ¿lem Gebiete der Natur und Heilkunde, Ja
nuar 1826, anmelder Professor Baer i Königsberg, at lian har fundet 
Indvoldsorme i Anodonteu; dog beskriver han dem ikke.

Den forste af disse horer til Ikte - Slægte?! (Distoma). 
Ormen er microscopisk og findes i Dammuslingens Underliv. 
Men om dens egentlige Opholdssted er Levren eller Tarmca- 
nalen, kan jeg ei bestemme. Dens Form er cylindrisk; den 
ovre Aabning er rund og liden, den nedre eller Sugevorten er 
meget större og har en ophöiet Rand. Ormen kryber og be
væger sig paa samme Maade som flere af de cylindriske Ikter 
og ved at sammentrække Legemet paa forskjellige Steder, ved. 
at forlænge den forreste eller mellemste Deel, ved at aabne el
ler sammentrække Sugeaabningen, kan den antage forskjellige 
Skikkelser, i hvilke jeg har ladet den afbilde paa medfolgende 
Tavle Fig. VII. i, 2, 5, 4.

Denne Ikte har jeg fundet hos Anodonter fra Gjentofte- 
Soe.

Den anden Indvoldsorm, hvis Opholdssted ligeledes er i 
Dammuslingens Underliv, skjöndt uvist om i Tarmcanalen, Æg
gestokken eller Levren, har en höist mærkelig og fra alle os 
bekjendte Indvoldsorme afvigende Form (Fig. VIII.)

Legemet (1, ab, 2, ab) er trindt, noget kölledannet, nem
lig noget bredere og tykkere ved den överste Deel («), mere 
tilspidset ved den bagerste (6). Det er klart og gjennemsigtigt, 
og i dets Indre sees nogle af dels Indvolde. Ved den överste
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Ende findes et Par kugleformige Legemer (ce), der ligge ved 
Siden af hinanden. Deres Overflade er enten glat, eller synes 
at være besat med fine Knopper eller Gryn (i, cc).

Fra den ydre Side af hvert af disse kugleformige Legemer 
udspringer en cylindrisk nedentil tilspidset Forlængelse eller et 
Horn (2, 5 dd). Disse hænge enten slappe ned langs ad Dyrets 
Krop og ere længere end den (3, dd), eller ere begge spiral- 
formigt oprullede (2, dd). De ere ei hos alle disse Orme af 
samme Störreise og Beskaffenhed 5 thi undertiden er den ene 
langt större end den anden; den ene er oprullet, den anden 
slapt nedhængende. De ere enten klare og gjennemsigtige eller 
fyldte med en uigjennemsigtig Masse (2, 5 ee. Forstörret sees 
4, dd, et Stykke af disse Forlængelser med den Masse den in
deholder e).

Jeg har og fundet Individer med et enkelt Horn, og kun 
nogle faa, hvor disse Forlængelser aldeles manglede (1). Man 
kunde deraf næsten ledes til den Formodning, at disse Horn 
vare Dyrets Æggestokke eller et Slags Bör, der, naar den var 
fyldt med befrugtede Æg, losriede sig fra Dyret, eller og, at de, 
som ei vare forsynede med slige Forlængelser, vare Hanner.

Denne Indvoldsorm er större end den foregaaende, og 
kan skjelnes med ubevæbnet Oie. Jeg har fundet den til for- 
skjellige Tider af Sommeren og Efteraaret i Dammuslinger fra 
Dammene ved Gjentofte og Sölyst.


