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fortyndede Oplosninger af forskjellige Substantser, i Berörelse med disse Farver, 
og fandt, at de indvirke derpaa.

Ved nogle af disse Forsøg vare de Forandringer, derved opkom, af den 
Beskaffenhed, at de först efter Anvendelsen af andre Reagentser viste sig.

Til Indvoldsormene, disse for Naturforskeren og Lægen saa mærkvær
dige Dyr, ere der til forskjellige Tider bievne henregnede Dyr, der aldeles 
ikke höre til denne Classe, ja Substantser, der ikke vare Dyr, og ikke engang 
af dyrisk Oprindelse. At Sligt har givet Anledning til Uvished og Forvirring, 
og at ikkun en stræng Critik er istand til at forebygge og hæve saadan Ulempe, 
indseer man let.

Til en saadan critisk Undersøgelse fandt Prof. Jacobson sig foranlediget, da 
en, allerede tvetydig Indvoldsorm paa ny har vakt Naturforskernes Opmærksomhed.

Det er nemlig den i sin Form saa besynderlige Blæreorm, hvis Legeme
• omgives af en, med tvende Horn eller Arme forsynet Blære, der skal leve i 

Menneskets Tarmkanal, som Sulzer for 40 Aar siden opdagede, og som under 
Navn af Ditrachyceras rudis, Diceras eller Ditrachycerosoma er optaget blandt 
Entozoerne og indlemmet i det zoologiske System. Endskjöndt allerede Bremser 
og Rudolphi havde yttret Tvivl angaaende den, den förste med Hensyn til dens 
Realitet som Dyr, den sidste, om den, hvis den virkelig var et Dyr, kunde höre 
til Entozoerne, forblev denne Sag dog, da ingen af disse berömte Helminthologer 
havde seet Gienstanden, uafgjort, indtil Prof. Eschricht*'),  som havde erholdt et be
tydeligt Antal af disse Orme, der under en langvarig og betænkelig Sygdom vare 
afgaaede fra et Barn, og ved at undersöge dem fandt Grund til at erklære dette 
Dyr for en virkelig Helminth.

*) Müllers Archiv für Anatomie und Physiologie 1841, p. 437 og nedenfor i dette Program.

Dog saavel Formen og hele Beskaffenheden (habitus) af det formeent- 
lige Dyr, som ogsaa Structurel) af det opvakte derimod Tvivl hos Prof. Jacobson, 
der da ansaae det forat være af vegetabilsk Oprindelse.

Efterat have undersögt de forskjellige Planter, der anvendes mod Orme 
eller andre lignende Sygdomstilfælde, udfandt han endelig den Plante, der havde 
givet Anledning til disse Vildfarelser.

Den vegetabilske Diceras, han havde fundet, stemmer i Form, Störreise 



T

og Structiir nöiagtig overeens med Sulzer''s Beskrivelse og Afbildning, og Prof. 
Jacobson har oplyst den Omstændighed, at af den store Mængde af disse Pseudo- 
Helminlher ikkun faa have været fuldstændige, nemlig forsynede med Horn og 
Blære, ja at af mange kun Kroppen er bleven fundet, uden disse Dele.

Som Resultat af denne Undersögelse fremsættes kun Folgende :
1. Den Diceras, Sulzer har opdaget og beskrevet, er intet Dyr, men en Deel 

af en Plante.
2. Hornene ere Arrene (stigmata); Blæren Frugthinden (Pericarpium); Lege

met er Fröet; dets Indvold Rudiment af Kiemen.
3. Denne Diceras er Dele af en sammensat Frugt, der bestaaer af smaa Hinde

frugter (utriculi), omgivne af saftfulde Blomsterdækker (Perigonier).
4. Bremsers Tvivl var grundet, og Sulzer’s Diceras er Dele af halvfordöiede 

— Morbær.

Professor Schouw har forelagt Selskabet et Brudstykke af den plante- 
geographiske Deel af hans Skrift over Italiens Klima og Vegetation, nemlig en 
Udsigt over de geographiske og historiske Forhold, som de italienske Naaletræer 
(Conifera?) frembyde. Da de Fôlgesætninger Afhandlingen indeholder begrundes 
paa mange enkelte Iagttagelser og Bemærkninger, der ikke kunne fremsættes i 
et Udtog, saa indskrænker man sig her til en kort Fremstilling af hine Sæt
ninger selv.

Italien har, ¡folge Forfatterens Fremstilling, 21 Arter af Naaletræer, 
som efter deres geographiske Forhold henfores til 3 Florer, Alpernes, Apeni- 
nernes og Middelhavs Floren. I Alperne samles alle de Arter, som det nord
lige og mellemste Europas Sletter og Bierge frembyde; nogle af disse höre i 
Alperne til det alpinske og subalpinske Hôidebælte (Region), nemlig Dværg- 
Fyrren eller Krumholz og Dværg-Enen (Pinus Pumilio og Juniperus nana), 
andre findes kun i det ovre Skovbælte, som man kalder Naaletræernes Bælte, 
nemlig Zirbeltræet og Lærken (Pinus Cembra og Larix europæa), atter andre 
saavel i det nævnte Bælte som i Lovtræernes Bælte, skiöndt de ere hyppigere 
i hiint, nemlig Rodgranen, Fyrren, Hvidgranen, Taxtræet, Sabinbusken (Abies 
excelsa, Pinus sylvestris, Picea pectinata, Taxus baccata, Juniperus Sabina); ned 
i Posletten gaaer kun den almindelige Enebærbusk (Juniperus communis).


