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der, der ere anvendte, og viste, at Laplace s Forslag at forbedre
den gregorianske Kalender ved i 4000 Aar endvidere at udelade en
Skuddag eller ansætte Aaret til 365 asoo Dage ikke vilde være pas
sende til Bessel's Bestemmelse for Aarets Længde.
Tillige gjorde
han opmærksom paa en mærkelig Antegnelse som findes lios Lous
i hans Theori af Styrmandskunsten 1 Deel S. 95, hvor der omta
les en Intercalations-Methode, som anvendtes efter Befaling af Kei
ser Ib Arsalm. Aar 1079, og som gav Aaret 365 Dage 51* 48z 53zz,
altsaa paa
nær liig den Besselske Bestemmelsej imidlertid var
Stedet hos Lous ikke ret tydeligt, ligesom det ogsaa var Forfat
teren ubekjendt, hvorfra Lous havde erholdt denne Underretning.

Den physiskc Classe.
Etatsraad Tierholdt, Ridder af Dannebr., har i adskillige Af
handlinger meddeelt Selskabet sine Undersøgelser over Snogenes
Avling, Udvikling og Födsel. Til Indledning gjorde han opmærksom
paa hvad Naturvidenskaben skylder Kong Christ. IB, Fred. III og
Christ. F i Henseende til Læren om Kyllingens Udrugning i Ægget,
og til Udryddelsen af adskillige fra Oldtiden af herskende Fordomme
om Snogens giftige Egenskaber. Ole Worm, II. Rosenkranz, Th.
Bartholin, Steno, I. G. Becker, II. Jacobœus, II. v. Moinichen
og G. Seger vare de virksomste Lærde under de derhen hörende
Forhandlinger.
Efter den Tid betragtes vor almindelige Snog {Coluber natri.x) hvis characteristiske Mærker Forf. angiver, af alle Videnskabsmænd som et godmodigt og uskyldigt Dyr, der mangler
baade Gifttænder og Giftkjertler.
Om dens Parringstid og Parringsact have vi endnu ingen paalidelig Vishedj ei heller er det afgjort, i hvilken Alder Snogen
forste Gang befrugtes, eller hvor stort et Antal af Æg, den for-
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maaer at lægge ved hver Drægtiglied. Som Beviis paa Rigtighe
den af denne Yttring, sammenholder Forf. de hidhorende Steder
af Plinii, Lacepedes, Bonnaterres, Tysons, Beclimcmns} Bloclcs,
Mullers, Sept-Bontaines, Papons, Gbtzes og Donndorffs, Rasomovskys, Blumenbachs og flere berömte Mænds Skrifter.
Han betragter derpaa Snogeæg efter deres forskjellige Udvik
lingsgrad- som modne og umodne, og beskriver de modnes Form,
Störreise og Vægt. Han sammenligner Hønseægget med Snogeægget, og gjör opmærksom paa, at hiint er indhyllet af en slj'ôr
Kalkskal dette derimod af en seig Pergamenthinde 5 saa og at der
i Honseægget findes et Luftkammer — i Snogeægget derimod
ikke. — Ved egne Forsög har Forf. fundet at Snogeægget uddun
ster, og under Rugningen taber af sin Vægt ligesom Honseægget.
Henlagt i tör middelmaadig varm Luft, indtorres Snogeægget
inden kort Tid, dets Skalhinde bliver da haardere, og mister sin
glatte Overflade, men beholder sin Seighed, Æggehviden forsvin
der, Blommen storkner, og Ernbryet doer. Lægges Snogeægget i
reent Vand, saa tiltager det i Störreise og Vægt, men alligevel
standser Embryets Udvikling og det doer inden faa Dages Forlob.
Samme Phænomen viser sig, naar man afbryder den cosmiske Ind
virkning igjennem Æggets Skalhinde ved at overstryge den med
Fernis. En passende Uddunstning og Indsugning gjennem Skal
hinden ere altsaa lige væsentlige Betingelser for Ungens Udvik
ling i Snogeægget. Udviklingsprocessen er efter Forfatterens Forsög betinget ved en Temperatur mellem
20 og
6° R. I denne
Betingelse, mener han, ligger Grunden til de Iagttagelser, at vor
Snog hverken findes i Grönland, Island, paa Færoerne eller nor
den for Helgeland.

Endeligen fordrer ogsaa Snogeæggets Udrugning, at det lig
ger uforstyrret i cn feed og fugtig Jord, som bestandig er i en
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svag vegetabilsk Gjæring. Vor Snog yngler derfor stærkest i sum
pige Egne, og kaster sædvanligt sine Æg i Mistbænke og paa
gamle Møddinger. Paa vore jydske og holsteenske Heder findes
ingen Snoge, fordi Jorden der stedse er for tör, uagtet ellers Tem
peraturen vilde være passende for Udrugningen af deres Æg.
Hvilke eiendommelige Virksomheder det er, der befordrer
Embryets Udvikling, medens Ægget ligger indhyllet i en fugtig
og gjærende Atmosphære, vover Forfatteren ikke at bestemme —
men önsker, at der med Snogeæg, ligesom er skeet med Hônseæg,
maa anstilles Rugningsforsög i uaandbare Luftarter. Forfatteren
beklager at han i Aaret 1829 ikke kom i Besiddelse af drægtige
Snoge, og at han derfor maatte indskrænke sine Undersøgelser til
Æg, som alt vare lagde. Han aabnede det forste den 25 Juli og
fandt da i dette ligesom i alle de övrige, at Embryet alt var saa
udviklet, at det kunde sees med blotte Öine. Jeg begyndte altsaa,
siger han, mine Undersøgelser for sildigt i Sommeren, allerhelst
da jeg ikke kunde komme til Kundskab om, naar de Æg man Tid
efter anden bragde mig , vare kastede. Han vover derfor ikke at
bestemme, naar Embryet allerførst fremtræder som kjendeligtj
men beraaber sig især paa Blumenlach, som fandt synlige Em
bryoner i Æg af koldblodige Ovípara, naar han skar dem ud af
deres drægtige Modre.
Fra den 25 Juli af undersøgte Forfatteren daglig nogle Æg
for at iagttage Udviklingens Fremskridt. Den 26 August saae han
den förste modne Unge krybe frem af Æitget. Hvad han i hele
dette Tidsrum af 32 Dage iagttog angiver han summarisk paa fol
gende Tabel :
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Temperatur
Dalum.

Ilöieste.

Laveste.

25 Juli. + 18,6° R. 4-12,8° R.
17,5
7,6
28 12,8
11,5
1 Aug.
10,9
18,6
5 20,0
12,5
9 13
17,7
10,1
13,6
9,0
17
8,2
16,8
21
6,4
13,5
26 -

Æggets
Vægt.

Embry ets
Vægt.

Embryets
Længde.

76 Gran. 4 Gran. 9 Linier.
75 6 - 15 74 li - 22 73 13 - 31 71 17 7 42 69 21
54 66 66 26
63
31
78 60 36
90 -

Til disse 32 Dage mener Forfatteren, at der bör i det mind
ste lægges 4 Rugnmgsdage som forlöbne, förend han kom i Be
siddelse af Æggene, og antager han da som sandsynligt, at der
under den angivne foranderlige Temperatur udfordres 36 Dage til
Snogeungens fulde Modenhed. — Ægget svandt, som Tabellen viser,
under den hele Naturproces 16 Gran; Middelvægten af de modne
Unger var omtrent 36 Gran, Og Middellængden 90 Linier; Üngen
var altsaa voxet hvert Dögn i Vægt 1 Gran, i Længde 2| Linie. —
Efter disse Generalia meddeler Forf. sine specielle Iagttagelser un
der Rugningens Fremskridt. Den 25 Juli fandt lian alt Kimhinden
(blasteroderma) organiseret som et flint Net, klæbende til Skal
hindens (jnembranti corticalis) indere Flade, og forsynet med fine
Blodaarer, som paa mange Steder vare forgrenede i smaa rôde,
ligesom spongiöse Legemer, dem han sammenligner med Cotyledoner i andre Dyreclasser. Mellem Kimhinden og Blommehinden
{membrana vitelti) laae nogen flydende Æggehvide, {albumen li(¡ttidnni) som endnu ikke var kjendeligen organiseret.. B omme-
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hinden havde alt mangfoldige Aarer, og var heelt udfyldt af en
halvflydende guul Æggeblomme (yitellus). I selve Blommen fandt
Forf. hverken en Central-Huulhed eller Central-Aarer. Omtrent
i Midten mellem begge Æggets Længdepoler laae udvendig paa
Blommehinden en lille cirkelrund, fiin og gj nnemsigtig Frugtcapsel {Matrix s. meinbr. amnios), i hvilken Embry et tilligemed en
chrystalklar tynd Vædske (liquor matricis s. chrystallinus) var
indesluttet. Denne Vædske, som hidindtil ikke er chemisk analy
seret, udpeges af Forf. som forskjellig fra foromtalte flydende Æg'
gehvide, og som höist vigtig for Kimets begyndende Fremspiren.
Under Embryets Tilvext viger Blommehinden tilsiden og indad
for Frugtcapslen, og dannes derved lidt efter lidt Frugtkammeret
[nidulus embryonis) hvori Capslen med sit Embryo under hele
Rugningen har et trygt Leie. Dette Frugtkaminer forstörres efterhaanden i et absolut Forhold til Frugtcapslens Udvidelse efter
Embryets Tilvæxt. I samme Forhold indsuges Blommen, indtil
den mod Rugningens Ende vorder gandske fortæret, og den mod
ne Unge i sit uforandrede spirale Leie udfylder hele Ægget. Alt
fra Rugningens Begyndelse fandt Forf., at Kimhindens og Blom
mehindens mangfoldige Blodaarer samle sig omkring Frugtkamme
ret i to særskildte Siamaarer som danne Navlestrengen, der gjennem Frugtcapslen söger hen til Ungens Navle. Naar den modne
Unge kryber frem gjennem Skalhinden, saa afrives Kimhindens
Slamaare og dens fine Aarenet bliver tilbage i Skalhindens Ud
huling; Blommehindens Aarer födes derimod tilligemed fosteret
som et lidet rundt Nogle, der ved en Navlestræng af ’ Tommes
Længde hænger ved dets Bug.
Der trænger fölgelig mod Rug"
ningens Ende ingen‘Overrest af Blommen ind i Fosteret gjennem
dets Navle, hvis Bedækning slutter stramt omkring Snogen; ei
heller har Snogeungen anden Placenta end sin Æggeblomme og
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Kimhinden, hiin for dens Næring, og denne for cosmisk Indvirk
ning 5 — en Allantois som Beholdning for Urin; — en Urachus
som leder til Cloaken — og en ductus vitellarius sögte Forfat
teren forgjæves.
Angaaende Snogeungens Födsel anstiller Forfatteren en om
stændelig Sammenligning mellem Snogens, Honens, Crocodillens
og flere Dyrs Æg. Han söger derved at berigtige ældre Skriben
ters urigtige Ansyn, og vise, at Snogeungen, hvis Æggeskal ikke
som Honens og Crocodillens er brækkelig, ncdvendigen maa ind
vendigt fra gjennemskjære sin seige pergamentagtige Skalhinde,
förend den kan komme ud af Ægget.
Han fremviste adskillige
modne Snogeæg, som havde 4 til 5 saadanne skaarne Huller igjennem Skalhinden. Ofte, tilföiede han, har jeg og mange af mine
Venner seet. Ungens Hoved fremstukket i mange Timer gjennem
et af disse Huller, förend den kröb frem. Med hvilket organisk
Redskab Ungen sk j ærer disse Huller, derom er han endnu ikke
tilfulde forvisset. Saasnart Ungen har svinget sig ud af Skalhinden
löber den muntert omkring, med Navlestrængen og Blommehin
dens Aarenögle, som först falde af efter nogle Timers Forlob.
Om Embryets primitive Udvikling ytlrer Forfatteren sig
tvivlsomt, da han ikke havde Leilighed til at udskjære Æg af
drægtige Snoge.
Han fandt ikke i de Æg, han aabnede mellem
den 25 Juli og den 5 August, at deres Hjerte pulserede; dog
vover han ikke mod Blumenbachs Iagttagelse, efter dette negative
Beviis, at antage en saa sildig Termin, som en almeen Regel for
Hjertets begyndende centrale Virksomhed. Det hele spæde Em
bryo havde fra Hovedet af til Halens Spidse Snogens Form, saa
at ingen universel Metamorphose sildigere finder Sted. Dets Nav
lestræng stod ogsaa, længe förend man kunde tænke sig en contractiv Virksomhed af dets galatineuse Aarer, i Sammenhæng med
B
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Navlen i Centret af Embryets spirale Krumning. Forf. finder det
troeligt, at Kimhindens Aare forbinder sig med Aorta communis,
og Blommehindens med vena cava posterior, og mener, at de
begge, uden at anastomosere med hinanden i Ægget, fungere som
tilförende Aarer (J^ener) for Embryet, endog efter at Hjertet har
begyndt sin centrale Virksomhed. Hjertet og Leveren ere de Or
ganer, som forst træde synligt frem i Embryets Brysthule, forend
denne lukkes af Integumenterne. Hjertet modtager sin organiske
og dynamiske Udvikling længe forend nogen anden Muskel i Em
bryets Legeme. Skulde Aarsagen hertil, spörger han, ikke ligge
i J^alvulæ semilunares cordis, der tillade Blodet Adgang til Hjer
tets Textur, medens de, indtil Irritabilitet fremtræder, lukke for
Indgangene til dets Ventrikel? Han önsker, at microscopiske
Undersögere vilde tage nöiere Hensyn til disse Valvler, end hid

indtil er skeet.
I sine nyfödte Snogeunger fandt Forf. intet Aliment, og
Intet som hentydte paa en forudgangen Fordöielse. Han indslut
tede saadanne Unger i Kræmmerhuse af fiint hvidt Papiir. Efter
10 Dages Forlob saaes ingen Idet paa Papiret, som Spoer af ud
kastet Urin eller Excrementer. Hver Unge var alligevel, uden at
have faaet allermindste Næring, bleven 2 til 3 Gran tungere. Et
Par Unger, som fra deres Födsel af, i Sf-ptember Maancd, ingen
Næring fik, lod han hybernere til mod Enden af April. Han
fandt dem, da de vare vakte af deres Dvale, ligesaa muntre som i
Efteraaretj af deres Vægt havde de dog tabt 3-4 Gran. Er det
maaskee en almeen Naturlov, at Snogeungen ingen Födemidler
tager til sig, forend efter sin forsle Vinterdvale?
Hvorledes Snogen fanger og nedsvælger sin Næring, var
længe et physiologisk Problem, og lader sig ikk.e oplöse ved Iagt
tagelser paa Snogeunger. Ilöist berömte Mænd have meent, at
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Nedsynkningen skete ved Aspiration. Forf. ivrer mod denne Me
ning, og beskriver Functionen som en mechanisk Indhaling ved
Dyrets Underkjæve, hvis Sidestykker kunne, hvert for sig, be
væges frem og tilbade — alt efter Dugés.
Snogens Aandedræt undersögte Forf. paa Snogeunger, som
han lod svömme i Vand. Resultatet af hans hidhörende Forsög
var, at alle nyfodte Snoge drukne, endog i ferskt Vand af Middel
temperatur, saafremt der ikke i Vandet findes et fast Legeme til
Stötte for deres Ribbeen. I salt Vand og i Vand af en forhöiet
Temperatur drukne de hastigst.
Mellem 30 August og 6 September druknede Unger, som
han lod svömme frit i ferskt Vand af
9° R. efter . 72 Timer.
' Unger, som han lod svömme i salt Vand...................... 12
—
—
holdt ved et Metalgitter under Vandfladen af
ferskt Vand af 4- 9° R
75 Minut.
—
paa samme Maade holdt under salt Vand . . 20 —
sat frit i ferskt Vand af -f- 30° R.
.... 60
holdt under................................................................. 10 —
holdt under salt Vand af........................................ 3 —
Phænomenerne, som viste sig under disse Druknings-Forsög, be
skriver Forfatteren oinstændeligen, og sammenholder dem derefter
med det særegne i Organisationen af Aandedrættets Redskaber hos
Snogen, meest efter Bluinenbach og Elliotson. Af den hele Undersögelse udleder han, at Snogens Aandedræt bör betragtes under
4 forskjellige Modificationer :

a) som en umærkelig bölgende Bevægelse af den indaandede
Luft mellem Dyrets spongieuse (netformige) og blæreformige
Lunge j
ó) som en kraftigere samtidig Sammentrækning af begge LungeB 2
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stykker, ved hvilken Luften udstödes (udaandes) gjennem
dets lange Luftror 5
¿) som en vilkaarlig Indaanding under Brysthulens Udvidelse ved
egne Inspirations-Muskler 5 og
cZ) som en uvilkaarlig, rhythmisk Ind- ogUdaanden under Dyrets
locomotive Bevægelser paa et fast Legeme, forsaavidt disse
Bevægelser beroe paa Brysthulens mangfoldige Ribbecn.
Ved at tage Hensyn til disse Modificationer, mener Forfatte
ren, at mange stridige Meninger angaaende vor Snogs Aandedræt
kunne forenes. De afhandlede Gjenstande oplystes ved smukke
Tegninger efter Naturen. Forfatteren lover at fortsætte sine Forsög i Aaret 1830.
Etatsraad og Professor i Anatomien Schumacher, Ridder af
Dannebrogen, har forelagt Selskabet Bemærkninger over den abnor
me Gang og Forgreninger saavel af Blodkarrene som af Brystgangen.
Efter en Indledning om Venernes Abnormitet i Almindelighed og
om den Nytte, det maa have for Physiologie, Pathologie og medi
cina forensis at være bekjendt med disse Afvigelser, gav han en
omstændelig Fremstilling af sine mange Iagttagelser derover. Vi
maae beklage, at Sagens Natur ikke tillader nogen fattelig Oversigt,
og maa derfor indskrænke os til at bemærke, at Forf. ved Begyn
delsen af hver Afdeelning först korteligt afhandler Delenes sædvan
lige Gang og Leie, og oplyser Sagen ved Tegninger, som han
har forfærdiget efter Naturen, hvorved han har benyttet de Præpa
rater, som findes i Universitetets anthropologiske Musæum.
Til de problematiske Dele, der findes hos Embryet i den
tidligste Periode af dets Udvikling, höre et Par Organer, der have
deres Leie i Underlivet, udvikle sig meget tidligt, voxe til en be
tydelig Störreise, derpaa aftage og forsvinde. Disse Dele har man
deels forvexlet med Nyrerne, deels antaget dem at være den organi

