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1) At Hertugdømmet Slesvig befidder 12 Plantearter, fom ikke 
hidtil ere fundne i Jylland og paa de dantke Öer, men kun 
5 fom ikke ere fundne i Holfteen og Lauenborg.

2) At Holffeen har 78 Arter, fom faavidt vides, ikke voxe i 
Jylland og paa Öerne, men 36 Arter fom ikke ere fundne i 
Slesvig eller Lauenborg.

3) At Lauenborg befidder 100 Arter, tom ikke findes i Jylland 
og paa Öerne, og omtrent 60 Arter, fom hidtil ikke ere 
fundne i Slesvig og Holfteen.

Forfatteren betragter derpaa diffe Landes Flora med Hen- 
fyn til de naturlige Familier og difles Forhold indbyrdes i Hen- 
feende til Mængden af Arterne, fom de indeholde, fammenlignet 
med deres Forekomft i fydligere og nordligere Lande.

Profeffor Jacobson har meddeelt Selfkabet tredie Deel af fine 
Underfögelfer over det af ham opdagede Venefyflem. I de tvende 
forrige havde Forf. fremflillet dette Venefyflem hos Krybdyrene 
og Fuglene. I nærværende underföger han Samme hos Fifkene.

Efter at have fremflillet det Egne i Fitkenes Organifation, 
der udmærker og adtkiller dem fra de övrige Dyr, underföger Forf. 
Nyrerne i Særdeleshed, befkriver deres Form, Structur og Ud- 
forfelsgang, og bevifer, at Fifkene i Almindelighed have flore 
Nyrer, og i Forhold til deres Legeme ere difle Organer flörre 
hos Dyrene af denne Klaffe end hos de af de övrige.

Derefter gaaer Forf. over til Betkrivelfen af Venefyftemet, 
fom. han underföger i mange forfkjellige Arter af hver Orden i 
Fitkenes Clafle. Af denne Underfogelfe uddrager han Folgende.
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Det af ham opdagede Venefyftem findes hos alle Fitke, og vifer 
fig i difle Dyr deels i fin enkelte, deels i fin meefl udvidede 
Form. Derved begrundes de tre Modificati oner, fom Forf. an
tager og be vifer, at dette Venefyftem undergaaer.

Den fortie Modification beflaaer deri, at de Vener, der 
komme fra Huden og Mutkierne af den mellemße Deel af Fitke— 
nes Legeme, danne enkelte Stammer, der ad forfkjellige Veie 
löbe hen til Nyrerne, og udbrede fig i famme. Enhver af diffe 
Stammer er ifoleret, og kan fammenlignes med Portaaren. Den 
har fine peripheritke Grene, fom oprinde i Huden og i Mufk- 
lei’ne. Diffe ere af venös Betkaffenhed og tjene til at optage Blo
det, eller at opfuge andre Partikler af de Dele, hvoi'i de tage 
deres Oprindelfe. Stammen löber, uden at forene fig med nogen, 
anden, til Nyrerne, og udbreder fig i diffe Organer. At difle 
Grene ere af en arteriös Betkaffenhed, bevifes længere hen.

Halevenen, der optager Blodet fra den bagerfle Deel af 
Legemet, gaaer hos de Fiflc, der have Venefyflemet udviklet 
efter denne Modification, over i den egentlige Nyrevene, der, 
ved at forene fig med Venerne af de indre Kjönsdele, danner 
den nedre Huulaare, hvorved Blodet forer umiddelbart hen til 
Hjertet. Saaledes findes dette Venefyftem udviklet hos Slægterne 
Perca, Cyprinus, Clupea, o. f. v.

Forf. anfeer denne Modification fom Grundtypen for dette 
Venefyftem hos Hvirveldyrene, da de Vener, hvoraf det fam- 
menfættes, gjenfindes hos alle Dyr, der have delte Venefyftem, 
og da de övrige Modificationer fremkomme ved nye Tilfætninger.

Saaledes opkommer den anden Modification, i det Haleve
nen l'iver fig lös fra det almindelige Venefyftem, og, ifledetfor at 
gaae over i Nyrevenen, deler fig i tvende Stammer, der gaae 
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liver lit fin Nyre. En Deel af de forhen omtalte enkelte Stammer 
forene fig med diffe Grene, dog beholde de ved den forrette Deel 
af Legemet deres oprindelige Form, og gaae fom enkelte Stam
mer til Nyrerne.

Den egentlige Nyrevene tager fin Oprindelfe i difle Organer, 
forener fig med Venerne af de indre Kjönsdele, og danner faale- 
des den nedre Huulaare.

Denne Modification er den almindeligfle hos Fitkene. I 
Slægterne Raja, Cyclopterus, Gadus, Pieur onectes o. f. v. kan 
man uden fynderlig Vanfkelighed underfoge dette Venefyflem.

Den tredie eller höiefle Udviklingsgi'ad eller Modification af 
»lette Venefyflem fremkommer i det Venefyftemet i den foregaaende 
Modification erholder en ny Tilfætning. Halevenen afgiver nem
lig, förend den gaaer hen til Nyrerne, en Green, der gaaer 
til Portaaren, og ved den fores altfaa en Deel af Blodet hen til 
Leveren. Den egentlige Nyrevene opkomnier fra Nyrerne, og 
forholder fig gantke tom i den forrige Modification.

Denne Udvikling af Venefyftemet er den fjeldnefte, der fin
des hos Fitkene, og Forf. har hidindtil kun fundet den hos Slæg
ten Muræna og Lophius.

Efter faaledes at have freniflillet dette Venefyflems Organi- 
fation hos Fitkene, fammenligner Forfatteren det med det ana
loge Venefyflem hos Krybdyrene og Fuglene, og vifer den nöie 
Overeensftemnielfe, der findes lios diffe fortkjellige Dyr, i Hen
teende til Udviklingen af (lifle Vener. I livorvel den fortie og 
anden Modification er egen for Fitkene, gjenfind.es dog de Vener, 
hvoraf den fammenfættes hos Krybdyrene og Fuglene.

Den tredie Modification, der forekommer kun hos nogle faa 
Slægter blandt Filkene, bliver den liyppigfte hos Krybdyrene.
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Den findes hos Batracieme, Saurierne og Chelonierne paa tamme 
Maade udviklet fom hos Slægten lophius, der nærme Fitkene til 
den omtalte Orden af Krybdyrene. Hos Ophidierne findes det 
udviklet paa tamme Maade fom hos Slægten Muroena.

Hos Fuglene findes Venefyilemet ligeledes udviklet efter denne 
tredie Modification, men hos difle Dyr begynder Overgangen til 
Pattedyrene, i det Laarvenen tildeels er forbunden med den nedre 
Huulaare.

Grundtypen for dette Venefyflem er derfor den famine i 
difle fortkjellige Klafler af Dyr. Vener, der komme fra Huud- 
og Mutkelfyfteniet af den mellemile eller bagerfle Deel af Lege
met, gaae enten blot til Nyrerne eller til Nyrerne og Leveren. 
Ditte tvende Organer, men i Særdeleshed Nyrerne, ere Central- 
punctet for dette Syftem, hvis peripherifke Udbreclelfe ligger i en 
flor Deel af Huud- og Mutkelfyftemet:

For tilfulde at udgranlke Beflemmelfen af dette mærkværdige 
Venefyftem, har Prof. Jacobson fortfat fine Underfögelfer i tvende 
forlkjellige Retninger, og deels fogt at opdage det hos de mindre 
fuldkomne Dyr, deels eftergrantket Sammes Oprindelfe hos Fo
lteret.

Et af Refultaterne, fom Forf. har fundet hos de mindre 
fuldkomne Dyr, Bloddyrene (Mollutkerne) nemlig, har han alle- 
l'ede for tvende Aar liden meddeelt Selfkabet. Han beyiifte da, at 
i det Oi'gan, fom man kalder Kalkfækken [sacculus calcareus), 
Urinfyren affondres. Han anfeer dette Organ for at være ligebe- 
tydende med Nyrerne hos de fuldkomnere Dyr. Denne Gang 
meddeelte Forfatteren, at han har underlogt Venefyftemet hos 
Bloddyrene, og at han har fundet, at flore Vener gaae til dette 
Organ.
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Hvad Underfögelfen over Udviklingen afVenefyflemet angaaer, 
har Forf. anftillet den paa Foflret af Fuglene og af nogle Am- 
phibier, og fundet at de faakaldte vasa omphalo-meseraica flaae 
i nöiefle Forbindelfe med dette Venefyftem, og derfor höre til 
de förfte Dele, der udvikles lios Foftret. Forf. oplyfle det med 
flere fuldflændige Tegninger, der höre til en færlkilt Afhandling, 
fom han agter at forelægge Selfkabet.

Efter at have endt den anatomilke Underfögelfe, vifer Forf. 
hvad Anvenclelfe Zoologen kan giöre af de hidindtil famlede Kjends- 
gjerninger, deels til nöiere at beflemme forfkjellige Arter og Slæg
ter, deels til at finde Overgangen imellem forfkjellige Familier og 
Clafler, hvilket han oplyfer ved flere Exempler.

I Henfeende til den phyfiologitke Deel, indfkrænker Forf. 
fig til at freniftille nye Bevifer, hentede af denne Underfögelfe 
over Fifkene, for deryed at bekræfte de Sætninger, fom han ud- 
ledede af fine Underfögelfer over Krybdyrene og Fuglene.

Af Venernes Löb, af deres Forbindelfe, af deres tiltagende 
Störreife, alt fom de nærme fig til Nyrerne, bevifes

1) At Blodet fra den mellemfle og bagerfte Deel af Legemet 
fores til Nyrerne.

Af Maaden, hvorpaa difle Vener udbrede fig i Nyrerne, af 
Oprindelfen af den egentlige Nyrevene og af Uringangene, fanit 
af de færdeles fmaae Arterier og diffes Udbredning i Nyrerne 
fremgaaer.

2) At Venerne, der gaae til Nyrerne, foreflaae i Samme Urin- 
affondringer.
Ilos de Slægter,’ hvor der findes en Forbindelfe mellem 

Halevenen og Portaarefyfleinet, bevifes og ved Anatomien.
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5) At en Deel af Blodet fra Huud og Mufkelfyflemet fores hen 
til Leveren.

Endeiigen underföger Forf. de muelige Betingelfer, fom 
kunne beftemmc dette eiendommelige Venefyflems Udvikling, og 
antager

4) at en mindre fuldkommen Udvikling af Refparations- og Huud* 
fyfleniet beflemmer Oprindelfen og Udviklingen af dette Ve- 
nefyflem<

Profeflor og Ridder Örsted har Tid efter anden forelagt 
Selfkabet en Række af Underfögelfer over Magnetismen, hyoryed 
der godtgjöres at de magnetifke Virkninger frembringes ved famme 
Kræfter fom de electrifke. Allerede længe have adlkillige Natur- 
granfkere formodet denne Sammenhæng; men hverken havde de 
afgjörende Bevifer derfor, ei heller gjettedo man. det Forhold 
mellem Electricitet og Magnetisme, fom Forfogene nu haVe Viift 
os. Forfatteren felV havde allerede for lang Tid fiden antaget et 
Syflem, i Folge hyilket alle indvortes Virkninger, i Legemerne, 
fom Electricitet, Magnetisme, Varme? Lys, faavel fem og de 
cliemifke Forbindelfer og Adfkillelfer beroe paa famme Grundkræf— 
ter. Dette Syflem, Tom han allerede tidligere i enkelte Afhand
linger har foredraget, har han i fine Ansichten der chemischen 
Naturgesetze, der udkom 1812 fuldflændigere udviklet, og kom 
allerede den Gang til det Refultat, at Magnetismen maatte frem
bringes af de electrllke Kræfter i deres meeft bundne Tilftand. 
At bekræfte denne Tanke yed Forfog, forellillede han fig i lang 
Tid vanfkeligere end Udfaldet fiden vifte at det Var. Han over- 
loed fig derfor til andre Underfögelfer, indtil han ved fine Forelæs
ninger over Electricitet, Galvanismus og Magnetismus i Foraaret 
1820 atter kom til at forlolge denne Tanke. Han opdagede nu? 


