
opdagede. Men kun hos et Par af Bloddyrene har man hidtil 
fundet disse Snyltedyr.

Ved sine Undersøgelser af Dammuslingen har Prof. J. op
daget i disse Dyr fire forskjellige Arter af Indvoldsorme, hvoraf 
han beskriver tvende. De ere alle microscopiske. Den ene er en 
Art Ikte (Distoma). Den har alle Charactercr af denne Slægt; 
den er cylindrisk, fortil conisk, bagtil afrundet. Ved den forre
ste Ende findes en liden Aabning, under denne, længere ned paa 
Legemet, sees en större eller den egentlige Sugeaabning. Dyret 
kan ved at bevæge sig, ved at forlænge den forreste Deel, ved at 
aabne eller sammentrække sine Aabninger, antage forskjellige Skik
kelser, ligesom man seer det ved flere Iktearier.

Den anden Art udmærker sig ved en særegen Organisation, 
hvortil intet Lignende findes hos nogen anden Helminte.

Legemet er kölledannet; bredest fortil, hvor tvende kugel
förmige Legemer findes. Fra enhver af disse udgaaer paa den ydre 
Side et langt cylindrisk Organ, hvis frie Ende er noget tilspidset. 
Disse Organer, der som oftest ere længere end Dyrets Legeme, 
ere enten gjennemsigtige eller fyldte med en mörk Masse, hænge 
langs ad Legemet, eller ere spiralformigt oprullede,

Dyret er noget större end det foregaaende.

Til Kundskaben om de Forandringer der foregaae i vor Luft
kreds, deres Udstrækning og Meteorernes gjensidige Forhold, vilde 
Sammenligninger af Luftens Tilstand paa mange Steder og i en be
tydelig Deel af Jordkloden være meget hensigtspassende, selv om 
de kun indsluttede enkelte Dage. Doctor Brewster i Edinburgh 
har derfor flere Gange opmuntret Meteorologerne i og uden for 
Storbrittanien at anstille nöiagtige og ofte gjentagne Iagttagelser 
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paa enkelte af ham berammede Dage. Blandt de ai h im saaledes 
valgte Dage var den 15de Januar 1827,— og Hændelsen vilde at 
saavel denne Dag som især den næslforegaaende i4de Januar i me
teorologisk Henseende hörte til de meest mærkværdige, hvorved 
de fra mange Steder til ham indsendte Beretninger end mere ville 
vinde i Interesse. Brewsters Opmuntrings forenet med de mær
kelige meteoriske Begivenheder, foranledigede at der ogsaa i Kjo- 
benhavn og paa flere Steder i Danmark i de nævnte Dage blev 
anstillet flere Iagttagelser end ellers; i Kjöbenhavn for störste Delen 
hver halve Time. Hoved-Resultaterne af disse i Danmark anstil
lede Iagttagelser har Prof. Schouw forelagt Vidensk. Selskab, og 
de ere fornemmeligen folgende. Det var især Barometerets over
ordentlige Falden den i4de og dets hurtige Stigen d. 15de som 
fortjener Opmærksomhed. Den laveste Stand indtraf i Kjöbenhavn 
omtrent Kl. 10 om Aftenen; — tre nöiagtige Barometre paa forskjel- 
lige Steder i Byen gave, reducerede til Havets Niveau og til o° R. 
26" 4zzz,g6, s6zz 5zzz,22 og 26" 5zzz,74 Par. Maal. Forskjellerne 
hidröre deels fra oprindelig Uovereensstemmelse i Instrumenterne, 
deels fra lidt Uovereensstemmelse i Tiden. Hvis Middelstanden 
ved Havet sættes til 28zz-izz/,i5 (ved o° R.) saa var Barometrets 
ovennævnte minimum, efter den forste af de 3 Iagttagelser, 2ozzz,ig 
under samme; men dette er den laveste Stand der nogensinde er 
optegnet i Kjöbenhavn. Den lave Stand d. 4de Febr. 1825 som 
indtil da var den laveste man kjendle, var i8z//,4g under Middel
standen. Eller 16 Aars Iagttagelser er Middelafvigelsen under den 
almindelige for Januar Maaned kun gzzz,og. I Apenrade faldt Ba
rometret ikke saa dybt, nemlig kun til 26" 8zzz,o8, som er 16Z'Z,7O 
under den almindelige Middelstand; lavere faldt det der den 25 
Decbr. 1821 nemlig til 17"',16 under Middelstanden; Minimum 
d. r i Januar indtraf tidligere i Apenrade end i Kjöbenhavn, nemlig 
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mellem Kl. 7 og g, og rimeligviis nær ved Kl. 7. Barometret steeg 
efter Kl. 10 i Kjöbenhavn meget hurtigere end det faldt for sam
me Tidspunkt. Fra KL 11-45' f. M. til Kb 10 e. M. (d. 14de Ja
nuar) i 10 Timer faldt det 7z",o5; i de næste 10 Timer til Kl. 8 
f. M. (d. 15de) steeg det i2z/z,3i; hurtigst steeg det fra Kl. 11-12 
e. M. (d. 14de) nemlig 3/z/,46. Medens Barometret faldt var Vin
den SV.; medens det steeg NV. og N., og Overgangspunktet fra 
Faldet til Stigen faldt, som det synes, netop sammen med Foran
dringen af Vindens Retning. Det var Storm d. i4de samt d. 15de 
om Formiddagen. Da nu derhos miniinum indtraf tidligere i 
Apenrade, omtrent i SV. for Kjöbenhavn (ligesom del var Tilfæl
det med det dybe Barometerfald d. 25 Decbr. 1821), saa vinder 
derved den Mening nye Styrke, at den nærmeste Aarsag til vold
somme Barometer Forandringer maa söges i Vindens forandrede 
Retning og Styrke. Medens Barometeret faldt og Vinden var syd
lig, var Havet lavt, det var Töveir og der faldt særdeles megen 
Regn; i botanisk Have d. i4de Januar 10'",20 P. L.; og paa nogle 
Steder lynede det. Da Vinden vendte sig og blev nordlig, steeg 
Havet til en betydelig Höide (3g d. T. over Middelstanden), det 
blev Frostveir og nogen Snee faldt i Overgangsperioden.

Naar Dr. Brewster bekjendtgjör alle til ham indkomne Be
retninger vil man erholde en fuldstændigere Oplysning om dette 
mærkelige Baromelerfald.

Dr. G. ^Forchhammer har forelagt Selskabet nogle Bemærk
ninger over et nyt chemisk Prövemiddel paa Platin, som er det 
salpetersure Quiksölvforilte. Det opløselige Tvechlore af Platin for
vandles herved öieblikkelig til Platinforchlore, af en mörk orange 
Farve, og bundfældes tillige med Quiksölvforchlore; ïoôuôô Platinsal
miak, oplöst i Vand, giver endnu öieblikligen en stærk guul Farvning 
og snart et Bundfald; âooVôo af samme Salt oplöst, bliver endnu


