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I.
En Myre med tvende Tiorner og Knuder paa 

Mellem-Livet.
Formica thorace bidentato, petiolo binodofo, corpore teftaceo.1

WS Haa almindelige og vel bekieiwte som Myrer ere, saa rar og merkvcrr« 
MMM dig er deres Huusholdning eller Levemaade, frem for andre In-

" T setters; og da dette ligeledes gielder om nærværende Myre-Art, som 
her skal beskrives, saa vil det ikke verre af Veyen, forst at melde med faa Ord, 
hvad Namrkyndige have opdager om Myrene i Almindelighed, forend der skri
des til Beskrivelsen af denne i før. Man har længe merket, at Myren ikke, 
som de fieeste andre Insecter, lever rensom og for sig selv, men i Samling, og
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2 Bestridelse_______________________
er Slags ordentlig Republik, ligesom Bien. Enhver Art af Myrer har og, 
ligesom Bierne, Haimer, Hunner, og Hverken-Ri-ln, eller Genus neu
trum , det er, Myrer uden Kisn, hvilke altsaa ey ere af Naturen bestemte til 
nogen Afkoms Forrplamelse, men ikkun til at bare Omsorg for hines Pngel, 
hvorpaa man strap seer tydeligt Beviis, strå snart man ncermer sig til enM'sre- 
Boe, eller hos os saa kalder Migmaur-Tue; thi da finder man disse idelig 
beskceftigede med at bare Mggene (som paa Norsk Heede Migmaur-BL-r) og at 
forvare dem i de Huller, som de ril den Ende forud have beredet i Jorden. Det 
visseste Kiendetegn, hvorved man kand adskille disse rre Slags i en Myre-Boe, er 
dette, at Hverken-Kionnet er mindst, og har ingen Vinger, da Hannen og 
Hunnen derimod altid om hoyeste Sommer faae Vinger og flyve ud, efterår 
de have parret sig og lagt ALg, hvilke de derpaa overlade til hine uden Kion ar 
forvare og opklakke. Han og Hun adskilles fornemmelig ved Slsrelsen, hvori 
den sidste har et kiendeligr Fortrin.

Saalekes forholder det flg og med den paa Tab. l. aftegnede Myre, hvis 
Definition jeg egentlig har grundet paa de Egenskaber, som findes hos Hverken» 
Kisnnet, hvilket faavel i denne svm andre Myre-Arter udgior den stsrsteMangde, 
og maa derfor forst beskrives. i ) Den Vingelose og til Hverken-Kionnet 
henhorende Myre, som sees afbildet i naturlig Storelse paa Tab. I. Fig. i., 
vg forstorret Fig, 2., kommer i Henseende ril Skabningen mestendeels overeens 
med andre Myrer af samme Slags. Hovedet er rundt; Oynene trinde og ud, 
staaende; Teenderne stcrrke, nogetkrumme, ogiEndentaggede, fomFig.2.cc. 
udviser. Folhornene bestaae af tvende Hoved-Parter, hvoraf den nederste er 
uden Leeder eller Afdeelninger, men den vverste ogftorste (der altid staaer boyet 
stråledes, at den mod hiin gior en stump Vinkel) har ikke mindre end ellevesmaa 
Leeder. Kroppen er, fom strdvanlig, afdeelt i tre Parter, nemlig etOver-Liv, 
et Mellem-Liv, og et Under-Liv. Over-Livet, som ved en liden smal Ring er 
adffilr fra Hovedet, befindes paa den overste halve Deel at vcere ophoyet, puncte» 
ret og rynket, ligesom Hovedet, men neden til forsynet med tvende hvasse Twr» 
ner eller Torner (Fig. 2. aa.) vg strap neden for dem igien med en Hule, vg et 
par meget smaa Spidser paa hver Side af Hulen. Mellem-Livet bestaaer af 
tvende Kloder, den nederste noget storre end den overste, men uden Mellem» 
Gkt«l (Sqvama intergerina) som hos andre Myre-Arter er almindelig. Under» 
Livet er Klumpagstgr og (ligesom de ovrige Insecters Deele) befar med vidt ad» 
spredte Haar. I den nederste og underste Deel af samme sidder en skiultBrod, 
som er temmelig lang og spids, men foraursager dog ey, saa vidt jeghar kunder 
merke, noget foleligr Sting eller Smerte i er Menneskes Hud eller Legeme.

Fodderne



over Norsse Insecter.___________________ z
Fodderne have scrdvanlig Skabning, fom enhver kand see af Tegningen. Det 
foreste Par adffiller sig ellers fra de ovrige ved en liden blod Spore (Fig. 2. bb.), 
fom sidder ved Enden af det andel Leed, uvist til hvad Brug eller Nytte. Farven 
er overalt bruun, og paa Under-Livet noget morkere oven ril end neden under, 
2.) Hannen er omtrent en fierde Deel storre end Hverken-Kionner, og af saa- 
dan Skikkelse, fom Fig 3. udviser. Den har et efter Proportion mindre Hoved, 
men derimod mere glat, naar ikkun de tre i Nakken siddende runde Knopper 
(Fig. 3. a ) undrages, saa og noget storre Dyne. Bide-Tangen, fom udgior 
dens Teender, er her mindre krum, men mere lodden. Forhornenes overste 
Deel bestaaer af tolv Leeder, og er gemeenlig to gange, men undertiden og tre 
gange saa lang, som den nederste Deel, hvilken sidste har et lidet Grund-Leed, 
som ikke findes hos Genus neutrum. Over-Livet har ingen Torner, men i 
Skeden derfor tvende spidsagtige Knuder; og paa Mellem,Livet sees tvende an
dre Knuder, af Skikkelse som rundagtige Kloder. Under-Livet er her mere lang* 
agtig-rundt, og naar det trykkes, fremviser det tvende bag fra udgaaendetykke, 
men derhos blode. Spidser, imellem hvilke sidder et par sammenfoyede smaa 
Blade, der lade sig aabne og sammenfolde igien ligesom Bladene i en Bog, 
og paa den inderste Side af hver Spidse sees en liden Hornagtig Hage; hvilket 
atot er et Kiendetegn paa Hannerne, efterdi det findes hos dem allene, og ey 
hos de andre, i alle de Myre-Arter, som jeg har undersogt. Vingerne ere fire 
i Tallet, nemlig to smaae og to store, af hvilke de sidste allene ere tegnede med 
en guul Kant-Punkt, men alle tilhobe blanke og giennemdragne med lysegule 
Seener. Farven er i ovrigt fort overalt, undtagen paa den nederste Deel af 
Under,Livet, hvor den falder rod-bruun. 3.) Hunnen er ikke fuldt en fierde 
Deel storre end Hannen, men har et efter Proportion storre Hoved, som oven 
til er merket med visse paa langs gaaende Striber. Naar Vingerne undtages, 
hvori den gandffe ligner Hannen, saa kommer den i ovrigt meest overeens med 
Hverken-Kionnet, efterdi den ingen Knopper har i Nakken, men derimod en 
Brod i Rumpen, og tvende hvasse (ffiont efter Proportion kortere) Torner paa 
Over-Livet. Don har og paa Mellem-Livet (eller rettere i Staden for Mellem- 
Liv) tvende Knuder, af hvilke den nederste er mere knudret og ujcrvn, end paa 
nogen af de andre. Farven paa den overste Deel af Hoveder, saavel som paa 
Over-og Under-Liver, er fort, men ellers overalt guul-bruun. Alle disse tre 
SlagS opholde sig i Myreboer, som gemeenlig antreffes under Skerne paa Mar
ken, eller i derned Mos begroede Turr; dog altid paa torre og mod Solen 
vendende Steder. Midt paa Sommeren findes de alle samlede t et foreenet 
Selskab, ffiont ikkun et ringe Antal af Hanner og Hunner, imod Hverken- 
Kionner at regne. Paa aydre Tider derimod sees de Vmgelose Myrer allene, 
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4 Bestridelse__________
og da som oftest i fuldt Arbejde med ar bare LEggene hen paa saavanne Steders 
hvor de kand have den fornsdne Varme og Fugtighed, eller og den fornodne 
Sikkerhed imod en forestaaende Fare af Uveyr eller deslige; til hvilken Ende de 
forud have dannet dybe Gange og Huller i Jorden, hvor de kand forvare dem. 
Ja det er ikke allene LEggene, man faaledes feer dem at trcekke og flcrbe af med 
ind i Hullerne; men man finder dem og at bare de vingede Hanner og Hunner 
selv, nemlig naar disse, som gemeenlig ere meget dovne og lade i Ligning mod 
hine, ey kand komme hurtig nok afsted. Dog varer vel denneOmforg for deres 
vingede Medborgere ikke längere, end indtil Forkplamelses Verket er fuldfort; 
thi ester den Did veed man, at baade Hannerne og Hunnerne jages bort af 
Hverken-Kionnet, og drives ud afMyreboen, som unyttige Lemmeri Staten. 
Eilers seer mandem oste uden for Myrebocn, krybende deels op ad Træernes 
Stammer, deels op ad Væggene inden og uden paa husene; men det merke- 
ligste er, al jeg een gang i Julii Maaned har trosset dem i frie Luft om Aftenen, 
flyvende og svcermende Flokke-viis, ligesom Myg, og da jeg bukkede mig ned 
for at undgaae dem, saae jeg med Forundring en stor Mængde af dem at ligge 
street overalt paa Veyen, og de fleste at hænge Parviis sammen in coitu.

Om denne Art af Myrer tilforn er bekiendt, kand jeg ikke sige med fuld, 
kommen Vished; men imidlertid forekommer det mig som hoyst rimeligt, at 
det forste Slags, som udgior Hverken-Kionnet, virkelig er Formica omni
vora Linnæi > Syft. Nat. ed. io. pag. 581. (endssiont denne holdes for en uden
landsk Ark, der egentlig skal opholde sig i America) og at derimod den her be, 
ffrevne Han-Myre bliver intet andet end Formica Caespitum Linnæi, Fn. 
Svec. edit. 2. §. 1726. Er dette saa, da bliver det enFolge, atHr.Linnæus 
af eet Species har giork tvende, og altfaa her adffilt, hvad Naturen selv har 
sammenfoyek.

Paa Tab. I. forestiller
Fig. i. Den Vingelose Myre i naturlig Styrelse,

Fig. 2. Den samme forstorret.

Fig. 3. Han-Myren forstyrret.

Il,



5over Norffe Insecter.

II.
En Marflue, eller liden Krabbe, med Kiol-dannet 

og Sav-lignende Ryg.
Cancer macrourus articularis, dorfo carinato ferrato, 

fpinis caudæ bifidis.

Af de faa kaldte Mat fluer, eller smaa Hummerlignende Insecter, har 
jeg allerede i den forste Afhandling, under No. VIII., bekiendrgiort adskillige 
nye, blank hvilke jeg og regner den nærværende, hvis naturlige Storelse er at 
see af Tab. II. Fig. r. Folhornene ere fire i Tallet, alle bestaaende af tre tem
melig store og tykke Grund-Leeder, og omtrent tredive andre gandsse smaae Leeder. 
Af disse vender det eene Par op og det andet ned ad; menbeggeere i ovrigtomtrent 
lige lange, og næsten afeens Skikkelse, ikkun arvet op ad vendende Par har 
der, hvor Grund-Leederne endes, tt HD« Appendix, som et udstaaendeHorn, 
der bestaaer af fem Leeder, og sees forestiller under Fig. 4. a. Ovnene ere næ# 
sten runde. Mundens Under-Læbe dreier sig i ro leedede, flossede og blode 
Parter, med fire derimellem siddende tynde og flossede Blade, som Fig. 2. ud
viser; men i Mundens vverste Deel sees tvende Kæbe-Been af saadan Skab# 
ning, som Fig. 3. forestiller, foruden adskillige flossede (deels finalere deels bre
dere) W'de-Redstaber inden i Munden, hvilke alle sidde Parviis to og to til
sammen. Ryg-Skiællene, som egentlig ere syv i Tallet, have oven til en skarp 
Kam, dannet vmrrent som en SkibsKiol, men staae ellers ved hvert Leed 
adskilte fra hinanden saaledes, at Ryggen seer ud som en Sav. Til Ryg- 
Skiællene stode paa begge Sider syv Side-Skiæl, og under disse igien sidde syv 
Par Fodder af forskiellig Skabning, da de ro foreste Par kand Hanes ved 
HummerSaxe, endssiom de ikkun have en enkel og bevægelig Kloe Tig. 5.), 
men dr to mellemste Par falde mere finale, og bestaae af sex Leeder (hvoraf det 
yderste bor kaldes en spids Kloe) og de rre bageste Par, som ligeledes bestaae af 
sex Leeder, diftingvere sig i sær ved deres brede og rundagrige Laar, aftegnede 
under Fig. 6. Derefter folge tre Stiert-Skiæl, med tre Par splittede og Fjer
dannede Fodder (Fig. 7.), to og to jævnsides under hvert Skiæl; og endelig 
kommer Stierren selv, som bestaaer af sire Deele , nemlig af er lider, aflangt 
vg i Enden tagget Skiæl, siddende oven i Stierten, og af We andre, nedenfra 
udgaaende, og paa begge Sider i Længden udstrakte Skiæl, som have et ved
hængende fmalt Blad, og i Spidsen af samme to andre bevægelige og paa begge 
Sider taggede Blade, hvilket aidt man nogenledes kand forestille sig, ved"at 
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6________________ Bessrivelft________________
betragte Fig. i. a. Naar ellers Stierten med alle fine Blade foldes ud, og 
betragtes paa den udvendende Side, feer den saaledes ud, som Fig. 8. viser. 
Bugen bedcrkkes paa hver Side af tre rundagtige og meget fine Skial, fom 
stede til hinanden saaledes, at de danne en inden til eoncav og uden til convex 
Bug, hvilken jeg har fundet opfyldt med levende Unger, ey (terre end Luus, 
cg tydelig feet deres Bevægelser i Bugen igiennem de meget tynde Bug-Skial. 
Dette Infect henhorer altsaa til Animalia vivipara, og , ved det jeg engang af 
en Handelse traf det i Fodsels Tiden, fik jeg at see, hvortil de forhen ommeldte 
Fierdannede Fodder, som sidde under Stiert-Skiallene, egentlig bruges, nem
lig til at spille og stode paa Bug-Skiallene saa længe, indtil de aabne sig og 
give Udgang for Ungerne, hvilke jeg paa denne Maade har feet at komme frem, 
een efter en anden. Hvor mange disse Unger vare, gav jeg mig ikke Tiid eller 
Taalmodighed at talle; men saa meget kand jeg med Vished sige, at de vare 
over 50 i Tallet. Imedens Fodselen varede, giorde Insectet af og til nogle 
Spring op og ned, og betienede sig dertil altid af de Fierdannede Stiert-Fod- 
der, men ey af de ovrige mange Fodder. Farven paa Dette Infect er mesten- 
deels bruun, men dog hist og her besat med hvide Pletter. Dets Opholds- 
Sted er i Soen, eller det salte Vand, nar ved Strandbradden, hvor del dog, 
saa vidt jeg har kundet erfare, ikkun findes i ringe Amal.

Paa Tab. IL forestiller
Fig. i. Marfluen i naturlig Storesse.
Fig. 2. Marfiuens Under-Labe forstorret.
Fig. 3. Et Kabe-Been forstorret.
Fig. 4. Et Folhorn forstorret.
Fig. 5. Een af Forfodderne forstorret.
Fig. 6. En forstorret Bag-Fod.
Fig. 7. En Fierdannet Stiert Fod forstorret.
Fig. 8. Stierten med alle sine Blade udbredet og forstorret:

III.
En liden Bierg Ruur med stribede og taggcde Skicel, 

famt med et LugedannetLaag.
Balanus conico-convexus, ferrato-ftriatus, operculo elevatili.

Paa Bierge og Steene, som staae dybt under Soe-Vandet, sidder et 
Slags Skial, som bor henseres til den her saa kaldte Bierg-Ruur (Bala

nus
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nus £ Lepas) men er meget liden, imod de andre her forefaldende Species at 
regne, og i naturlig Srsrelse saadan, som Tab. TIL Fig. i. udviser. Den er 
egentlig sammensat af tre Stykker, hvoraf det storste, og meest ophovede, sees 
noget forstorret under Fig. 2., der andet, som er meest langt og small, under 
Fig. 3., og der tredie, som er kortest, under Fig. 4. Disse tre foreenede Styk, 
ker udgiore en Skicel 'af mere convex end coniff Skabning; og da et hvert 
Stykke har ved Siderne, hvor de strode til hinanden, adffillige Furer og Tag
ger i Kanten, saa seer Skicrllen baade striber og tagget ud. Til disse tre vcrsent- 
lige Stykker kommer endnu der fierde, nemlig er Laag (Fig. 5.), som ligger 
plat oven i SkiTllen, og indflutker imellem dens rrende Hoved,Parter, og be- 
staaer af to i Scorelse ulige Deele, hvilke (ligesom de tre Hoved-Stykker) ere 
saa ncrr og noye foreenede med hinanden, at de ey uden ved Magt lade sig 
bryde og adskille fra hinanden. Derimod sidder Laaget selv ikkun losrlig ind
fatter, Da det lader sig bevcrge op og ued som en Luge, hvorigiennem Insectet 
stikker frem, ikke lige op, men paa Skraas, som er ar see af Fig^i. a; langt 
anderledes end hos andre Balanos, hvis Laag har en Nisse eller Sprcrkke, der 
aabner og giver sig ud, hver gang Insecter vil stikke frem. Jnsecret, som boer 
i dette Huns, og er fcestet til Skicellen ved visse smaa Muffler, fremviser sig, 
naar der tages ud, i saadan Gestalt, som Fig. 6. forestiller, nemlig i den ene 
Ende som en rundagtig Pose, og i den anden med mangfoldige Greene eller Fol- 
horne, som alle tilsammen tagne ligne en Feye-Kost. Munden (Fig. 6 a.), 
som ved en kort Hals er adskilt fra Kroppen, har adffillige ZEde-Redskaber, 
hvoraf to ligge Horizontal neden i Munden, og siode mod hinanden, ere blode 
og halv Cylindriske, samt i Enden stumpede og med en liden Traad forsynede; 
og to andre derimod sidde oven til, rer lige i Midten, og ere vel ligeledes blode, 
men derhos klumpagtige og i Enden flossede. Ncrft derved sidder paa hver Side 
en liden flad og beenagtig Tand (Fig. 7.), som i Enden er kloster og flosset, og 
atter ved Siden af disse en noget storre Tand (Fig. 8.) med fire Jndffcerelser 
oven til, men ikkun een neden ril; begge Par staaende paaKanr og bevcrgelige. 
Ved og oven for Munden breder Insectet sig ud i mangfoldige Greene, eller 
Folhorne; thi fsrst sidder paa hver Side af Halsen et korr og tvdeelr Folhorn 
(Fig. 6. bb.) , som ligner noget en Krabbe-Sax, men er dog blod og kiodagrig, 
ligesom alle de ovrige, Derncest sees oven for Munden ro Par lange 09 smale 
Folhorne, som ligeledes ere rodeelte, der er, neden kil hele, men oven til skilre i 
tvende Parter, hvoraf den ene er ulige kortere end den anden (Fig. 6. c c.); hvor- 
paa folge tre Par endnu lcengere, og stråledes rodeelre, at begge Parter ere om
trent lige lange; men endelig kommer er Par enkelte (Fig. 6. dd.) som sidder 
Mxbggest. Alle disse Folhorne ?re afdeelre i mange smaa Leedrr, og de sidste 
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sex Par i sier, formedelst smaa vedhangende Haar, flossede som Fiere. Be* 
meldre sex sidste Par sidde og alle fastede, del cene efter det andet, paa et langt 
Lem (Tig. 6. e.) dannet som en Pelse, men indknebet onnrelit i Midlen, og in
den til butik, med en Slangeviis opgaaende Aare, der meest synes at lignede» 
store Blod-Aare, som gemeenlig lober langs op ad Ryggen paa Ormene, helst 
da man i denne kand merke en Bevagelse, som i en Aare. Dette uscrdvanlige 
Lems Farve er hviid eller blank, men Folhornenes rodagng, da Kroppens der
imod er bruun, med en langs hen ad Ryggen gaaendechviid Aare, som indehol
der et Slags Melk, og giennemflares paa langs af en anden bruun Aare, 
hvortil og sees Tegn paa Kroppens foreste Deel (Fig. 6. £.), hvor denne Aare 
aflader. Jnsecrets Leye, eller Stilling i Skiallen, kand man nogenledes fore» 
stille sig, ved at betragte Fig. 9. I den smaleste Deel af Skicrllen, og hen ved 
den bredeste Ende af samme (Fig. 3. a.), sidder paa den indvendige Side en tynd 
og langagtig Tand (Fig. 9. a.), til hvis underste Side Legemet egentlig er faster, 
stiont det tillige ved starke Muskler Hanger fast ved Laagec, i sar ved den mindste 
og smaleste Part af samme (Fig. 5. a.), saa at det egentlig er imellem denne 
Tand og Laaget, at Insectet har sit Sade; og naar det med Bag-Enden flyder 
Laagek op (See Fig. 9, b.) stikker det i samme Oyeblik Foihornene frem igien- 
nem Aabningen (Fig. 9. c.), for saaleves at fange noget til Fode. Derimod er 
Skiallens storste og bredeste Deel (Fig. 2. item Fig. 9- cl.) ikkun lidet foreener 
med Kroppen, efterdi Insectet flal der boye eller krumme sig, naar det stikker 
fine Folhorne ud. Desuden tiener og dette Mellem,Rum til et Glemme-Sted 
for den temmelig store ZCMs-Stok eller Ovarium (Fig. 9. ej, som Insectet 
har liggende bag ved Ryggen, og ved visse fine Strenge fasthangende saa vel 
til Ryggen som Skiallen; fliont dette ikkun sielden sees, forend Insectet har 
naaer sin modne Alder og fuldkomne Storelse. Imellem Insectet og Stenen 
eller Klippen, hvorpaa Skiallen sidder, befindes altid en tynd Hinde, som be# 
dakkec dette blode Insect mod Stenens Haardhed. Paa en Deel af disse Skial 
sees et lidet rundt Hul, ey ftorre, end at det kand modtage en Knappenaal; 
og i dem findes gemeenlig en liden Nereis af en Nagels Langde, undertiden og 
en 4Xvci|e (Gordius extremitatibus concoloribus) som have adel sig ind igien# 
nem Skiallen og fortaret Insectet. Skulle dette Slags Bierg-Ruur af nogen 
tilforn vare beflrevet, da er Det mig gandfle ubekiendt.
Paa Tab. III. forestiller

Fig. i. Bierg-Ruren i naturlig Storelse.
Fig. 2. Der storste Stykke af Skiallen noget forstorret.
Fig. 3. Det lange og smale Stykke af samme.

fig.
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Fig. 4. Det korteste Stykke af samme.
Fig, 5. Ski cell ns Laag eller Operculum.
Fig. 6. Der i Skiællm boende Znftcr, forstsrret.
Fig. 7. Een af Inserters Brenagrige Tænder, forstyrre^
Fig. 8. En Diro / forstorrer.
Fig. 9. Insectet, liggende i sin Skiæl.

IV.

En Sse-Skollorm eller Tusindbeen, med omtrent 82Fod
der paa hver Side/ og med tvende Traade i Stierten.. 
Nereis Tegmentis annularibus circiter go, fubtus fu Icat a, 

cirrhis caudæ duobus.

Dene Insect seer ud som en Tusindbeen, eller Scolopendra, og lader sig 
beqvemmeligst hensore til vet Genus, so n i Linnæi System Heeder Nereis, og 
er med Scolopendris nær bcflægtet. Dm sees i sin udvortes Skikkelse afbildet 
Tab. IV.Fig. i., men er ellers af forffiellig Længde, da nogle befindes acvære 
en heel Finger, andre iglen ikkun en halv Finger lange, og derunder. Foran 
sidder et Par tykke, blöde og Cylindriske Horne, med en endnu blodebe, samt 
rund og papilleux, Klode i Enden; og imellem disse ligger en blod Plade, lige* 
som en Pande, der bag til, hvor den er bredest, har fire sorte Punkter som 
Ayne, og foran, hvor den er smalest, tvende smaa Horne, hvilke i sig felvere 
bl ode som Traade, men syneS dog, saa længe Insectet er i sit Element, nemlig 
Soe-Vandet, at staae stive som Borster. Paa hver Side af Hovedet sees 
fire andre Traade af selvsamme Beskaffenhed, men dog en god Deel stsrre; 
hvilket alt forestilles under Fig. 2. Under Hoveder sidder en Aabning, som er 
Munden, og inden i samme et klodagtigt Væsen, somsees forstorret under Fig. 3., 
og har dette besynderlige, at der kaud skydes langt ud af Munden, og trækkes 
ind iglen, saa at man ey seer ringeste Tegn dertil. Paa samme bliver at merke, 
forst tvende krumme og Savlignende Tænder (Fig. 3 aa. item Fig 4.), dernæst 
et Svælg eller Aabning, hvorigiermem Maden gaaer (Fig. 3. b.), og endelig de 
kiodagtige Gummer (Fig. 3. cc.), med deres mange hornagtige smaa Knuder, 
hvilke, naar Svælget tillige med Tænderne trækkes ind, og Gummerne stode 
sammen, uden Tvivl liene tit ar knuse og sondertrykke Maden. Kroppen er 
lang og smal, neden under flad med en paa langs gaaende Fure, men oven til 
convex og afoeelk i mange Ringe, hvis Antal er ulige efter JnsectetSStorelse, 

' B nemlig
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nemlig paa de storste omtrent 80, og paa de mindre 72 til 64, og derunder. 
For hver Ring (den forste og storste undtagen) har Insectet paa begge Siver en 
gandffe flad, breed og kort Fod, staaende paa Kantsaaledes, at den vedhan- 
gende blöde Traad (Fig. s. a.)> som sidder i den oversteEnde, pager opad, og 
de igiennem Foden lobende fine og haarde Stilke (Fig. 5. b.)> som sidde i tre 
adffilte Samlinger, page lige frem eller horizontal, og have den Egenskab, at 
de baade kand ssydes ud og trakkes ind i Foden igien. Pderst i Rumpen staae 
tv fine Traade, hvilke (ligesom de forhen ommeldte Hvved-Traade) holdes stive 
i Vandet, og ttene uden Tvivl til samme Brug, som de paa Fodderne siddende 
Stilke og Traade, nemlig til at roe og ffyde sig frem med i Soen, hvor In
sectet bevager sig meget hastig, og flaaer sig i mange Bugter, helst naar del 
vedrores. Dets Farve er enten gron-eller rod-agtig sort oven til, men neden 
under blaae; og langs hen ad Ryggen lober en fiin Aare af rod eller morkerod 
Farve, som formodentlig bliver den store Blod-Aare.

Dette Insect er ellers det samme, som i Söndmsrs Beffriv.I. P. 197. 
Side loselig er ommeldt, og synes at vare den i Linnæi Syft. Nat. ed. 10. 
pag. 654. saa kaldte Nereis pelagica; men da denne sidste foruden et ringere 
Antal af Fodder (som dog er meget foranderligt, og altsaa i Sammenligningen 
ubetydeligt - tillagges tvende Knuder paa Hovedet, som ikke findes hos hiin, og 
derimod ep tillagges de tvende Rumpe Traade, som hiin virkelig har, faa kand 
der med Billighed tvivles om, at de ffuile vare eet og selvsamme Species.

Paa Tab. IV. forestiller
Fig. i. Insectet selv i sin heele udvortes Skikkelse, liggende paa Bugen.
Fig. 2. Insektets Hoved forstorret.
Fig. 3. Hals-Svalget, med sine Gummer og Tander, forstorret.
Fig. 4 Een af samme Tander endnu meere forstorret.
Fig. 5. En Fod forstyrret.

V.

En Soe-Hare uden Øret og med splittet Snude.
Thetys auriculis nullis, margine antico fiflb prominulo.
Zblant de adffillige Mollufca, som findes ved vore Strandbradde, fore

komme i sar tre Slags, som jeg holder forat vare hidindtil ubckiendte, og som 
jeg, formedelst dcreö Liighed med den egentlig saa kaldte Soe-Hare, eller Lepus 

marinus 



II___________________ over Norffe Insecter.
mannus Aldrovandi (*), vil tage mig 0en Friel-ev at kalde S-e-Harer, og 
fage ar forestille dem alle i Tegning paa een og lamme Tabelle, nemlig paa Tab. v.

B 2 Det

(*) Dette Sse-Dyr, som hos Jonfton findes aftegnet under Navn af Lepus Marinus i Hift. 
Nat. Exfwgv. Tab. i., forekommer og ved vore Strandbredde i stor M«ngde, og det 
i folgende Skikkelse: Den er omtrent en halv Fiiger lang, eller lidt mindre, og oval
rund, paa Ryggen meget ophoyct, om Kanterne tynd og tillige ujervn, men neden under 
flad, og sammesteds forsynet med en aflang breed Fod, som ikkun i Midten er fasthcrn- 
gende til Kroppen, men ved Siderne adskilt derfra, og staaer bag til noget, men ikke me
get, uden for Kroppen. 3 ovrigt bestaaer den af et kisdagtigt Vrsen, overdraget med et 
fast Skind, og pan svcrste Side overalt besat med storre eller mindre blodc Vorter, af 
hvilke de siorste kand lignes med de m ndste Knapp.naals-Hoveder. Den giver sig ellers 
mange foranderlige Skikkelser, da den snart gior sig kortere, snart leenaere, nu brcedere 
i Enderne, nu finalere, mi meere eller mindre uj«on i Kanterne; og sieldcn seer den paa 
ren Side ud soin paa den anden. Henved den foreste Ende, som gemeenlig er den sma- 
leste, sees to Huller paa toarrs lige over for hinanden, hvoraf srcinstikketo trinde og kisd- 
agtige Horne, et Par Linier lange, neden til tykke og glatte, men oven til noget finalere, 
og rundt om besatte med mange kiodagtige Trevler, af hvilke de uederste tre de larngste, 
og de ovrige efcerhaanden kortere, saa at Hornene derved faae entrind, men tilligeconift 
Skikkelse. Naar disse Horne stikkes ud (thi de kand og trarkkes gandfte ind i Hullerne) 
og Ryggen tillige bsyes krum, faacr Soe Dyret en stor Liighcd med en siddende Hare. 
Henved den anden Ende, som gemeenlig er den bredeste, sidder et enkelt Hul, som under
tiden sees at give en Deel gule Excrementa af sig, og bliver derfor vist nok Anus Det 
seer ud som en opstaaende ksdagtig og huul Cylinder, og er rundt om indhargntt af ni 
kiodagtige og krusede Blade, ret at see til som smaa indskaarne og krusede Kaal-BIade, 
med en Hoved-Green i Midten og adstillige Bl Greene ved Siderne, just ligesom paa 
Trarerncs Blade. Alle disse Blade st-ae rundt om Hullet, ligesom Straalcrne paa en 
Stierne, og have en findeles artig Anseende; men naar de trarkkes ind i Kroppen igien 
(thi de kand skydes baade ud og ind) da sees intet uden en utydelig Aabning Ded den 
foreste Ende af Foden, lige neden under de to flossede Horne paa svcrste Side, sidder et 
kisdagtigt Lem, som et Hoved med to Lirer eller Snippe, som ere Folhornene, og midt 
imellem dem en aflang Aabning, som er Munden. Et Stykke derfra sidder imellem Fo
den og Kroppen tt andet kisdagtigt og trindt Lem , nersten af samme Anseende som Fsl- 
hornene, dog lidt storre, og kand trerkkcs baade ud og ind, hvilket ester al rim.lig For
modning bliver Penis. Dyret beverger sig gandste langsom og uformerkt, er neden under 
hviidt, men oven til rodbruunt, dog blcegt. De krusede Blade falde hvide, og noget 
blaae om Kanterne. Endnu kunde m.rkes, at toet oven for Hullet og de deromkring 
staaendc Blade giver sig tilkiende en Pikken og Bevcrqelse, som viser, at Hiertet maa der 
have sit Garde; item at Hullet selv, der omgives af Bladene, sidder gemeenlig hen til een 
as Siderne, og aitsaa ey midt paa den nedrrste Deel af Kroppen. Enhver, som sam
menligner denne Beskrivelse med Jonftons Tegning over Lepus marinus, skal uden Tvivl 
sinde den allcrsterste Liighed imellem dcm, og ingen anden Forstic! end denne: at vores 
Soe-Hare har flossede Srer og indssaarne Blade ved Rumpen, intn Jonftons derimod 
glatte Hrcr og u-indffaarnt Blade; hvilken Forstiel dog er as liden Beeydenhed. Med 
disse kommer vel nogenledes overeens Bohadfchii sag kaldte Argus (vide Bohadfchii Traft.



12 Bestridelse
Der forste Slags, som her egentlig kommer i Betragtning, er af Skabning og 
Stvrelse stråledes, som Tab. V. Fig. i. & Fig. 2. udviser, da den fsrste Figur 
forestiller Soe-Dyrek paa sverste, men den anden paa underste Side. Ten er 
ellers i Fasthed som Kiod, af Skabning oval-rund, paa Ryggen opheyet og 
befat med smaa Vorter, men neden under flad, og rundt cm i Kanten tynd, 
Dg som ofrest ujcevn. Den har kun en eneste lang og temmelig breed Fod 
(Fig. 2. a.), som gemeenlig strcekkcr sig et Stykke uden for Den bageste Deel af 
Kroppen (Fig. 1. a.), men er ellers paa alle Sider adskilt fra Kroppen, og ikkun 
i Midten faflHangende; hvoraf det kommer, at den ey allene er i Stand til al 
Zaae, eHer rettere al krybe langsom afsted paa Sncglcviis, men ar ben og, 
staaende paa fin Fod, kanv Lrcye cg vende Kroppen ncrsten rundt omkring, tik 
hvilken Side ben vil. T elte secs i far, naar den lcggcs paa Ryggen; thi da 
dreyer den Foden rundt om, for at finte noget at faste den ved, cg faa snart 
Den med Fodens fvreste cg tykkeste Deel Fig. 2. b.) rerer ved noget, faster derr 
sig strap faa vel, at den ved egen Hielp kand komme til at ftaae med vpvendl 
Ryg, skisnt alting gaaer langfon t og meysommeligt til. Man seer og, imedens 
Den ligger paa Ryggen, at den kand krympe sig sammen, og med Legemets 
tynde Kanter indsvebe og fiiule den hele Fod. De evrige Lemmer, fom fortiene 
at merkes, ere r.) Den lille vphoyede cg splittede Snude (Fig. i.b &Fig.2.c.) 
fem er intet andet, end en splittet Ophvyelse af Legemets tynde Kant. 2.) De 
tvende blode Fslhvtne (Fig. 2. dd.), med en paa hver Side og tat neden for 
siddende sort Punkt (Fig. 2. ee3.) Det Lem, fom Forhornene og de forte 
Punkter sidde paa, hvilket seer ud som et lidet Hoved, og har der, hvor det 
narmer sig til Fodens fvreste Deel, en Aabning, hvoraf kand udtrykkes et kisd* 
agtigt Lem med en paa langs gaaende Risse, som paa begge Sider er befat med 
et halvt Snees krumme og fine Tander, og bliver uden Tvivl at anfee for den 
rette og egentlige Mund. 4.) Det Sncgle-Huus, eller Cochlea, som ligger 
gandsse indfluttet cg skmlt i Dyret, men er ellers af saavan Skabning og Sts» 
relse, fom derunder Tab. III. & IV. sies forestillet baade paa vverste og un
derste Side. Dette Snegel-Huus, hvortil uden fra ey fees ringeste Tegn, har 
Kl. Save ulden til stråledes, ar dets vphoyede Deel (Fig 3, a.) vender op til

Ryggen,

de qvibusdam animalibus marinis, c 3. & c ir Tab. V. Eig. 4, & 5 ) MkN ved nvyrre 
Sammenligning vil man Icttelig crsarr, at delle dog nw« vare tt langt andet Sov Dyr, 
fliont bemeldte Forfatter paafiaaer, at örter «t mcd Aldrovandi og jonftoniiLepus 
marinus , og beffyldev disse tv Skribentere for at have, blot kfter Fiskernes Berrtnina, 
givet Dyret Navn afog Liighed med cn Hare. Havde den ellers vel sortiente AulKorseet 
den Ssc-Hare, som nu er beskreven , tvivler jeg aldeles ikke paa, at hand jo havre kaldet 
Kenne Beskyldning tilbage iglen.
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Ryggen , men Vets runde Ende (Fig. 4. a.) hen til Hoveder, ogdenssorsteDeel 
afZiabningen, tillige med Omdreyelftn eller fpira cochleae (Fig.4. b), hen til 
Dyrets Bag-Deel, indehvidenSe alte Indvoldene, og i seer den brune Sever, 
som paa en Spiral Maade lober ind i Omdreyelftn, ligesom hos Sneglene.

Denne sidste vg besynderligste Egenskab, som ikke findes hos noget andet 
migbekienDtSoe-Dyr, foraarsager, ar man neppe kand vide, til hvilket Genus 
den nerrveerende Soe-Hare egentlig bor henfores. Endstiont den indbefatter 
tn Cochleam, kand den dog ikke vel udelukkes af Mollufcorum Classe; men 
at jeg har regnet denne og deovrige Soe-Harer blant Thetya, dertil har' jeg 
ingen anden Grund end denne, at Linnæus har kaldet Lepus marinus Aldro- 
vandi en Thetys. Enhver seer dog lektelig, at den Generiffe Definition paa 
Thetys maatte meget forandres hos Linnæum, om den skulle passe sig paa vore 
Soe-Harer, i sar paa den narvarende; ja, da Thetyorum rette Characteer 
nyelig er udviklet, og efter Ariftotelis Lare rigtig bestemt, i Aél. NidroC 
Tom. 3. af Selskabets Stifter, Hans Hoyarvardighed Herr Biskop Gumiero, 
faa seer man, at dette Navn ingenlunde kand passe sig til flige Dyr. Lernaea 
Bohadfchii har vel et os conchiforme i sig, ligesom denne en cochleam, eller 
rettere er os cochleiforme; men ey at tale om, at Navnet er taget af samme 
Dyrs Forgistighed (fc. ä lacu Lerna, ubi habitabat monftrum' venenaturo 
Hydra}t fora her ikke bemerkes, faa er desuden Forffiellen imellem Lernæa og 
vore Soe Harer noget for stor, eller Overeensteminelftn (fem mig synes) alt for 
liden, til at kunde henfore dem alle under eet og famme Genus. Argus Bo
hadfchii, fom skal vare den rette Lepus marinus, ligner vel denne langt meere; 
men da Grunden til Navnet soges i de smaa forte Prikker eller Punkter, fora 
sidde paa Dyrets Orer, og holdes for at vare Oynene, faa synes Navnet ar 
vare ubegvemt, ev allene for denne Soe-Hare, som flet ingen Aren har, men 
vg fordeovrige, som i steden for sorte Punkter havs tynde Traade eller Flos 
paa Arene, hvilket vel ingen kand anser for Ovne, ligesom jeg heller ikke kroer, 
at Bohadfchii Argus har virkelige Oynr. Da narvarende Soe-Hare altid 
har en Cochleam hos sig, faa kunde den (naro der endelig stal laanes et Navn 
af Mythologien) if fe ubillig kaldes Triton ; men da dette Navn af Linnæa 
killegges et g andske andet Dyr, og derimod Lepus marinus- Aldrovandi kal
des af ham en Thetys, faa lader jeg baade denne og de folgende Soe-Harer 
gaae under sarantr Navnindkil vore Syftemarici give os noget bedre. Til. 
Slutning maa jeg erindre, at narvarende Soe-Hares Farve er oven trl bruun, 
men neden under hviid, vg at dens Opholdssted er Soe»Vandet nar ved 
Strandbredden.



Beffrivelse'14___ ____________
Paa Tab. V. forestiller

Fig. i. SoeHaren i naturlig Storelse, fremvisende den ene Side, og hvi
lende paa sin Fod.

Fig. z. Den samme, ligeledes i naturlig Stvrelse, men liggende paa Ryggen.

Fig. 3. Det i Soe-HarenindsiuttedeSnegle-Huus, eller Os cochleiforme^ 
betragtet paa den overste Side.

Fig. 4. Dito, betragtet paa den underste Side.

VI.

Cn Soe-Hare med tvende osreiste Vrer og mangt 
greenede Horne paa Ryggen.

The tys auriculis duabus elevatis, cornibus dorfi ramofis 
five arborefcentibus.

Dette er et gandsse blodt og giennemsigtigt Soe-Dyr af langagtig Skab
ning , dog meere tykt i Midlen end ved begge Ender, i sier ved den bageste, hvor 
det falder smalt, og endes med en Spidse, da den foreste Deel derimod endes 
med fire kom, men taggede eller Grenefulde, Folhorne; hvilket med meere er 
at see af Tab. V. Fig. 5. Neden under er Kroppen flad, og tynd omkring Kan
terne; og med denne Flade, som egentlig bor kaldes Soe-Dyreks Fod, beva- 
ger der fig fort paa Snegle-viis. Allerforest, hvor denne Flade tager sin Be, 
gyndelse, sees en paa langs gaacnde Risse, eller liden Sprcrkke, som er Mun- 
den. De ovrige merkvcrrdige Lemmer i og uden paa denne Soe-Hare ere fol
gende: i.) Et Par ncrr ved Halsen og jervnsides staaende Orer (Fig. 5. a.), 
som ere indffaarne paa alle Sider, og see derfor ud som de vare taggede eller 
flossede, og staae opreiste paa en hoy Rod eller Stamme, som hen ved Orene har 
fem mestendeels horizontal udstaaende Greene. 2.) Et Par hoyere og meere 
Greenefulde Horne, siddende javnsides (ligesom Orene, og ikke rer langt fra 
dem) oven paa Ryggen, hvor man langs ned ad seer endnu fem Par grenede 
Horne, som esterhaanden tage af i Hoyde, jo meere dencrrme sig til Bag- 

Enden.
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Enden. Alle disse sex Par blöde og boyelige Horne, som adstilles fra hinanden 
ved en midt ad Ryggen gaaende Fure, ere intet andet end lige saa mange Lun
ger, og tiene Soe-Dyret til samme Brug og Nytte, som Giellerne hos Fiste, 
nemlig at Blodet ved Havets eller Bolgernes Tilstod foru ndes deri, og glores 
beqvemt til Circulation. 3.) En imellem det andet Par Horne, eller lidt bagen 
for samme, siddende ujcevn Pukkel (Fig. ;.b.), der idelig bevcrger sig op og ned, 
og indsiutter en liden giennemsigtig Blcrre, som, hver gang Pukkelen bevceges, 
udvider sig og krymper sig sammen igien; og denne Blcrre holder jeg da for at 
vcrre Hjerter. 4.) Adskillige Indvolde, som uden fra kand betragtes, og sees 
at ligge som brune eller rodagtige Tarme og Klumper langs hen ad Siderne, og 
tit sende visse Greene eller Aarer op til alle Hornene. Blant disse diftingvere 
sig paa hoyre Side tvende smaa Knuder, siddende imellem Ørene ogdet hoyeste 
Par Horne, og paa venstre Side et langagtigt Lem (Fig. 5. c.), som synes al 
vcrre sammensat af tre Parter, nemlig een langagtig og to rundagtige, og bli
ver Uden Tvivl at anser for Ventriculus primus, fecundus, & inteftinum 
duodenum, efter Bohadfchii Anmerkning i Bestrivelsen over Lernæa, aller
helst da jeg deri undertiden har tydelig merket en motum periftalti, eller Orme- 
formig Bevcrgelse ligesom i Tarmer, der fortscrttes for fra hen til Bag-Deelen. 
De Tarmedannede Indvolde der omkring, som og strcrkke sig op til de Greene
fulde Lunger, udgiore Soe-Dyrets Lever, hvilket jeg ligeledes flutter mig til 
tif bemeldte Bohadsch, der saa meget meere kand troes, som hans Lernæa er 
et stort Soe-Dyr, hvor aldt saadant tydelig kundeadstilles. I svrigt er denne 
Sse-Hare uden paa hviid af Farve, og derhos saa blank eller giennemsigtig, 
tit man uden paa kand see Indvoldene, som ere brune eller rodagtige, ja endog 
bemerke Indvoldenes langsomme Bevcrgelse eller motum periftalticum. Vel 
findes her, foruden de blanke, nogle andre, som uden paa ere bruunfarvede; 
men da de i alle Maader have famme Skabning, undtagen at Hornene ere lidt 
meere Greenefulde, saa kand de vel ikke vcrre adstilte fra hine, uden i Henseende 
til Klonnet. Saa tange dette Dyr ligger og flyder i Soen, seer det omtrent 
ud fom en Gople (Medufa), eller rettere som en blod og udannet Klump, der 
ingen ret Skikkelse har; men saa snart det scrttes i et Vand - Glas, flaaer det 
alle sine Greenefulde Lemmer ud, og faaer derved en meget artig Anseende.

Paa Tab. V. forestiller Fig. 5. denne Soe-Hare i naturlig Storelse, og 
paa den eene Side, liggende paa sin Fod, med udstrakte Folhorne, 
samt med oprejste Ører, og alle dens Greenefulde Lunger.

VII.
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VIL

Ev Soe-Hare med tvende Arer/ og Knippeviis samlede 
Home paa Ryggen som Qvaste.

Thetys auriculis duabus, pilis dorfi mollibus, fafcicniatrs, ere&is.

Rærværende lille Soe-Dyr kommer med der næst foregaaende meget over*  
eens / saa vel formedelst sin langagtige og bag til spidse Skabning, som og i 
Henseende til dets flade og i Kamen tynde Fod, med hvilken der bevæger sig 
langsom afstev, (om en Snegel; ep ar tale om, at Farven paa Kroppen er 
hviid og blank hos dem begge. Berte er da den tredie af mig saa kaldte Soe- 
Hare, hvis udvortes Skikkelse er ar fee af Tab. V. Fig. 6., og hvis merkeligste 
Lemmer tre folgende: i.) Er lider rundagligt Hoved, med en neden under paa 
langs gaaende Aabning eller Rlsse, som er Munden, og med tvende fra Siderne 
udgaaende lange, (male og glatte Folhorne, som (laae meget vidt udspcendte og 
adffilce fra hinanden, men ere ellers blode ligesom den hele Krop. 2.) Tvende 
blode og taggede Ører (Fig. 6. a.), som vel ftaae jævnsides ved hinanden, men 
dog gandsketær sammen paa een og samme Rod. 3.) Fire Par Qvaste, eller 
Samlinger af blode Borster uden Tagger, af hvilke der foreste Par er det hoyestr, 
og de andre efterhaanden alt smærre og smærre. Disse ere, egentlig at tale, 
Soe-Dyrets Lunger, og staae ikke midt hen ad Ryggen, som paa den næst fore# 
gaaende, men lidt længere ned ved Siderne, dog Parviis og parallele mod hin, 
anden. 4.) Hjertet, fom maa sidde en Steds nær ved Ørene, efterdi man der 
merker en Bevægelse, eller Hierte-Klappen, ligesom hos den foregaaende, ssiont 
ep saa kiendelig. I ovrigt bliver at merke, at hele Kroppens Farve er hvild 
og blank, men de Qvast-dannede Lunger Purpur-rode med hvide Spidser (*),  
hvilket giver denne Soe-Hare en prægtig Anseende frem for de andre. Langs 
hen ad Stierten gaaer ellers en Krid hvild Stribe, og pderst i Folhornene en 
lige saadan Skræg.

(*) Naar disse hvide Spidser §etr«gtes tmbev Microfcoplo, fee be ud som smaae hvide Kiivp- 
iPer, og syues st være iudhuule; hvilket jeg ikke har umketved Cernua dorfalia paa de« 
«<rst foregaaende.

Paa Tab. V. forestiller Fig. 6. Soe-Haren paa den eene Side, i naturlig 
Storelse, hvilende paa sin Fod, med udstrakte Folhorne, Ører, og 
Qvast-lignenDe Lunger.
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VIII.
Ruur paa Asters/ eller/ Orme-Rsr paa Asters.
Dentalium tefta flexuofa triqvetra, antice acuminata.

Dene Slags Ruur, eller Orme-Ror, kand (i sig selv betragtet) ikke vel 
være ubekiendt for dem, der tiende Asters; men Insectet, som boer deri, er 
formodentlig kun sielden seer eller betragtet, endog af de Namrkvndige selv. 
Dette har jeg Aarsag at (tutte af Linnæi Syft. Nat edit. io. pag. 78s., hvor 
ncrrvcerende Ruur, saa vidt jeg kand ssionne, forekommer urrver Navn af 
Dentalium Entalis, men med en hosfoyet Tilstaaelfe, at det deri boende Insect 
er ham endnu ikke bekiendt; hvorfor og Jnseccets Generiske Navn paa samme 
Sted settes in blanco. I Anledning deraf har jeg foretaget mig, saanoyesvm 
mueligt, at undersoge baade Ormens og Orme-Rorers Bessaffenhed, og kand 
vm begge Deele melde folgende.

Orme-Roret, eller den Skiæl, hvori Insectet opholder sia, bestaaerafm 
fast Kalk-artig Materie, ligesom Osters eller andre Skiæl, og sees i naturlig 
Storelse afbildet paa Tab. VI. Fig. 1., saa og i sin natlige Stilling, da den 
altid krummer sig som en Slange i fleece eller færre Bugter. Den har ellers 
en gandffe trekantet Skikkelse, og folgelig tre flade Sider, hvoraf den ene sidder 
fastgroet til Osters-Skallen, og de to ovrige ft ode sammen oven til med enffarp 
Kant, der seer ud som en kiolagtig Ryg, og strcekker sig hele Roret igiennem; 
men derimod er Aabningen eller Hullet i Roret, hvor Ormen egentlig har fit 
Scrde, gandffe rundt eller trindt, og rager efterhaanden af i Vidde, fra foreste 
til bageste Ende, ligesom Roret selv tager af i Tykkelse. Fra den foreste Ende 
udgaaer (just der, hvor den kiolagtige Ryg aflader) en fast Tand eller Pigge, 
som formodentlig har givet Anledning til, at dette Slags Nuur kaldes Denta
lium ; og i den bageste Ende gaaer Rorets ueberste Deel (Fig. 1. b.) altid no
get lcengere ud, end den overste, rer ligesom et Stykke af denne sidste kunde have 
verret tabt, eller fortærer, eller ved en Hændelse afstodt. Hullet gaaer lige 
igiennem det hele Ror, men Ormen, som har sit Tilhold deri, er ikke fuldt saa 
lang; dog af en besynderlig Skabning, og bestaaende af adskillige Lemmer, som 
lhver for sig maa beskrives. 1.) Et Hoved-lignende Lem med en lang Hals 
(Fig. i. a. Fig. 2. a. & Fig. 3. a.), hvilket eykommer gandffe til Syne, forend 
Ormen ffyder sig ud af Roret, men sidder indsiuttek indtil den overste Knop, 
som med sine tre udstaaende Pigger altid staaer uden for Hullet. Denne foreste 
og klumpagtige Deel bestaaer af rn haard og convex Been-Plade, inden til huul 
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som en Hierne-Skalle, og uden til forsynet med tre Beenhaarde Pigger eller 
Horne/ hvorigiennem fra Skallens huule Sidegaae Huller, nemlig et Hul for 
hvert Horn, Dont ikke meget dybt ind, og undertiden ikkun i er Horn, meney 
i de ovrige. Uden om er denne Skalle omgiven med en Skindagng Materie, 
som fortsattes bag til i en tynd og flad Hals, der i Begyndelsen er bredest, og 
har der tvende udstaaende Ore-Lapper af samme blode Materie, een paa hver 
Side (Fig. 2. bb.), men bliver siden efterhaanden smallere. Naar man seer, 
hvorledes Ormen strakker dette Lem ud, og hvorledes den udbreder de vedham 
gende to smaa Ore-Lapper, ligesom tvende Folhorne, med videre, da skulde 
man aldrig kunde tanke ander, end al decce Lem virkelig var Ormens Hoved, 
og at Munden nodvendig maarre sidde i Enden deraf; men da flet ingen Aabning 
nogensteds er at merke derpaa, nodes man strap til at forlade disse Tanker, og 
derimod troe, arden haarde Plade med sine tre Pigger tiener Ormen til Varge, 
baade naar den er udstrakt, og naar den sidder indflutlet, da Pladen i sidste 
Tilfalde bedakker Rorets overste Aabning som et Laag, og hindrer andre Orme 
fra ak bore sig derind; item at de vedhangende tvende Lapper (hvilke undertiden 
befindes at vare splittede i Enden, men som oftest hele) maae bruges i steden for 
Folhorne, tit at befole hvad der i Narvarelsen kunde vare tienligr til Fode og 
deslige. 2.) De mange Greene eller Arme (Fig. i. cc.), som paa begge Sider 
af bemeldte Hoved-lignende Lem staae fastede til ben overste Deel af "Kroppen, 
i tvende lige over for hinanden staaende Rader, eller halve Cirkler, hvoraf enhver 
l sar indbefatter 14,15, 16 til 17 Arme; thi disse ere i Henseende til Antallet 
foranderlige, og ikke engang paa begge Sider lige mange hos eet og samme 
Insect. De bestaae af en kiodagtig eller blod og flindagtig Materie, og ere 
neden til, eller ved Roden, sammenhangende med hinanden, men oven til ad- 
ffiire, og ligesom fryndsede, formedelst nogle paa begge Sider vedhangende 
kiodagtige Trevler, som sees af Fig. 4. cc. I faadan udbredet Stilling holder 
Ormen bestandig sine Arme i Vandet, undtagen naar den af Frygt eller andre 
Aarsager trakker sig ind i Roret, eller og naar den, efterår Frygten er forbi, 
begynder al krybe frem af Roret iglen; thi da ligge Armene paa begge Sider 
sammenfoldede omtrent saaledes, som de findes forestillede under Fig. 2. cc. og 
Fig. 3. cc., hvoraf den forste fremviser dempaa den nedvendende- og den sidste 
paa den vpvendenbe Side. Dog er det at merke, at Arme-Raderne pleye, i 
foranforre Tilfalde, ikke ak staae saa vidt adffilte fra hinanden, som bemeldte 
tvende Figurer forestille dem (thi dette er fleet med frie Forsat, paa der ar visse 
andre Lemmer, som ellers ligge fliulte, kunde betragtes i deres rette Sammen
hang) men tmere indviklede, og i Enden lidt sammenkrollede, som. Fig. 5. nar
mere udviser. I ovrigt seer disse Arme meget bunkede og brogede ud, da alt
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det, som paa Tegningerne befindes af mork Skatlering, er enten blaac eller 
bruum, mender lyse derimod enren hvidt eller Purpur-farvet; saa ar rodt, hvidt, 
bruunt og blaat vexler her arrig om med hinanden i bredere og finalere Ringe, 
ssiont ikke bestandig i een og samme Orden. 3.) Munden, eller den Aabning, 
som rimeligst bor ansees for Mund, sidder just imellem disse to Rader af Arme 
(See Fig. 3. b.); rhi naar deri stikkes en Preen eller Naal, kommer den lige 
ned i Maven, og naar Maven trykkes, komme Tarmene ud igiennem denne 
Aabning, som jeg holder for ar vare Munden, u-agter jeg deri hverken har 
merket Teender eller andre LEde-Redffaber. Til at samle Fode, og at bringe 
det indsamlede til Munden, er det troeligt, at denne Orm, ligesom Bierg« 
Ruren (Balanus f. Lepas) betiener sig af de omkringstaaende Arme eller 
Folhorne, hvilke altid staae udspeendte og stive i Soen, indtil noget fore
kommer og hcenger ved dem, da de strax trcekke sig ind i Roret, men ssyde 
sig lige saa hastig ud tgien, og seerle sig i den scrdvanliae Stilling. 4.) Dr 
ffindagtige, blaae.farvede og taggede Blade, som neden til omringe Armene, 
og bedcekke dem imod Rorets haarde og ffarpeKant, hvilke egentlig ere Tre 
i Tallet, nemlig to paa overste Side (Fig. 3. ee.), og een paa den un
derste (Fig. 3. dd.); ffiont dette sidste seer og ud som dobbelt, da det oven 
til staaer sig hoyere ud ved Siderne, end i Midten, hvor det falder lavere, men 
har dog sammesteds en ophoyet Snip, eller opstaaende Lap. Disse Blades 
Nytte er, som jeg forhen har sagt, at bedakke Armene imod Rorets Haard- 
hed, og folgelig deres Stilling ikke fuldt saa plat og nedhangende, som Fig z. 
forestiller, men meere op ad boyer, og ikkun oven til nedboyet over RorecS 
starve Kant, omtrent som Fig. 2. dd. udviser. Ved Roden af det enkelte Bladr 
just hvor det foreenes med delo andre, sees paa hver Side et lidet Tunge-dannet 
Lem (Fig. 2. ff.), der baade kand boyes op ad (see Fig. 3. f.), og ned ad (see 
Fig. 3 g.); og ved Roden af disse igien sidder er andet endnu mindre vedhcrn- 
gende Lem, der ligeledes lader sig boye op og ned, og har (ligesom de Tunge
dannede Lemmer selv) en sort Plet baade paa den overste og underste Side. 
Disse fire smaa Lemmer ere noget blödere, end de ffindagtige Blade, og midt 
imellem dem synes ar ffulle vcrre er Hul, eller en Aabning, elrerdi dette Sted 
seer gandffe morkl og sort ud; men ved noyeste Undersogning har jeg dog ingen 
Aabning funder, og veed heller ikke, hvortil disse Tunge dm nede Lemmer med 
deres Vedheeng egentlig riene. Skulde nogen Aabning kunde opdages, da 
vilde jeg ansee disse Lemmer for Genitalia, efterdi jeg, foruden Munden og den 
bageste Aabning (Fig. 2. Ir.), ey har fundet ringeste Tegn ril Udgang forSceden, 
eller til Genitalia. 5.) En ffindagrig og blaae-farvet Kaabe, der bor ansees 
for den narmeste Forrstrttelse af de nys bemeldte Blade, og strerkker sig med 
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tvende sex-foldede Flige ned ad, paa begge Sider uf Ormens Krop (Fig. z. hk), 
men dog i sirr paa den underste (Fig. 2. gg.), hvor begge Flige udbrede sig alt 
meere og meere, indtil de stode sammen niidt paa Ryggen ved den siette og ne- 
derste Fold, og endes tilndst meden oval og noget tyndere Skind-Lcrp (Fig. 2. h.). 
Paa hver Kaabe-Fliig sidde langs ned ad Siden sex smaa Haar-Qvaste, een 
for hver Fold; og lcengere ned, end denne Kaabe strakker sig, har jeg aldrig 
seer Ormen atffyde sig uden for Roret. 6.) Den nederste og längste Deel af 
Ormens fmole Krop, som altid ligger ffiulc i Roret, og erpaaden overste Dide 
gandffe glat og tisoen, men paa Ryggen, eller den underste Side, suldafRyn- 
ker, eller smaa Ringe, og for hver Ring forsynet med et lidet Haar paa hver 
Side, hvilket air, tilligemed de forhen ommeldte Haar-Qvaste, tienerOrmen 
til at ffyde sig frem og tilbage i Roret. 7.) I Ormens Mave (Fig. 3. ii.) sees 
intet andet end en Hoben rodgule Tarmer, liggende i adffillige Bugter, og 
strcekkende sig lige op til det Sted, hvor Munden sidder; men langs hen ad 
Ryggen (Fig. 2. iii.), og inden for dens tynde Huud, findes hos de fieeste en 
Purpur-rod og noget Violet Materie, som .paa begge Sider af den dobbelte 
Rand, der afdeeler Ormens Ryg i Midten, gior en Forhoyelse i Kroppens 
Ringe, naar den er samlet i nogen Mængde, og foraarsager, at hele Ormens 
Ryg endog udvendig seer rod ud.

Denne Materie har jeg egentlig lerrt at legge Merke til derved, at jeg ikke 
avene befandt mange Orme-Ror at vcrre Purpur-farvede i den oversteAabning, 
men og Ormene undertiden af samme Aabning at udgyde en Purpur-rod Mate
rie i den Merngde, at Soe-Vandet i en vis Distance omkring dem blev gandffe 
tingeret deraf og rodfarvet; ikke at cale om, at mange Osters-Skatter, hvorpaa 
disse Orme sidde, have (uden Tvivl af denne Materie) en gandffe rodagtig 
Farve uden paa sig, og at man, naar Osters siaaes op, og Slaget tresser paa 
een af de med Purpur-Materie opfyldte Orme, faaer undertiden baade Ansigt 
og Hander overstoenkede og besprcengte med rode Pletter. Jeg har derfor noget 
noyere betragtet denne rode Materie under Forstorelses-Glas, og da befundet, 
at den egentlig bestaaer af mangfoldige smaa og runde, men derhos platte Vg, 
af rod Farve, som flyde i en blank Vcedffe, men give dog formedelst deres 
Mcrngde en Violet Purpur-Farve endog for blotte Oyne, og opfylde som oftest 
den hele Ryg fra overst til nederst. Dog sindes der mange blant disse Orme, 
hvis Ryg et) seer Purpur-farvet ud; og dette kand have adffillige Aarsager, 
saasom: at Arggene paa Der. Tiid ere udgvdede, eller at ALggene ey endnu have 
vpnaaet deres fulde Modenhed, i hvilket Tilfalde de ey erePurpur-farvede, mm 
gule, som jeg selv tydelig har erfaret, eller og maaffee, at nogle af Ormene ere 
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Hanner og andre Hunner, hvilke sidste allene kand have Mg, men ey de forste. 
Overalt, da disse Orme forekomme i den Mcrngde, at man paa en reneste 
Osters undertiden kand tælle et heelt Snees, og de iblant dem, som have Mg, 
udgyde en Purpur-Farve af sig iden Overflodighed, som sagt er; saa kunde 
man let falde paa at troe, at deraf var noget at udbringe til almindelig Brug 
og Nytte. Men dette sætter forud, at man maatte see til at faae Ormene fat, 
inden de gydede sine Mg i Soen, og at man kunde udfinde et Middel at tvinge 
dem, til at ssyde Mggene fra sig, efterat de vare optagne af Soen, hvilket 
sidste dog uden Tvivl vil falde vanskeligt at sætte i Werk. Da jeg erindrede, at 
man kand faae Igler til at give Bloder af sig, ved at bestroe dem med Salt, 
giorde jeg samme Forlog med disse Orme, i Haab, at de ssulle gyde Purpur- 
Materien ud, men forgieves; og ved at legge dem i ffarpe Vædsser, saasom 
Mdike og Spiritus vini, har jeg ikke faaet andet end Livet af dem. Vil man 
noyes med det lidet , som af een og anden Orms Rygkand optages meden Pen, 
da bliver vel den vigtigste Nytte deraf denne, at man, i steden for de ellers bru
gelige Navne-Sting, kand dermed tegne rode Navne-Bogstaver paa Lintoy, 
hvortil denne Materie er nok saa begvem og tjenlig, som den i G^ndm. Beskri
velse I. p. » » - Side ommeldte Purpur-Vædffe, der tages af et vist Slags 
Soe.Smgle, og anvendes til selvsamme Brug, ffiontden ikke strap faaer sin 
rette rode Farve, som denne nærværende, men ester nogen Tiids Forlob, og 
efter foregaaende Tilberedelse eller Blanding med andre Vædffer. Det er ogat 
merke, at ligesom den rode Materie, der tages afOrmensRyg, giverstraxen 
reen og bestandig Violet Purpur-Farve, ba'ade paa Papiir og Linnet, saa 
setter den blaaefarvede Kaabe, og de hosstaaende blaae Blade, en smuk Berg, 
blaae Farve af sig, naar de gnides og fondertrykkes paa Papiir, og de rod- 
gnle Indvolde en lige saa smuk guulFarve, naarde blotanstrygespaaPapiret; 
men om der af alt dette kand komme noget vigtigt og nyttigt ud, det maa Tiden 
og noyere Erfaring lære. Imidlertid kand dette tiene til et nyt Beviis paa det, 
fom Ol. Borrichius i hans smukke Differt, de Deperditis Pancirolli har paa- 
staaet, nemlig at Purpur-Farve af Snegle og Muffler ey bor regnes ibiant 
de gandffe tabte og-forlorne Konster, hvorom jeg maaffee en anden gang finder 
Leylighed til at melde noget meere.

Til Slutning maa jeg erindre, aten god Ven, som paa mine Vegne lmel- 
lemftunder har taget disse Ormes Adfærd vg Huusholdning i agt, har en reneste 
gang faaet noget at see, som jeg holder fvr en Parring. Af tvende Orme- Ror, 
som laae nær ved og lige imod hinanden, saae man Ormene paa eengang at 
stemkomme, og saa snart de naaede hinanden, at brede deres Arme ud og foye 
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dem tæt sammen, ligesom naar tvende udbredte Vifter kunde legges sammen, 
den eene mod den anden. Stray derpaa trak den eene Orm sig ind i Roret 
igien, men den anden fulgte efter og fik alle sine Arme indputtede i hiins Ror, 
saa at de gandske bleve ssmlte deri. Dog varede det ikkelcenge, forend den kom 
ud igien og farte fine Arme i en udbredet Stilling, ligefom for at vooe et nyt 
Angreb. Alt dette synes at give en Parring trlkiende; og da den Orm, som 
trak sig tilbage og ligesom undflyede, havde en rod Farve i Rorets Aabning, 
men den anden ikke, saa bestyrkes jeg derved i den Formodning, at der blant 
disse Orme gives baade Hanner og Hunner. Jeg veed vel, at de fleeste holde 
flige Orme for Hermaphrodicer; men disse maae dog notwendigparre sig, om 
deres 2Eg ffal befrugtes og bringe levende Unger frem. Hvad de ncervcerende 
Ormes Yngel angaaer, da fees den i hundrede Tal siddende fastgroet til Osters- 
Skallene, ret ligesom bitte smaa Cochleæ, med et Par Omdreyelser, og med 
en rund Aabmng i Toppen, hvor Ormen endnu ikke har sit Tilhold, men ligger 
rundt om sit Sneglehuus-dannede Ror, ey anderledes at see til, enden fim rod 
Traad, eller rettere som en rod Strag, hos hvilken jeg tydelig har merket saa- 
vel det Hoved,lignende Lem, fom Armene. Denne lille Orm er meget blod, 
men Roret er fast og haardt som en Cochlea, og synes virkelig meere at inde
holde en Sneglehnus-Materie, end en Kalk-Art, som de fuldvoxne Orme-Ror 
bestaae af. Siden begynder Roret paa en forunderlig og ubegribelig Maade, 
gandsse at forandre sin Skikkelse, da det, i steden for at sidde omdreyet som et 
Snegle-Huus, ligger lige udstrakt som en smal Traad, uden at krumme eller 
bugte sig, som de fuldvoxne Ror, og ikkun to til tre Linier lang med en Orm 
deri, som er endnu meget kortere. Saaledes findes de unge Orme-Ror i stor 
Mcengde siddende paa Osters Skallerne, deels ved den overste Aabning, deels 
og fornemmelig ved Siderne af de gamle; og kommer det mig rimesigst.for, 
at Grund Serven til den hele Yngel (baade hvad Ormene' selv og deres Ror 
angaaer) maa indeholdes i den forhen beskrevne rode og af piallige smaa Mg be- 
staaende Materie, omtrent paa samme Maade, som hos Sneglene, og at disse 
smaa Orme udvikle sig efterhaanden af ALggene, efterat de ere gydede.

Paa Tab. VI. forestiller
Fig. i. Orme-Roret i naturlig Storelse, eller, lidet over den sirdvanlige 

Storelse.
Fig. 2. Ormen selv, forstorret paa den underste Side, og med sammenfoft 

dede Arme.
Fig. z. Dito, forstorret paa den overste eller op ad vendte Side.

Fig. 4«
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Fig. 4. Armene forstorrede og gandffe udbredte.
Fig. 5. De samme lidet forstyrrede saaledes, som de vise sig, naar de fyrst 

begynde al udbredes.

IX.

En Laxe-Luus med et aflang-rundt Ryg-Skiold 
og Bag-Deel.

Monoculus thorace abdomineqve ovato, cauda lobata.

Jblantde Insecter, som plage Laxen, er hos vs ister bekiendt det narver
rende, hvis Skabning sees i naturlig Styrelse afbildet Tab. VII Fig. 1., og 
hvis Nationale Navn er Laxe-Luuo, fordi det bider og ceder om sig, som LuuS 
og andel Uloy. Denne saa kaldte Luus bestaaer af en kiodagtig Materie, over
dragen med et Skind, som er temmelig Haardt og ffarpt al fole til, i ster naar 
det bestryges med Fingeren ned ad, og har ellers adffillige merkvcerdige Lemmer, 
som hver for sig kortelig maa beskrives. 1.) En lang og ncesten trind HalS 
(Fig. 2. a.), i hvis yderste sidder Munden (Fig. 2. b.), og ved Siderne af Mun
den' to aflange Famle-Redffaber, som i Enden ere flossede eller lodne, og see 
neden under ud, som de vare sammensatte af tvende Stykker (Fig. 3. aa.). 2.) 
Et aflang rundt Ryg-Skiold (Fig. 2. cc.), som neden under falder noget plat, 
men oven til convex, og har der ey allene to krumme og noget ophoyede Strcr- 
ger, een paa hver Side, men og een midt imellem disse lige opgaaende og noget 
ophoyet Ryg-Rad med to lyse Pletter ved hver Side, hvilke uden Tvivl for« 
aarsages af de inden for liggende hvide Indvolde, z.) Et Par Fodder, sid, 
Vende imellem Ryg'Skioldet og Bag-Deelen (Fig. 2.dd); hver Fod bestaaende 
af to Leeder med fire Kloer, af hvilke de tre sidde yderst i Enden, og den fierd« 
noget hoyere op, som Fig. s. viser. 4.) Bag-Deelen, som er en god Deel 
storre end Ryg-Skioldet, men dog (med nogen Ujcrvnhed i Kanterne) ligeledes 
oval-rund og oventil convex; hvorimod den neden under falder huul og tynd i 
Kanten, samt foran paa begge Sider dybt indffaaren. Den har og oven paa 
adffillige fine Srrerger, tillige med adffillige lyse og mestendeels qvadrare, men 
dog ey bestandig i samme Ocden staaende Pletter, blant hvilke den storste og 
merkvcrrdigste (Fig. 2. f.) har i Midten en rund, rod og blank Plet, hvori mer
tes en Pikken eller Bevcrgelse, som giver Formodning om, ar her maa vare 
Hiertets Sade. Endelig fluttes Bag«Deelen' med 5.) en vedhængende dobbelt 
Lcep, bestaaende af samme Materie som Kroppen, og forsynet med en liden

Traad
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Traad i begge Ender. Alt Dette er da at fee paa Laxe-Luufens overste Side; 
men derimod forekommer paa den underste Side 6.) Tvende diode Traade eller 
Strenge, font staae fastede foran paa Rng-Skioldet, og ere gemeeniig to ril 
tre gange faa lange fom det hele Infect (fee Fig.i. aa.), men undertiden langt 
kortere (fee Fig. z. bb.), ja undertiden re nt borte, fom paa Fig. 2; hvoraf 
maa siuttes, at de ingenlunde kand vare Famle-Stcvnger eller Folhorne, font 
man ved forste Gyekast ffUlde troe, men at de virkelig dor anfeeS for Ovaria 
eller LEgge,Stokke, fom paa visse Tider kand voxe, og paa-andre Tider igien 
aftage. De befindes ellers under Forstorelfes Glas at bestaae af mange fubtilt 
Ringe , og at indeholde en hvidagcig Materie. 7.) Et ncer ved og neden for 
disse Wgge-Stokke siddende lidet Lem, af en meere fast og hornagtig Materie 
end de ovrige Lemmer, og af Skabning font to fammenfoyede fmaa Horne 
(Fig. 3. cc.), hvilket, da det er af famme hvide Farve fom Strengene, og inde» 
holder en lige faadan hvid Vcedsse, formodentlig maa vcere en Samlings-PladS 
for Scrden (GaamemBehalcnifi) i feer da det sidder faa ncer ved, og ncesten 
midt imellem meerbemeldte Strcenge eller LEgge-Stokke. 8.) De feje qvadrate 
og hvide Pletter paa underste Side af Ryg-Skioldet, hvilke uden Tvivl, lige« 
font de fire paa overste Side, blive at anfee for en Virkning af de inden for 
liggende hvide Indvolde. 9-) De to tynde og temmelighaarde Plader (Fig. 3. dd.), 
fom paa underste Side bedcrkke de forommeldte tvende dybe Jndsscerelfer i den 
overste Kant af Bag--Deelen, og ere allcne i Midten fasthcengende til Kroppen, 
men i begge Kanter noget adskilte derfra, og derhos forfynte med en tynd og 
flosset Hinde, font blant andre Svomme-Redskaber tiener Infectet til at fvomme 
desto sortere, og kand derfor kaldes en flosset Svomme-Hinde. 10 ) En stor 
Svomme-Fod (Fig. 3. ee. og forstorret Fig. 4.), fom bestaaer af tvende mod 
hinanden staaende Lemmer, hvert Lem atter afdeelt i to Parter, og hver Part 
forsynet med flossede Traade, font egentlig ttene til at fvomme med. Begge 
disse ligedannede Lemmer foreenes ved et fmalt Mellem Lem (Fig. 4. a.), der 
ligesom de vedhængende Svomme-Fodder kand bevceges op og ned. 11.) En 
mindre Svomme-Fod (Fig. 3. ff), der ligeledes bestaaer af to ligedannede og 
modsatte Parter, i alle Maader af samme Beskaffenhed, fom de ncrst fore# 
gaaende, ikkun at de i Enden ere enkelte, og ey som bine todeelte. 12.) Et 
Par hornagtige Hager eller Kloer, hvormed Insectet faster sig til Laxens Skind. 
See Fig. z. gg. 13.) Et Par korte og tykke Lemmer, med en lang hornagtig 
Kloe i Enden (Fig. 3. hh. item forstorret Fig. 6.) som maaskee tiener til samme 
Brug. 14.) Et Par lange og smalle Fodder (Fig. 3. ii.), bestaaende af tre 
nasten lige lange Leder, af hvilke det nederste er smalest, og i Enden forssnet 
med to fine Haar. Ved Roden as hver Fod sidder atter et Par hornagtige

Hager,
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Hager, omtrent af samme Skabning, som Kloerne paa det ncest loregaaendr 
Lem No. 13, men dog dobbelte, i s) Et rundtog kiodagtigt Lem (Fig 3. kk.), 
forsonet i overste Ende med et Hul, som formodentlig bliver Udgangen for 
Excrementa, eller og for Genitalia. Samme Lem kand ellers beocrges baade 
op og ned; og i sidste Tilfalde sees da ogsaa paa denne Side den forommeldte 
rode og blanke Plet, som jeg holder for at vare Hiertet. 16.) Et Par Fodder, 
siddende een paa hver Side af det nast foranforte runde Lem, og af samme 
Beskaffenhed som No. 13.; og nar derved, dog yderligere i Kanten, en horn
agtig Kloe paa hver af Siderne. Alle diffe Fodder og Hager sidde Radviis og 
Parviis langs ned ad Bugen, eller den underste huule Side af Jnftciets Bag- 
Deel, og cre gandste blanke eller uden Farve; da Kroppen derimod falder bruun 
eller blaaeagtig med adskillige lyfe Pletter, ogLEgge-Stokkenehvidagtige. DenS 
Element er Sse-Vandet, hvori jeg har merket atDen javnlig svommer baglans, 
og trakker fine lange ZEgge-Stokker efter sig. Jeg har og ofte feet, at Den i 
Vandet vender Bugen op, og saaledes svommer op imod Vand-Brynen, lige
som for at soge efter noget, hvortil den kunde faste sig.

Jovrigtbor dette ellers gemene Insect ansees for meget merkvardigt, i 
Fald Det er fandt, hvad man her i Almindelighed troer, nemlig at Det driver og 
tvinger Laxen til at soge Elvene og De farske Vande, sam>t at arbeide sig op 
igiennem de strideste Elve-Fosser, blot for at skylle Dette plagende Utoy af sig; 
hvilket da, som bekiendt er, giver Anledning til en stivn og fordeelagtig Laxe- 
Fangst i Elvene, og aflegger tillige et Beviis paa, hvor ringe Midler Forsynet 
undertiden bruger til at forstaffe sine Skabninger Den fornodne Fode og Under
holdning. Dette stadfastes og i Det Sv. Acad. Afhandl, for 17$ r. aben Afh. 
i. Qvart., med Det Tillag, at naar Laxe-Luusen i Begyndelsen af Sommeren 
sees i Mangde paa Laxen, da spaaer man sig Det Aar en rug Laxe-Fangst; stiont 
De Laxe-Luus, som Der ommeldes, og sammesteds Tab. 6. i Kobberstik forestil- 
les, ey have ringeste Liighed med disse, blant hvilke man og undertiden finder et 
andet mindre Slags, som sees forstyrret under Fig. 7., med en meget bredere 
Hals, og med fire derpaa siddende flossede Traade. Skal denne sidste anseeS 
for en Varietet af den storre og rette Laxe-LuuS, som forhen er bestreven, da 
bor og de to Arter af Torske-Luus, som findes aftegnede i S-ndm. Beskriv. 
I. P. Tab I.Fig. 4.5. & 6., ligeledes betragtes som blotte Varieteter eller Art- 
Forandrmger as Laxe-Luusen.

Paa Tab. VII. forestiller
Fig. i. Laxe-Luusen i naturlig Storelft»



26 Bestridelse
Fig. 2. Dito, forst-rrer pan overste Sive.
Fig. 3. Diro, forstorret paa unverste Side.
Fig. 4. Den foreste dobbelte Svomme-Fod forstorret.
Fig. 5. Een as de midrerste Fodder forstorrer.
Fig. 6. Er tykt Lem med en hornagtig Kloe i Enden, forstorret.
Fig. 7. En mindre Art afLaxe-Luus, noger forstorret.

X.

En Fiarc-Mak behängt med lange Traade.
Lumbricus marinus cirris longiflimis.

Denne Strand-Maddik, som allerede i SMdm. Bestr. 'I. P. 188. S. 
«r anmeldet, bliver efter al Rimelighed et nyt og hidindtil ubekiendr Species, 
vg fortiener derfor at beskrives noget noyere. Ingensteds har jeg funder den i 
storre Mcengde, end i der Mudder, som samler sig i Bierg-Klofterne n«r ved 
Soen, hvor den i Ebbe-Tiden kand opsoges. I Stranden selv, hvor Den og 
opholder sig paa Mudderagnge Steder, findes den ikkun i ringe Antal, og ey 
af den Storelse som i Bierg-Klofterne; men ikke desmindre falde bog disse smaa 
langt beqvemmere at unversoge, end de store, hos hvilke man intet tydeligt kand 
adskille, enten med blotte Oyne, eller ved Hi'elp af Microfcopio. Denne min
dre Art er det alrsaa, som her stal beffrives, endffiom den ikke i noget vasent« 
ligt er adffilr fra den storre. Naar den tages op af det Mudder, hvori den 
ligger, feer den ud som en uformelig Klump, uden Liv og Bevcrgelse; og naar 
dcn ftrrres i et dand-Glas, vg ffilles ved sin Ureenlighed, bevager den Kroppen 
kun meget lidet, men meest de lange Traade, hvormed Kroppen er beherngt, da 
Den undertiden indvikler sig i dem, og dreyer dem om i en Spiral Form (See 
Tab. VI I. Fig. i.), undertiden igien strakker dem gandffe ud, saa at de ligge 
langs hen ad Kroppen ligesom udkcrmte og i Enden lidt krollede Haar (See Fig. 2.); 
ey at tale om flere foranderlige Stillinger. Betragtes den under Forstorelses« 
Glas, da kand ikkun lidet med Tydelighed undersoges, saa lcrnge den er levende, 
efterdi den idelig forandrer sig, deels i Tykkelse, deels og fornemmelig i Hen« 
seende til Traadene, hvori den bestandig soger at indvikle sig. Bier man der
imod, indtil den doer, bliver den indtorret og gandffe ukiendelig, saasom den i 
sig reh) er meget blod. Jeg maalte derfor legge den i Spiritus vini, da den 
blev brav stiv, overall lige tyk, og i alle Henseender beqvemmere at betragte;

og
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og er det i den Tilstand atMadikens Skikkelse befindes saaledes, fom Fig. 3. 
udviser, ffiont Traadene forestilks her noget mere udviklede, end de naturlig- 
viis ere. Hvad man her fornemmelig har at merke, er i.) En noget oval 
Snude, som er lidt tyndere end Kroppen, og haroven for sig fem sorte Punkter, 
siddende paa hver Side lige over for hinanden, hvilket alt kand sees af Fig. 3., 
og endnu tydeligere af Fig. 4. a. 2.) Munden, som sidder neden under Snu
den (Fig. 5. a.), og bestaaer af et ind ad til Bugen gaaende Hul, med en Under- 
Læbe, som kand flydes ud og ind, og med en derfra opgaaende liden Riste, der 
ligeledes kand udvides og indknibes igien. 3.) De mange Ringe, hvoraf Krop
pen bestaaer, og som hos de stsrste befindes at vcere henved 80 i Tallet, men 
hos de mindre kun 75, 65, 55 til 44, alt i Proportion afStsrelsen. 4 ) De 
mange smaa Haar-Qvaste, som sidde paa begge Sider af Kroppen, nemlig fire 
Par Qvaste for hver Ring, to Par paa hver Side (Fig. $. bb.), og hvert 
Par staaende scrvnsides ved hinanden; saa at de alle tilsammen tagne udgiore 
to Rader af Haar-Qvaste paa begge Sider af Ormens Krop. 5.) De mange 
og lange Traade eller Cirri, som ligeledes sidde paa begge Sider af Kroppen, 
dog ikkun paa en vis Distance henimod Midten, og ey saa ordentlig eller Par- 
viis samlede paa hver Ring, som Haar-Qvastene, men metre adspredte, og 
oven til meere toet sammenstaaende end neden kil, ligesom og nogle sidde hoyere 
op til Ryggen, og andre lcengere ned paa Bugen. Allerforest sidde gemeenlig 
rre eller fleere i et Bundt (fafciculatim) tæt ved hinanden, og som oftest befin
des de ti foreste paa begge Sider at staae lige over for hinanden; men de efter
folgende ere derimod hist og her adspredte. Deres Længde er efter Proportion 
saadan, som Fig. 3. viser, men dog undertiden noget storre; og deres Farve er 
i Almindelighed rod, men paa de nederste gemeenlig hviid eller lys. Under 
Microfcopio sees de at bestaae af mange subtile Ringe (Fig. 4. & s.); og da 
Ormen sielven rekker Snuden frem, uden at have fire eller fem af disse Traade 
liggende foran, ligesom for dermed at bode for sig, om noget Haardt eller flade, 
ligt flulde mode, saa maa man (Tutte, nt De egentlig ttene Ormen i skeden for 
Famle-Horn, til at fole sig allevegne for, endfliont man og med god Grund 
kand anfte dem for Ovaria eller ZEgge-Stokke. 6.) En mork Stræg, som 
gaaer langs op ad Ryggen i mange Bugter (nemlig een Bugt for hver Ring) 
og er i hver Bugt gandfle smal, eller ligesom adflilt. Z samme merkes kien- 
delig en Motus periftalticus ned ad; og da Den morke Materie, som Deri 
indeholdes, sees unDertiDen Klumpeviis at komme ud deraf igiennem Bag- 
Endet^(Fig. Z. a.) , saa kand man ikke tvivle paa, at jo her maa være Tarme
nes Sæde. I ovrigt er Farven paa Denne Orm som oftest sortagtig-rsd, 
men undertiden guulagtig og msrkplettet; og hvad Traadene i sær angaaer,

D 2 da
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da befindes de fleeste afdem at vcere rode, men dog een og anden.iblant dem 
hviid.

Paa Tab. VIII. forestiller
Fig. i. Ficrre-Makken i middelmaadig Styrelse.
Fig. s. Dito, men i en anden Stilling.
Fig. Z. Dico, forstyrret, med udviklede Traade.
Fig. 4. Ficere-Makkens foreste Deel, betragtet paa overste Side, dg forstyrret. 
Fig. 5. Diko, betragtet paa underste Side, og ligeledes forstorret.

Saaledes er denne Afhandling sammenffreven og stukket i Decembr. Maaned 
1765; hvilket bloterindres for de seenere Obfervationers ffyld, som maaffer 
af andre i samme Materie, og om samme Insecter, kand v«re giorte.

NB. I min forste Afhandling om Insecter, indfort i Rl'-b. Seli?. Skr. IX. Deel, bor 
#«« delf 582 Side, og 4de Linie, i sieben for cauda carens låses cauda obtufa,
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