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Nogle smaa rare og meestendeelen nye
Norske Se-edyr,

beffrevene ved
J. E. Gunnerus.

Cne Soedyr, jeg her agter at brffrive, tre 7 i Taklet, hvoraf de fire henhore 
«O ril MOLLUSCA LINNÆI; tvende til INTESTINA og eet til ZnseL- 
4«rne. MOLLUSCA ere folgende:

i.) ASCIDIA fingularis, altero orificio in lummitate, altero ad medium: 
bafi cartilaginea, (fig. 1 - 6.)

Den er en nye Art of ASCIDIA, som blev i Aaret 1767. paa too Fav- 
msDyb, ved en Fiffer-krvg, rever los fra en Klippe i Tronhjems Fjorden, 
kaldet: Holmsbakken, hvortil den sad fast med sin nedre Flade. Den er af 
Farve rovbruun. Grundfladen er tre Tommer lang og en halv Tomme bred, 
dog ey allevegne fuldkommen af een Bredde. Legenret, som sidder derpaa, be- 
staarr af tre, ved Roden sammenvoxne og opreiste, Toppe af ulige Tykkelse, hvoraf 
den forste staaer noget tilbage, og den tredie sticever ud til Siden. Disse have 
alle i Enden, saavelsom omtrent midt paa den eene Side, som Tegningen, 
kig. i., ikke viser, et lidet sammenrynket Hul. Huden er tyk som Leder, alle
vegne rynket og strumpet paa mange forstiellige Maader og i mange store og 
mindre Figurer og Cirkler.

Foruden disse Rynker ere hist og her adffilligr hvidblaa, meest runde, Bls- 
rer (kig. 1. a-g.j, hvilke dog ere intet andet, end smaa Skicrl og andre frem
mede Äexter.

Efterat Huden var tagen af, bemerkede man trende ligedannede Dyr, 
eet for hver af de tre ommelte Toppe, som havde falles Grundflade; og denne 
Grundflade befandtes inden til at bestaae af egentlig, haard og blaa Bryske. 
Skindet var paa den indre Side gandste glat, uagtet de starke og mange Ryn
ker, det uden paa havde. Ethvert Dyr (kig. 2-4.) var aflangt, lignende no
get ASCIDIA inteftinalis LINNÆI, som jeg i den tredje Deel af det Konge

lige
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lige Norsse Videnskabers Selssabs Handlinger har kaldet TETHYUM jbcia- 
bile-, dog var det buget, og det meest paa den rene Side (f. Ex. Fig. 4, b.) og 
havde oven til en liden smal Hals (Fig. 2-4. c, c, c.) med en rund sammenryn
ker Mund i Enden, hvilken sad fast tit det lidet sammenrynkede Hul, hvorom 
jeg har melder, at der i Enden af hver Top var eer, udvortes i Skindet, tilfyne. 
Paa den bagefte Side af Kroppen (naar man antager den, som er aftegnet 
Fig. i vg 2. sor den forreste) sidder en liden Vorte med et Hul i Enden (Fig. z. 
4. s, a.)"svm gaaer ud igiennem Skindet og er dertil groet fast, hvilket man 
maa holde for Garvsrer. Naar man undtager dette Sted, sainr Kiceften, var 
Dyret ikke groet fast. Kroppen er paa dem alle glat og Farven gulagtig hvid. 
Intet af disse Dyr havde nogen Sammenhcrng med hinanden, men ethvert sad 
i sit sirrssilke Kammer heelt og holden, saasom Fig. 4. viser det.

Man star ethvert af disse Dyr op, da man videre bemerkede folgende 
Stykker:

I.) Tvende tynde Hinder. Den yderste heraf var blaaeagtig og hang for, 
medelst tynde Baand fast ved det udvortes tykke Skind, dog faakedes, at den 
tilligemed Dyret lettelig derfra kunde loses, uden al blive beskadiget. Den tu# 
dm Hud var bleeg-guul og inden for denne saae man

j[.) Indvoldene og Tarmene, da der visede sig
«.) En heel Mamgde smaa, blode, feede eller Scrbe-artede (*),  aflange, 

deels crg-dannede og toppede, deels vgsaa sammensatte eller i Enden deelre (") 
Legemer, som vare meest overalt hvid-gule, dog undertiden oven paa blaae# 
agtige, og hvilke hang fast overalt ved den indere Side af sidstbemeldte Hud, 
og det saa teet, at man neppe kunde see denne Side af Huden for dem, naar 
man ikke ssilte dem fra hinanden (Fig. 5. a, a, a. &c.)

(**) Lo bata,

ß.) Et Net, som lignede det allerfineste Fioer. Derigiennem saaes
7.) De smaa Tarme, liggende i Kringelbugter (Fig. 5. b, b ), hvilke vare 

inden til saftede til Nettet vg omringede, tilligemed samme, oven til Halsen 
ffig. 6. a. og b.) vg hang neden til fast ved uterus (Fig. 6. c.). Disse finale 
Tarme bleve afssaarne, i det at Nettet blev lost fra, af hvilket den liden Krage 
om Halsen, som sees Fig. 6. a, b, h, og det Vedherng (c, c) ved uterus blev 
siddende tilbage.

S.) Uterus (Fig. 6. g, g.) med vagina (d.) og dens orificio (e), hvilket 
sad fast ved Siden af orificio externo (Fig. 3. og 4. a )

Da ingen Tarm af mig befandtes at gaae ned fra Struben (eller detHuk, 
som a, b, h, Fig. 6. omringe) til bemeldte orificium (Fig. 6. e. vg Fig. 3.4. a.);

saa
Corpora febacea, (**)
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saa kand jeg ikke med god Grund holde dette sidste tilsige for anus. Hvorfor 
jeg ikke andet indseer, end at det andet Hul oven i Endeel (orificium fuperum 
Fig. 2-4. c.) bliver baade os og anus.

Vilde man gandste none folge Hr. von Linné Ord, naar han i hans 
8. N. ed. XII. tom. I. part. II. S- 1087. n. 287. fastsætter Karakteren paa 
ten Slægt: ASCIDIA; saa kunde man anser der, afmig beffrevneDyr, ikke 
atl-ne for <n nye Art, men og for en nye Slægt, efterdi det ikke haver begge 
sine Aabninger ved Toppen (ad fummitatem), saasom han fordrer til den 
Slcrgk: ASQDIA. Men da Slagternes Antal ikke uden Nod bor foreges; 
saa er det bedre at udvrde den, af ham givne. Karakker, ved at lukke de Ord: 
ad fummitatem, ude, da den fuldkommen passer sig paa det, af mig beffrevne, 
Dyr, uden ak befrygte, ak Karakteren derved ffulde blive for vidtloftig og passe 
sig paa andre Slægter af MOLLUSCIS. Paa Grund heraf har ieg regnet 
det til ASC DIAS LINNÆI, da andre Slagter af MOLLUSCIS im her 
kand komme i Betragtning.

r.) ASCIDIA offodentata, oblonga, biroftris, lævis, albicans; aper
turis hinc oélo-illinc fex-dentatis. (Fig. 7. B. Fig. 8> 9.)

Den fandtes paa en rod Corallin, som er en Arc Forandring af CORAL- 
LINA officinalis LINN. (Fig. 7. A.) og blev optagen af Soen ved Oxbaasen i 
Fosnæs-Præstegielv i Nummedalen, da jeg i Aarer 1767. paa Henreisen til 
Norland var nodsaget til ar opholde mig sammesteds tt par Dage formedelst 
Modvind. Den var tvende Tommer lang, af Farve hvidagug og gicnnem- 
sigtig; af Skikkelse aflang og rrindagtig. Gverst havde den tvende aflange, 
kvindagtige, i Enden smalere og fra hinanden staaende tentacula, hvoraf det 
rene var længere end det ander (Fig. 7. B. a, b.). Begge vare forsynede med 
et rundt Hul i Enden, som undertiden gabede, da man i Omkredsen af det 
vverste (aj kurve tæHc 8, og af dernederste (b.) 6 smaa oprejste, bloDe og rod
gule Tander, hvoraf de fsrstommeldte Fig. 8. forestilles, saasom de visede sig 
under ForegelstS Glasset. Af begge Aabninger blæste det Vandet ud i en 
Srraale, og det saa stærkt, at Skov og andet smaat Nageri, der kunde være 
kommet i Vandet, hvori Dyret laae, blev med Magr drever frem henved sire 
Tommers Længde. Z den nederste Ende havde det, ligestm ASCIDIA inte- 
fiinahs„ Travler, ved hvilke det var groet fast til ovenbemeldte Corallin.

Esterat Dyrets udvortes rykke Hud var afffaaren, bemerkcde man en heel 
Deel Seener, som gik op efter til dels begge Aabninger, og hvis Anral rerrede 
sig ester Antallet af de smaa, i Aabningene siddende Tander <Fig. 9 ). Inden for 

derre
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derre Legem »matte Indvoldene soges; men, da Opsticerrisen ikke kunde ffee, 
forend Dyret i lang Tud havde ligget i Branvevim, saa var der umueligr <u 
undersoge og bestemme samme noye. Men saa meget merkede jeg dog, at dens 
Indvolde ere gandffe fsrikiellige fra ASCIDIÆ inteflinalis LINN.

I Henseende ril ASCIDIAS LINNÆI, ligner den mrest ASCIDIA 
qvadridenteta, lævis, flavelcenti-alba; aperturis qvadri dentatis, som Hr. 
König har fundet i Nordsoen. Denne har og tvende stemstaaende rolkra, lige
som min. Men, da Tandernes Antal i Aabningeire er forssiellig, ey at melde 
vm dens kugelagtige Krop, som min vist irok ikke har, naar den er stiff; saa 
holder jeg den for en nye Art.

Hos Red i, i hans obfervationibus de animalibus vivis &c., forekommer 
vel og en ASCIDIA tab. XXI. kig. 6. under det Ravn: mentula marina, som 
ligner den temmelig, i sar formedelst sine tvende stemstaaende roftra og sin af
lange Krop; men Storrelsener meget uliig, og om Redi hans ASCIDIA har 
Tander i Aabningene, og hvor mange, vides ikke.

3.) NEREIS ferruginea, fegmentis corporis LXIII: tentaculis duobus 
majoribus, antice urceolato-capitatis (Fig. 10.)

Denne blev og funden paa forbem elvte CO RALLIN A rubens. Den er 
rustfarvet, lang, som en Finger, tyk, som en Ravne-Pen, men bliver dog 
efterhaanden noget lidet finalere til den ene Ende. Den har for til i Ven overe 
Ende paa hver Side oven for Kiaften tvende krukkeformiZe (*) Folehorn, 
med en liden lysere Knap i Enden (kig. 10. a, a.) og midt imellem disse, dog 
noget lidet hoyere op, sidder en liden stemstaaende Vorre, som bliver finalere 
imod Enden, hvor den er rundet og forsynet med tvende noget lider fra hinanden 
staaende korte, gandffe mork-rode og syledannedr Borster (d, d.)

Paa den ud ester vendende Side, ved Roden af enhver af de tvende om
meldte starke Folehorn, sidde fire längere Borster, i en Knippe (n. 1,2,3,4.), 
ellers af samme Farve og Skikkelse, som hine (d, d.).

Deslige smaa Knipper af Borster sidde og i Ender; af alle Side-Vsr- 
rerne (*’), hvilke sidste ere meget smaa og 63- i Taller, ligesom Ringene om 
Kroppen. I den nederste Ende af Kroppen sidde og tvende lange og fra hin, 
anden gaaende (***) Borster. Langs ester Midten af Ryggen saaes vel en 

lang 
(*) Urceolata,
(**) Tentacula pcdiformia.
(***) Divergentes,

lV
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lang fortagtig Strceg, men denne kom kun af Det giennemffinnenDe Blod. 
Kicesten visede sig for til i Midten, neden for de tvende store Fslchorn, ikkun 
fom en Rynke, cg faae man intet Tegn til dens Kiceber, forend Den blev lagt i 
BrcmDeviin, da den fremvifeDe Dem (Fig, io. b). De vare, fom sædvanlig, 
forte, beenhaarde, med Spidferne mod hinanden krummede og paa den indere 
Side med Save-Tsnder forsynede: Af forbemelDte Aarsag kunde diste ikke af
tegnes, forend Dyret var dovn hvoraf man begriber, hvad den cylinderag- 
tige Snabel eller Sak (c.) vil sige, af hvis Ende de fcemkomms.

§lt denne Orm henhsrer til NEREIDES LINNÆI, feer enhver kyndig let« 
tetig ind. Men tb lånt famme er Der ingen Art i S. N. ed. XI1. at finde, hvortil 
jeg kunde henfore Den. Hvorfor jeg formenter at have fuldkommen Grund til 
at holde den for en nye og hidindtil ubekiendt Art af NEREIS.

4) DORIS- boiloenjis, fupra tentaculis acuminatis teéta: linea dorfafi 
lævi i a no laterali dextro. (Fig. 11-16.).

LlMAXpapillsfas, Cupratedus papillis : linea dorfalilæviS. N. XIE p. icSz.
n. 8. F. Sv. 2OAZ. c. defer.

DORIS five LIMAX marina,, fpinis mollibus hirfuta. Baßer, opufi fubfA, 
8iD, X. i. A-D.

Dette molkrfcum blev taget i Havnen ved Bodoen i Nordland levende i 
stor Mængde, ved min Ncrrvcerelse paa Stedet, Den 27 Maji 1767, da Det 
faaes liggende paa Stranden i Ebbe-Tiden i en liden Pol, hvor Grunden be, 
stod af Sand og Leer. Dets Farve er overalt graa og rodspettet. Kroppens 
Skikkelse er ordeutligviis oval (Fig. n. og 12.) og , naar Det beholder Denne 
Skikkelse, er Det gemeenligen 2 Tommer langt og 1 Tomme bredt. Men Det 
kand baaDe krympe sig sammen og strcrkke sig ud i Længden, og Det faa stærkt, 
at Det undertiden bliver omtrent 3 Tommer langt (Fig. 13.). Hovedet er fortil 
ligesom afstaaret (Fig. iz.) og har paa hver Side, nemlig ved Kicsfien, et Fole- 
Redskab, som er trindagtigk, bredere ved Roden og spids i Enden (Fig.. $2. f^f. 
Fig. iz. d, d,).  Disse tvende Redikabe eller temacula legger Dyret undeni- 
den tilbage og skinler dem gandike (Fig.. n.) under De derved siddende blo.De og 
spidse Blade (Fig. n. 12. og Fig 13. aa-.), af hvilket Slags Kroppen over alt 
bedækkes, naar man undtager Bugen og Midten langs ned efter Ryggen. 
(Fig. i2. di Fig; 11. og 13. c.).. Undertiden trækker Det dem og ind meer og 
mindre,.- dog ey, saavidt jeg har merket, aldeeles^ Een og anden gang, syn

derlig,
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derlig, i der ar man kom Dyret i Brændeviin, har jeg seer , at der har ffudt 
en Snude frem (Fig. ilB.) vg neden for denne tvende smaa Kloder (Fig. ir c, c.), 
midc imellem hvilke en gandffe liden Sprække bemerkcdes, hvor Mundens Aåb
ning man soges (Fig. 12. b.). Jgiennem denne kunde man ikke trænge med en 
Svineborst, hvilket dog ikke kom af Aabningens Ringhed, men meget rneer af 
den Modstand , som foraarsagedes af tvende der inden for siddende og tæt fatu» 
menstuttede Klæber, hvorom siden vtdere stal handles. Oven paa Halsen eller 
hvor Hoveder meest indknibes oa foyes ril Kroppen, sidde og tvende tentacula 
(Fig. 13. b, b.), hvilke have et lidet Hul i Enden, men for resten ere af samme 
Vest'affenhed og Srorrelse, som de tvende ved Munden, og ere, ligesom de, 
jævnlig i Bevægelse, faa længe Dyret lever. Disse trækkes meget ofte saa ab 
Deeles ind, ar man seer ikke mecr af dem, end de yderste Ende»Spidser, som 
da vise sig oven paa Halsen, som tvende ved Siden af hinanden staaende hvide 
Prikke (Fig. n. d, d.). Paa alle Exemplarer af dette Dyr, fom jeg har i 
Brændeviin, kand saavel disse tentacula, fomMundenS, endnufees, endskiont 
kone og sammenkrympede saaledes, som Fig. 14. b, b. c, c. forestiller dem. De 
tilforn ommeldie cg paa Siderne af Kroppen siddende blode, skabagtige ogi 
Enden spidse Blade maa og nodvendig ansees for et Slags tentacula; thi naar 
Dyret lever og er i Vand, saa ere de alle i Bevægelse, ligesom Piggerne paa 
en levende Rraakebold (*). Men de ere dog meget fvnkiellige fra Dyrets forst- 
meldte fire Hoved tentaculis eller Horn, ikke allene i Henseende til Skikkelsen, 
men og Maaden, paa hvilken de ere indsatte i Legemet; thi de sidde ikkun yderst) 
Huden fast, ligesom Skiæl paa en Fist, og kand derfor tilhobe letteltg stryges 
af med Haanden, naar Dyret har været nogen Tiid dodt, endskiont det strap 
i stærkt Brændeviin er bleven forvarer: Hvorefter dets Krop, i Henfeende ril 
de Steder, hvor disse tentacula have sidder, seer allevegne glat ud, ligesom den 
lange Strimmel midt efter Rvggen, saa at man med blotte Oyne neppe stal see 
noget Spor efter dem, undtagen nogle korte, hvidagtige og omtrent lige langt 
fra hinanden staaende Tver.Striber paa begge Sider af Kroppen, hvorom kand 
sees nylig anforte Fig. 14, der forestiller Dyret saaledes, som del feer ud, naar 
bemeldte tentacula ere faldne af.

Neden under er der flat og har en Hinde i steden for Fodder, hvorved det 
kand bevæge sig fra et Sted til det andet, samt vende sig om igien, naar det 
ligger paa Ryggen. Denne Hinde har ikke altid een Skikkelse. Undertiden 
bredes den stat ud med en udstaaende og nedfaldende bolget Rand paa begge Si
der af Kroppen, lignende Fald-Blader(Fig. 12. e, e, e, og 14. d, d, d.). Un
dertiden iegger Dyret hele Fladen paa ab|l'illige Maader i Folder og ofte viser 

P 2 sig
(*) ECHINUS efculentus LINN.
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sig den hele Hindr fom er udstaaende bolget Fod-Stykke langs efter Midlen af 
Bugen. )

Da Dyret var ssaarer op, lagde jeg Msrke tit folgende indvortes Deeler 
1) Tvende aflange, meget tynde, gulaglige, halv giennemstinnende vg tcrt 

tit hinanden flurrende K -Eber, som lignede saa stark! en liden Skiall (concha 
bi valvis) baade i Skikkelse, Farve ogHaardhed, at de lettelig derfor i en Hast 
kunde rages (Kg. 15. a, a. 03 Fig. 16. a, a.) hvilken sidste Figur viser dem aab- 
nede og stille fra hinanden.

II ) En gandste fort Strube (Fig. 15. b, b.)
III. ) En morke rov af smaa Tarninger og ligesom fine Gryn bestaaende og 

af mange fine Aarer igiennemveevec Lever, som jevvnr ffiulede alle Indvolde og 
Tarme (Fig. 15. c, c. &c.). Naar denne Lever blev borttaget, saae man fordet

IV. ) De ovrige Indvolde (vifcera Fig. 16. b.), hvilke dog ikke i stykkeviis 
kunde bestemmes og noyagng stilles fra hinanden, saasom Dyret blev ikke op, 
ffaaret, sorend det nogen Tiid havde ligget i Brcrndeviin ; da det skiden isaa- 
danne Dyr gaaec an at bemerke Hierte og andre deslige fmaa Ting.

V. ) En derunder (n. IV.) liggende og fra Struben lige ned til Enden af 
Kroppen gaarnde Tarm (Fig. 16. c,). Denne er neden til forsynet med nogle 
Side-Grene og fra den overe, tykkere D^, somstiulesas Indvoldene (n. IV.) 
udgaaer tit hoyre Side af-Kroppen en kroget Mast-Tarm (Fig. 16. d.), som i 
fleere Exemplarer var opfyldt med sorte Excrrmenter, og ved Hielp af dennes 
Gang bemerkcdes forst Garborec ;Fig. 15. d.), som ellers visede sig uden paa den 
hoyre Side af Kroppen, som cn gandste liden sort Plet.

Af denne Bestridelse «kionner man lettelig, at dette Dyr ligner meest de 
Slagter LIMAX og DORIS i LINN. fylt. nat. edit. XII. Nemlig: i Hen- 
seende kil sin Fod, hvormed del bevcrger sig fra et Sted til andet (Fig. i2.e,e,e. 
§g Fig. 14. d, d, d), saavel som det Hul, det har paa hoyre Side (Gatboret) 
fcelleS for Fodsels Lemmerne og Ercrementerm, og detS sire tentacula for til, 
er det narmest bestcrgtet med LIMAX : Men, i Henseende til Kroppens Skik
krise og De tvende tentacula i Nakken, som den kand trcrkke ind (Fig. 11. d, d.) 
har det meest Overcensstemmelfe med DORIS, hvortil Det derfor og allerede af 
Hr. B-after er henfork og det, saasom mig synes, meestrn med lige saa stor Ret, 
sim DORIS vsrrucofii er bie ven henregnet til denne samme Slagt; hvorimod 
heller ikke Hr. v. Linné er i hans System, thi han siger paa foravsorte Sted, 
ak Dyrer, maastee snarere, burde henfores til Len Slcegr DORIS end LI
MAX, hvorved jeg og lader det beror, endstivnt det og i adstillige Stykker er 
forstielligt fra DORIS. Ellers kand man lettelig hielpe paa denne Sag, vedat 
Udvide Hr. v. Linné Karakter paa DORIS imod Enden paa folgende Maabe: 

Anus
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Anus pollice vel ad latus.
Tenta cula hinc retraélilia.

Hos Hr. Baller 1. c. finder man eet og andet angaaende dette Dyr, som 
jeg ikke har havt Leylighed lii ar bemerke, saasom: vers TEg-Srok.

Ikke drstommdre haaber jeg, ar Kiendere af disse Ting neppr vil anser mm 
Afhandling om samme Dyr for overflodig.

Til INTESTINA henhore tvende folgende ASCARIDES:
i.)  ASCARIS ImgtJJima, qvadripedalis & ultra; lineis qvinqve longi

tudinalibus, fiavefcentibus: rollro obtufo: lubrus rima infra par
tem anteriorem (Fig. 17.)

En rar Orm, som vel ey tilforn er siet af mange i Norge, end sige, Ud- 
leendere, og for De Leerde hidindtil gandfle ubekiendr. Jeg har rager den paa 
den tilforn anforte Corallin. Naar den trcrkkes ud, er den en Favn lang, men 
derhos meget smal. Ellers er den et par Alne lang og tyk som en Ravne-Pen. 
Dog forandrer Den ofte selv sin Tykkelse, i det at den trakker sig sammen inrer 
og mindre, et længere og kortere Stykke, hvorover den cg hist og her faaer ad
skillige aflange Knuder paa sig (f. Ex. Fig. 17. d, d. &c.). D-n er trind og 
noget smalere i begge Ender, i soer den, som modsattes Hoveder, hvilken og nl- 
sidst bliver spids. Hoveder er stumper og kort (a, b.), dog forlanger den der 
undertiden, ligesom den svrige Krop. Osen paa er der noget nedtrykt og har 
en liden lige frem ad til Enden ester Midten gaaende Klsfr (c.). For til er der 
runder og~i Enden heraf sidder Kiasten paa rverr, som har dybe Mundviger. 
Neden under Kroppen, strap neden for Hoveder, er og en dyb, langs og midt 
efter gaaenve Sprcrkke, omtrent af een Tommes Langde, som uden Tvivl bli
ver en falles Aabning for genitalia og Excremenrerne. Farven paa Kroppen 
er sorte-bruun med fem gumagrigr Linier langs efter, hvoraf wende ganer ned 
efter Siderne, nemlig: een fra hver Mundvig, den tredie fra Kloster i Snuden 
oven paa Hoveder, og een imellem denne og hver af hine. Mundvigene, saavel- 
som Kloster oven paa Snuden, ere hvide.

Hvad jeg, i Henseende ril dens Adfarv, bemerkede, da den var levende, 
bestaaer i folgende Stykker: Den bevazede sig frem ad ligesom en Regnorm (*), 
ved ar rrakke sig sammen og flyde sig ud iglen; den flog ofte adskillige Bugter 
og Lokker (f. Ex. c.) paa sir Legeme, og undertiden faldt den jmmnen i en Klump. 
Imellem den ovemneldre rode Corallins Grene havde den saaledes forvikler sig,

D S är
(*) LUMBRICUS terreßris.
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at man neppe var i Stand til at lose den derfra, uden at flaae Corallinen i 
smaa Stykker. Den bevcegede stcerkr Snuden og lofrede den ofre op i Veyret, 
i sar, naar den kom med samme oven over Vander. Af denne Aarsag holder 
jeg Kloftet oven paa samme for den<s Nase-Hul, eller, i Almindelighed ar tale, 
er Fornemmelses Redskab (*). I ovrlgt var der ikke ringeste Tegn til noget 
Folehorn eller tentaculum hverken for paa Hoveder eller paa Siderne af 
Kroppen, paa hvilke Steder jeg ikke engang saae ligt til en Vorte etter noget 
Haar.

Dens Fode har den uden Tvivl af Corallinen og den Vadske ogGrondske, 
saavelfom de mange smaa Orme af andet Slag, som derpaa i Mangde findes.

Formedelst Kroppens og Kieefrens Beskaffenhed, fanu de meget fine Tver- 
rynker, denne Orm hist og her har, besynderlig paa de ovemneldte Knuder, 
henhorer den til ASCARIDES LINN. Menten er i mangeMaaderforffiettig 
fra de tvende Arter as ASCARIS, nemlig: vermicularis oglumhricoides, som 
forekomme i Hr. v. Linné S. N ed. XII. Hr. ProfefTor Afchanius har vel i 
hans Iconibus rerum naturalium, fecfii! Deel. p. 44 og tab. VII. Fig. A.B C. 
giort en nye Art af ASCARIS bekiendt, som han kalder ASCARIS marina, 
cute coriacea; venulis fangvineis transverfis: inteftino fimplici albido. 
Men blot denne Karakter, han derpaa giver (ey at melde om hans Beskrivelse 
vg Kagber) tarer noksom, at hans ASCARIS er en anden Art.

2. ASCARIS pelagica, pollicaris; roftro acuminato: fubtus rima infra 
partem anteriorem (Fig. 18,19.).

Den blev i samme Aar tagen paa MADREPORA pro lifer a, fam mig i 
Soe-Vand blev tilsendt fra Stadsbojgden og ligner overmaade meget den for
rige, hvorfra den kun i folgende Stykker er forskiellig: Den er halvanden Tom
me lang; og har et tilspidset Hoved, samt meget fineTvcrrynker paa hele Krop
pen, som dog neppe med blotte Oyne kunde sees, forend den blev lagr i Bran- 
deviin og skrumpedes meer sammen. Den lille Kloft oven paa Snuden, faa» 
velsom de fem tange efter hele Kroppen gaaende gulagtige Linier, favnedes her. 
Farven er oven paa Ryggen brunagtig, men paa Siderne graa; ueden under 
hvidagtig. Da Den blev lagt i Breendeviin, skiod den en fim og hvid Tarm ud 
afKiaften, som var längere end Kroppen og gik i Kringelbugter (Fig. 18. c.). 
Flere Tarme havde den ikke. I ovrigt har den Kiafteu paa tvert med hvide 
Mundviger (Fig. 18. 19. a.) og en Siitie neden under (Fig. 19. b.) ligesom den 
forrige. At den er en nye Arr af ASCARIS, er ligeledes klart.

Til
(*) Organum fenforium*
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Til INSECTA aptera henhorer endelig:

MONOCULUS finmarchicus, annulis poftice qvinqve; capite obtufo: 
pedum anteriorum qvaruor; polleriorum vero qvinqve paribus 
cauda reéta, bifida. (Fig. 20-23.)

Ved Reensholnmr, som ligger en god Finmarkist Miik (der pleyer at ud- 
giere et par Danske Mile og derover) Sonden for Hammerftcstes Havn i Vest- 
finmarken vrimlede det allevegne i Soen af disse gandste smaaKrak, hvoraf eet 
Fig. 20. i naturlig Storrelse er aftegnet.

Ved at lade Soe.Vandet rinde i en Boutellle, fangede man en heel Deel 
af dem, og saaledes var Kiobmanden paa Hammerfcrst Hr. Luck, ved min se
neste Ncrrvckrelse sammesteds i Junii Manned 1767, fa a god at tilsende mig 
dem levende. Uden for Vandet faae De gandste uformelige ud, men, naar 
man betragtede dem i deres Element, i far faa lcenge Devare levende, kunde 
man med blotte Ayne fee, at De havde en aflang Krop ligesom Recken (*), for
synet med tvende Folehorn, vel faa lange, som Kroppen, og en gandste liden 
Hale, og, naar man meget noye gav Agt paa, kunde man og merke, at denne 
var klovet i Enden; men Fodder faae man neppe Tegn til, saaledes som Fig. 20. 
forestiller Sagen. Det stemmede meget hastigt, faavel lige frem, fom op og 
ned ad, og Det, faafom ftedvanligt, paa Bugen, hvorved Det stillede sig fra 
Marfluen (**), fom det ellers noget ligner; thi denne fvemmer altid paaRyggen, 
meest stievt op ad.

Jeg betragtede Det Derefter igiennem et lidet Oyeglas (***)> men derved 
opdagede jeg intet meet end tilforn, naar jeg undtager tvende par af Fremfod- 
verne og at man tydeligere faae Kloftekf Halen, saaledes, fom Det Fig, 21. er 
aftegnet.

Men, ved Hielp as Gufs Forogelses-Glas, bemerkede jeg, at det havde 
fire par Fremsvddrr og fem par Bagsodder. Disse vare längere endFremfod- 
6erne, bestaaende af tre til fire fracte Leder. Alle Fodder vare, i Hen fe ende til 
Det nederste Leed, forsynede med Haar, ligesom og Folehornene, paa hvilke Haa
rene stode for det meeste frem ad (Fig. 22.). Raar Det stemmede, vendte de 
forreste Fodder ud til Siderne, og de bageste bag ud; derfor kunde man ikke fee* 
De sidste, naar det laae paa Bugen (Fig. 22.) Paa Kroppens BagDeel saaeS 
fem Ringe, een for hvert par af BogsodDerne (Fig, 22, men fornemmelig Fig. 23.).

Folehvr»
(*) CANCER S<pilla;
(•*) CANCER Pulest.
(***) Lens.
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Folehornene bestode af mangfoldige Leeder/ men dA vare saa smaa,^tdeffke 
kunde tolle». Enhver Deel af den kloftede Hale var dannet som en Fiffe,Finne, 
og bestod af Straaler, som vare foreenede ved Hinder. Snuden var stumpet 
og hverken oven til savedannet, ikke heller neden under Tandet. Ikke ringeste 
Tegn saaes til Syne eller Kiceft, i hvor nsye man end, ved Hielp af Forsgelses, 
Glasset, saae derefter. Kroppen var meget giennemsigtig, ffinnende, glat, 
rodagtig og forsyner med en Skorpe, faasoni Rakernes og Marfluernes, men 
meget tyndere end deres.

Dem lille Krak har jeg henfort ril MONOCULOS LINN., da der har 
meest Overeensstemmelse med denne Sla'gt, t seer MONOCULO qvadricovni 
LINN, saaledes, som denne i naturlig Storrelse i de Stokholinffe Handlinger 
for Aaret 1747. og Maanederne Julius-Sept. tab. VI. Fig. 2. er aftegnet; end, 
ffionr jeg , saasom allerede meldt er, ingen Syne derpaa har kunder bemerke. 
Men da jeg heller ingen Mund fandt, som detdogufeilbarligenhaver/ saa bliver 
man saa meget mindre berettiget, til at nagte Synenes Tilværelse, fordi de end 
ikke under Forogelses-Glas bleve seede. Med Krabbe-Slcegten, i scrr de Arter: 
Sqvilla, Puléx og Locufta, har det og nogen Liighed. Men da det har ingen 
Krabbe-Kloer (chelas) ikke heller palpos cheliferos, saasom Krabberne have, 
sag kand del ikke did henfores.
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