
85

Det ns i somme Msll,
Vêd

O. F. MÜLLER.

A?
5 Naturen har alt, end og det, som foragtes og kunde synes 
cxj ringe, sin Hensigt og Nytte, og anvendes til samme. Vi 
see, at Bladene mod Vinteren visne og affalde; vi troe, at de nu 
have opfyldt deres fulde Bestemmelse, og ikke ere til nogen meere 
Nytte, uden for saa vidt de, engang forraadnede, kunne tiene Ior- 
dm til Giodning, og saaledes befordre andre Planters Fremkomst. 
Naturen er den ftorste Huusholder, og nytter sine Frembringel
ser indtil den sidste Smule. Dette glemte Vcexternes store Phy- 
siolog, Malpighi, da han paastod, at Bladene, naar de have 
rabr deres Gaft og Araft, bortkastes, fordi De, som han siger, 
ingenlunde kan giøre Naturen nogen videre Tieneste (a); han 
vidste ikke, at Skaberen, som til alle Tider opfylder Jorden med 
sin Godhed og Viisdom, ogsaa havde ssabt saadanne Dyr-Arter, 
som disse vcrsne Blade endnu i det Tidsrum, de behove til ved For- 
raadnelse at scettes i Stand til at befordre Jordens Frugtbarhed, 
maa time til Klcede og Fode.

L 3 Den

, (a) Folia plantarum fingulo anno, exhauito antiquo fucco, cum amplius natur« neqya*  
qvam inferyiant, abjiciuntur» Anar> pi. p, 54»
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Den i2 Äugust 1764 fandt jez ved Randen af Veten i Fri- 

Driehsdals Skov, et lidet aftangt Stykke af et versen Bogeblad; 
dets efter et Kyemed afffaame Kanter, giorde mig opmcrrkfom; 
jeg fegte og fandt mellem den Mcrngde af forrige Aars indfaldne 
Blade, hvormed Skovbunden var tildcrkket, fleere. Det si-ntes 
fom vare de rundt om med en Sax afklippede. Jeg forrnodede, at 
det maaffee maatte vcrre et Insekt-Boelig, og Undersegn ingen san
dede min Formodning. Det, fom ikkun syntes et, vare tvende 
paa een og famme Maade afffaame og fra alle K nter passende 
Stykker. For at tiende Beboeren af Dette Boelig, ffilte jeg Styk
kerne ved Hietp af en Naal fra hverandre, og fandt, at ethvert be
stod af fire paa hverandre lagde Plader; den inderste var den 
mindste; de ovrige tiltoge i Storrelse efter deres Orden; destorre 
vare formedelst fine Traade, heftede bag paa de mindre, og alle 
vare efter en Regel afrundede og anbragte. Inden for disse tvende 
Pladesamlinger, fom vi af deres Lighed vil kalde Floye (valvulæ) 
laae en liden Ornr eller Larve; den stindt sig foruroeliget i sin 
Hytte, hvor dens Forftedre efter all Formodning, hidtil have vce- 
ret lige sikkre for Fuglenes Eftersogen og for Naturforfferens 
Grandffning.

Den er glat og uden Haar, og beftaaer af tolv Ringe; Ho
vedet og de fem forste ere lysbrune; de ovrige hvide og gienem- 
ffinnende. Hovedet er hornagtigt, og som alle Larvehoveder 
sammenfat af tvende Maanedannede Sideplader, sour i Midten 
indflutter et tresidet Legeme; neden for dette sees Overkiceben, 
som er sortagtig; fra hver Sideplade udgaaer en liden JWpibfe, 
som befiaaer af tvende sorte Led; Sidepladerne have paa den yder
ste Kant mod Halsen en sort Streg, og mod hver Folspidse en 
sort Prikke, som maaffee er Larvens (Étyite. Fra Hovedet og fra 
Ringenes Sider udgaae enkelte fine Haar eller Borster. De 
trende forste Ringe have hver sit Par hornagtige Been: de ere 
brune og bestaae af tvende Led, hvoraf det yderste er sylagtigt.

Paa
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Paa hver Side af de fem brune Ringe fees tvende fmaa ophcevede 
Prikker paa tvers; disse fandtes ikke paa de ovrige Ringe. Den 
fierde og femte er, fom soedvanligen, uden Fedder. Den 6, 7, 8 
og 9de ere hvide og klare, og hver forsynet med et par vortedannede 
^ddcr; disse ere sinaa, ncrften usynlige, Knuder, fom dog ved 
Hielp af en liden Forstorrelse fees at have paa deres Underflade 
Pergamentbeenenes scedvanlige Tversnit. Den tiende Ring synes 
oventil at have en liden Pukkel og den ellevte endes med det forte 
Halestykke, hvorfra ligeledes udstaae nogle fmaa Borster. Fra det 
femte Led af tiltager Kroppen i Tykkelse, og derfra fees og gienem 
den klare Hud Tarmens sorte Ureenlighed. Heele Larven er fire 
til fem Linier lang og en Linie bred. Dens Skabning har altfaa 
lidet besonderligt frem for hundrede andre; dens Huusholdning der
imod fremstiller os en Deel, fom er denne Art egen.

Saafnart Larven kommer udaf LEgget, finder den strax For- 
raad til sin Underholdning og Materialier til sin Hyttes Bygning. 
Den folger Naturens Drift, aabner Munden, og strax mcrttes den. 
Den fornemmer endnu eenNodtorftighed: den foler sig nogen og 
behover at skinles, strax danner den sig et Skiul og Boelig, fom 
man troer, uden Overlceg og af samme Tilffyndelse, af hvilken 
den tog til Foden, da den folede sig at hungre. At aabne Mun
den, naar Hungren krccver det, og at bide i den ncefte Gienstand, 
kan en indvortes mekaniff Indretning, eller den blotte Irritabilitcet 
udrette, men, hvorledes vil disse kunne tilskicere et Ktcrdebond 
efter Dyrets tiltagende Storrelfe, og giore Stykkerne af en frem
met Materie lige store, eller efter hvilken Anviisning faae hvert 
Par nye Plader en Storrelfe, altid lige storre end de, som ere 
blevne for sinaa t dog dette drager os ind i Gisninger, der ofte ikke 
ere bedre end Uvidenheden. Vi vende os til det vi kan have Vis
hed om, og vi faae at see, hvorledes det vcesne Bogeblad eene fyl- 
destgior alle Larvens Nodvendigheder.

Bladets
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Bladets yderste Hinde er Larvens fornemmeste, og, som det 

synes, eenefte Fode, og tvende Snit udaf det heele Blad dens Klce- 
debonD. Med sine smaa Toender afgnaver den Hinden paa Bla
dets Over- og Understade uden at vesiadige dets fine Fibrer og 
smaa fortsrrede Masker; disse sees tydet igen der, hvor Hinden er 
affedt. Man krmder Larver, som udenfra afgnave Hinden paa de 
friffe og grenue Blade; mange, four indenfra fortoere det grenue 
Vcesen imellem Hinderne uden at rere disse; heraf faae de friffe 
Blade ister paa Bogetrceerne undertiden en Anstelse af svedne og 
vccsne, ffient de ere gandffe heele, og Treeet vedhccngende; ingen, 
saa vidt jeg veed, dersom denne nsyes med Smuler af en forterret, 
ubrugelig og ncesten usynlig Bladhinde. Man seer de Bladsiykker 
inden hvilke dett opholder sig, undertiden aldeles affedt paa begge 
Sider,' ofte allem paa den inderste, tit hist og her, og, da Lar- 

**■* ven ikke kan komme til at g lore det forste, naar den allerede betje
ner sig af Stykkerne til sit Skiul, maa den have afgnavet det, for
end den ffcer sig det til Dockke.

Dette Dcckkef Skiul eller Boelig, hvad man vil kalde det, 
som med Larvens Alder tiltager fra et til firedobbelt, dannes paa 
folgende Maade: af Bladeff udfficcres tvende elliptiffe Plader af 
lige Storrelse, il- Linie i Lccngden, og iz Lime i Bredden. Lar
ven lcegger sig midt paa den eene, oq bevceger med sine Forfodder 
den anden saa lcrnge, indtil den saaledes ligger paa samme, at de 
ffiule hverandre. Derpaa ffeftes Sidekanterne sammen ved enkelte 
fine Traader, og Enderne blive aabne, paa det at Larven derigie- 
nem efter Behag kan udstrcekke, og igien inddrage den forreste Deel 
af sit Legeme. Paa begge Flader af dette forste Par Plader af
piller den, som sagt er, ben fine Hinde til sin Underholdning, og 
naar den er bleveu saa stor, at dette Dcekke er den for lidet, ud- 
fficrrer den sig tvende nye Plader, lidt meere end en Linie storre i 
Omkreds end de forste. Med disse forste eller sit enkelte Boelig 
krybenden op paa den indre Side af een af de nye Plader, ffefter
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det ved Hielp af et ncesten usynligt Spind midt paa og i lige 
Stt'cekmng med den ene nye Plade, og dreier den anden faa toenge, 
instil denne gandffe doekker den fsrfte og Den modsatte nye; derpaa 
sammenheftes Sidekanterne paa de nye og sierre ligesom paa de 
gamle med fine Traader, og Enderne blive aabne. Hinderne af- 
gnaves og paa disse; Larven voxer, behover en sierre Hytte, og 
derfor fticercs det tredie, og endeligen det fierde Par Plader, med 
hvis Afpassning, Leeggelse og Fcesiesie forholdes som med de fore- 
gaaende.

Forholdet af Pladernes Stsrrelse har jeg fundet hos de flee- 
sie at vcrre dette: det fsrfte Par er u Linie lang, bred; det 
andet 3 Linier lang, 2 bred; det tredie 4*  Linier tang, 3 bred, og 
det fierde 7 til 81 Linie lang, 5 til 6 Linier bred.

Larven selv ligger los inden for disse Vcegge og uden at vcere 
fast ftrsiet ved noget Spind, som ellers er saa ftrdvanligt; derfor 
falder den og udaf sin Hytte, naar denne tages mellem Fingrene, 
og Endeaabninger, ved at trykke paa de modsatte Sidekanter, ud
vides. Forend jeg blev dette vaer, befandtes en Deel af de sam
lede Boeliger tomme og ledige. Sielden bliver den i sit Fald hoen
gende ved en kort Tmad, og, da den ncerer sig af et saftlos Blads 
udtorrede Hinde, nraa den have megen liden Formad af den Ma
terie, hvoraf Larverne giore deres Spind, og som hos de sieesie er 
i Overflsdighed, og anvendes ved enhver Anledning, men af denne 
med saa megen Sparsomhed, at den til Pladernes Sammenhcef- 
telse paa Kanten ikkun bruger tre til fire Tmader af en Linies 
Lcengde.

Naar man forsi tiender disse Boeliger, vil man paa Skov
bunden letteligen faae at see sinaa Stykker vcrsne Bsgeblade, som 
bevoege sig fra et Sted til andet, uden at bemccrke Bevcegeren, 
fordi han til denne Fortffridelse synes ikkun at betiene sig af der
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forste Par Been, fom meget lidet rage frem af Boeliget. Lege
met kommer aldrig udenfor videre end til de hvide Ringe, og, naar 
dette steer, er det for at lede efter Fode eller efter en nye Bedcek- 
kelse. De, fom ere Elstere af frapermde Navne have altfaa her 
et vandrende Bogeblad. De, som tiende Naturen noyere, finde 
saa meget, der opvækker en sand og grundet Forundring, at de 
ikke behove at hente den fra Unoiagtighed og Blendelser. Jeg 
troer, at den fortiener at kaldes den nøifonnne, og forfogte at 
tilsee dens Adfterd ved en og anden af mig foraarsaget Forstyrrelse 
i dens Hytte.

Saasnart man aabner Larvens Pladeboelig, er det dens 
forste Sorg at faae det tgien tillukt; dette er den let, naar det 
ikkun saavidt aabnes, at Floyene giore en spids, eller en ret 
Vinkel med hverandre, thi da bevceger Larven sig faa lcenge, ind
til at det ene Floy, der ved de 3 til 4 tynde Traade, hvormed det 
lofeligen er ftestet til det andet, lader sig bevcrge ncrsten som i Gan
ger, nedfalder paa det vandret liggende, og da hefter Larven strap 
de lofnede Sidekanter i Midten iglen til hverandre. Skiffer man 
alle Pladerne fta hinanden, fantler Larven dem ikke iglen; men, 
da dens Sag allene er at have en til sit Legeme passende Be- 
dcekkelse af Bogeblade, og de Plader, fotn tiente den i Dens 
mindre Storrelse, nu ere for korte og unyttige, saa lader den 
sig noye med at faae fat paa en af de störste enkelte Plader, og 
i Forhold til dens Stilnmg kryber under den, eller trcekker den 
op over sig.

Aabnes Floyene aldeles, og lcegges jevnsikes, da er Larven 
i stor Forlcegenhed. Dm holder sig fast med de bagerste Fodder i 
Midten af det ene Floy, fccster de forreste Been midt i det andet, 
og trcekker paa dette, som det synes, for at ophoeve og foye det til 
det andet. Dette bar jeg ingensinde feet at lykkes. Den begiver 
sig derfor under Floyene, kryber tcct. indtil Hcengsieme, og glor 

ved
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ved sine Bevoegelser, at det ene Floy reiser sig lidet; ved lige Ad- 
fterd kommer det andet og i nogen Reisning, men alt er omsonst; 
endeligen taber den Modet, kryber under det ene Flops Midte, 
eller under ethvert andet hosliggende Blad, og ved et lidet Spind 
ftefter sig fast dertil. Dette er det eneste Tilfcelde, i hvilket jeg 
har feet, at denne Larve fasthcester sig. Endffiont jeg hos mange 
har adskilt Floyene, har dog ingen igien kundet lccgge dem faa 
lige paa hverandre, som de havde lagt hver Alders Plader; dette 
maa komme af deres storre Tyngde, da hvert Floy er sammen
sat af to, tre til fire Plader. Lagde jeg derimod det ene tvert 
over det andet, Kulede Larven sig ftrax derunder, og i samme Stik
ning tilspandt Sidekanterne.

Efter at have gienemgaaet de hos Larverne scedvanlige Hu- 
delser forvandler den sig i Hosten til en liden bruun Puppe, som 
ikke har noget besonderligt. I denne Tilstand bliver den Vinte
ren over indtil mod Begyndelsen af Foraaret, da den udkommer 
af Puppen og fremstiller sig fom et lidet frøtt; de jeg hos mig 
bevarede, udkom den 9 May. Ved den Tid sees diste Moll en
kelte og parrede at omhoppe paa de vccsne Bogeblade, og der at 
henscette deres LEg. De have i denne nye Tilstand et sort Lege
me, kortere sorte Folhorn, guulbrune Overvinger, som i en vis 
Vending ere lidt ffinnende, og mod Spidsen have smaa Streger 
eller Indfoldmger; Undervingerne ere affegraa og fryndsede.

Dette tt^isomme Moll er enten aldeles ubekiendt, eller 
man veed intet meere om det end hvad Herr Ridder von Linne 
i tvende Linier siger om hans Tinea CaitheUa (a), som den kommer 
ncermeft. Jeg har og fundet denne, og anfort den under samme 
Navn (b); ikke destomindre glor mig dog Cakhellæ og den nøifom*  

M 2 mes

(a) Ph. Tin. Cahbella atra, alis fnperioribus totis aureis ? capite ferrugineo. 8. N. p» 895,
(b) Fn. inf. FridricbscL 1764.
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mes forffiellige Opholdssteder uvis, om de og virkelige« ere em 
og famme, saa meget meere soin Koeblommen (a), paa hvilken 
hin opholder sig, voxer nogle hundrede Skrit fra de Steder, hvor 
jeg fandt den nøifomme, og Møllene gierne forblive og henlccgge 
deres LEg der, hvor de felv ere udklcrkkede. De Elffere af Guds 
fmaa Skabninger, fom have Leilighed om Sommeren at opholde 
sig i Skovegnen, hvor baade vcesne Bogeblade og Joebtonuner ere 
almindelige, vil snart kunne hceve Uvisheden.

Figurernes Forklaring:

1) Et vcefen Bogeblad med tvende Huller.

2) Det tt-isomme Molls Boelig uden fra.

3) Dets tvende Floy inden fra, hver af tvende Plader.

4) Et enkelt Floy, hvori sees fire Plader.

5) Larven i naturlig Storrelfe.

6) Dens Hoved, forstorret.

7) . Puppen i naturlig Storrelfe.

8) Mollet ligefaa.

Ça) Flor. Dan» t. 668»
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