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§^ed en og anden Leilighed har jeg fsgt at giere Naturforskerne 

opmcerksom paa de Skabninger, somere ffiulte i Dyrenes 
Indvolde. For at opnaae dette var det fornemmeligen nodvendigt, 
at bestride og igiendrive den Overhaand tagende Fordom, at de 
Orme, som findes i de menneffelige og dyriffe Legemer, have deres 
Oprindelse uden fra, iscer af Vandet. Neppe vilde dette kunne 
ffee paa bedre Maade, end ved at undersege de Vande, fra hvilke 
de kunde komme ind i Dyrene: ved noye at beffrive de Orme, sour 
leve i Vandene, og ved paa nye at examinere de i de dyriffe Lege
mer forekommende Orm-Arter. Hvad jeg heri har udrettet, og 
hvor mange Opdagelser dette Foretagende har forandlediget, er i 
mine Skrifter lagt for Dagen. Aldrig fandt jeg udenfor Dyrenes 
Legemer smaa eller store Spol-Orme, Bccndel-Orme, eller de nye 
Trichurider, saa lidet stun de bekiendte Faare-Flynder, ei heller 
Fafciola inteftinalis, men nok af andre Orme-Arter, endog de, som 
store Naturforffere uden tilstrækkelig Opmcrrksomhed have anseet 
for disse sidste.

I mit Skrift von wurmen des süssen und salzigen Was
sers s. 146 bekiendtgiorde jeg, at Ikterne i det sode og i det salte 
Vand vare forffiellige fra Faare-Ikten eller Faare-Flynderen, og 
fatte det i Tvivl, at denne nogensinde var funden i Vandet, hvor

fra 
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fra dog de beste Skribenters paastaae, at den indkommer i Faa
rene. I MiN hiftoria vermium Helminth, p. 7. beviiste jeg tydeli- 
gen, hvor ugrundet dette var, og tilkiende gav,, hvad fom hertil 
havde forledet Naturforskerne; tillige beffrev jeg fire og tyve Ikte- 
Arter, fom jeg ofte havde fundet i Vandet, mm aldrig den, som 
opholder sig i Faarene. Jeg markede allerede den Tid ikke allene 
at den var en egen Art, men at hine endog vilde udgiere et fcerskilt 
Slcegt fra Faare-Flynderens, dog fatte jeg dem fom Paarerende 
hos hverandre under det engang antagne generiffe Navn Fafciola, 
og lod det vcere nok at bestemme deres fpecififfe Forffiel, og allene 
paa Danff at give dem det udmcerkede Navn as Flad-Orme. 
Dette ffeede, deels fordi de engang vare blevne antagne for Fafci- 
olæ, deels fordi jeg den Tid ikke kiendte fleere fande Ikter, som 
havde kunnet giere Faare-Ikten Selskab. Men, da en neye 
Grandffning i Fiskenes Indvolde forffassede Faare-Ikten mange 
sande Bredre, blev det Tid at oprette et eget generiff Navn for 
Vand-Ikterne; jeg lod altsaa Zaare-Ikten beholde sit Slegts 
Navn Fafciola, tilfoyede denne i min prodromo Zool. Dan. endnu 
ni nye Arter og lod disse stikke paa den tredivte Tabelle af Teg
ningerne til den Danffe Dyr-Historie; Vand-Ikterne derimod gav 
jeg efter deres flade Dannelse det nye Slegts Navn Planaria, eller 
Flad Orme; og af disse staae paa den 32te Tavle tre Arter, som 
ere fundne i Havet. Jeg venter altsaa ikke, at man herefter vil 
sige med Hr. Professor pallas og Hr. Pastor Schaffer, at Faare- 
Ikten allesteds i Vandene falder enhver i Hyet, som vil soge den, 
faa lidet som man vil see sande Spol-Orme (Aírarides vermicu
lares) at fremkomme af Flue-Mg, eller finde dem i Moser, faa ofte 
man end har fagt at de der i Hobetal opholde sig; de boe allene i 
Dyrenes Legemer og ere meget forffiellige fra Flue-Larver.

Endog den store Spol-Orm og Bande! Orurene leve allene 
i Dyr. Hin udmarker sig tydeligen fra Regn-Ormen endogfaa i 
det udvendige ved sine tre Vorter paa Forenden (hvilket Redt 
allerede har "ladet aftegne, og hans Eftersolgere have overseet) faa- 
uelfom ved ikke at have Regn-Ormens Borster, og den Lumbricus, 

inteili-
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inteftinalis, font Ridder von ¿titne i sit Natursystem Side 1077 
angiver at vcere en Udart af Regn-Ormen, er den sande Spol- 
Orrø forø han paa nccsi foregaaende Side kalder Afcaris lumbricoi- 
des. Dette sees klarligen blank andet deraf, at han i amænic. 
acad. vol. 5. p. 134 anforer just det samme Orø L. inteftinali, som 
han i Sy (tem a fremscetter forø Regn-Ormens Skielnemcerke fra 
Spol-Orrøen, nemlig, at den intet Bcelte haver, endffiont dette 
ikke er noget tilstrækkeligt Mcerke, saasom mig ere forekomne virke
lige Regn-Orme, paa hvilke intet Batte var at fte. Hr. Unzer 
vil engang have fundet en Bcendel-Orm i en Park, og paa denne 
enkelte Erfaring har man overalt paastaaet, at Ba'ndcl-Ormen 
kom af Vandet ind i Menneffet; jeg har herom omstcendeligen talt 
med denne vidt beromte Lcege, og han havde intet imod, at dette 
enkelte Exemplar kunde paa det Sted vcere gaaet fra en Fiff, ja 
selv fra et Memreffe. En lige Beffaffenhed man det have med den, 
som Herr von finite engang vil have fundet i en Brond, og forø 
han snart udgiver for at vcere den gemeene (T. vulgaris) snart 
den eenlige Bcendel-Orm (T. folium). Det vilde have meere 
Sandsynlighed, at Bccndel-Ormen kom fra de spiselige Fiff, hvori 
den ofte findes, ind i Mennesket, hvis ben hos Menneffet ikke hav
de et Hoved, forsynet med gandffe andre Organer, end de hos Fi
ffene. Dog herom en anden Gang.

Mcerkvcerdigt er det, at, ffiont diste tre Ormearter ere af lige 
Alder med Menneffet, og beständigen have givet Lcegerne nok at 
giore, men dog i jaa mange Hundrede Aar er forbleven i den stor- 
ste Uvished om en til deres Forebyggelse eller Kdelceggelse saa vig
tig Omstændighed, som deres Oprindelse uden eller inden fra , eller 
og antaget med almindelig Bift.ld den efter mine Tanker falff sy
nende Formeening om deres Herkomst af Vandet eller fra Fiffene. 
Det var forbeholden vores naturforffende Tidsalder at udbreds 
over denne dunkele Materie et klarere Lys, ligesom den Brnnsvig- 
ffe Lcrge, Herr wagler at opdage den fierde Ormeart i Menne
ffet, Erichunderne. Hans afdsde Lcerer var saa stolt paa denne 

Ff Opdagelse,
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Opdagelse, at han maatte deele Len med ham (a), ffient den alle
ne tilhsrte Discipelen. Min sortiente Ven har meddeelt mig nogle 
af disse sieldne Orme, og selv den Klakke, som han ved deres ferste 
Iagttagelse henffrev ved Cadaveret. Jeg tvivler ikke paa, at man 
jo vil finde fleere Ormearter i Menneffet, saavelsom sikkerligen i 
Dyrene, naar sieere faae Lyst til at undersoge deres indvortes 
Deele; havde de Romerffe Indvolde-Kigere havt et faadant Kye- 
meed, og de nyere Anatomiker ikke skyer at rage i andre Dyr end 
i Hunde og Katte, saa vilde hine ikke have smilet, naar de hissede 
hverandre, og disse ikke maatt lade Grenlccnderne LEren at have 
opdaget det ftorsre Tal! af Indvolde-Dpr. Det fortiener at mcrr- 
kes, at Le vilde Folk (b) have bestemte Navne til de smaa Dyr, 
som de scedelige Nationer ikke kiende, endssiont de forekomme i de
res daglige Spise. Er det de mange Adspredelser, som hindre de 
sidste fra at agte paa det de have mellem Hcenderne, eller er den sig 
selv overladte Natur meere ffarpseende og vaersom, end den af 
mange Locrere opdragne l

Forend min Zoologiæ Danicæ prodromus udkom, vare, fbr*  
uden de man har fundet hos Menneffet, neppe 6 eller 7 Indvolde- 
Orme bekiendte og af tilforladelige Bemcerkere bestemte. For at 
bibringe nogle nye Iagttagelser vil jeg korteligen igientage dem:

åveiscn (Gordius marinus) er den allmindeligste; den lever i 
de fleeste Strandfiffe, undertiden i selve Kiodet, sielden i Indvol
dene, ofte uden paa dem, forffielligen indviklet, altid kringelboyet. 
Den er ingen Traad Vrm (Gordius) hvorfor rnan efter Herr von 
Liune har antaget den men en sand Afcaris, tilspidset paa den ene 
Ende, og i Len anden forsynet med trende smaa Vorter. Jeg kan 
ikke troe, at den er Aarsag til den hos Fiskerne paa de Bergenffe 

Kyster

(a) I hans differtatio de morbo mucoso, Göttingse, 1762, pag. 41. Jeg Mññ herved erin
dre, at den lige udstrakte ikke er andet end den stedvanlige liden Spvl-Orm (alearis ver
micularis) den kringelbsyede med den haarfine Ende derimod er en indtil Len Tid aldeles 
nbekiendt Art.

(b) See de Grsnlandffe Navne ril saa mange Zndvvldr-Hrme i prodromo Zool. Dan. pag. 
214, »3 i Registeret pag. 273,
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Kyster giccngse Spedalskhed (c) ; dens megen Lighed derimod i det 
lille med den store Spol-Orm er betcenkelig.

Gordius lacuftris kiender jeg ikke; hvad jeg har sundet i Giedde- 
Leveren vare virkelige Bcendel-Orme, ikke Traad-Orme.

Fafciola hepatica eller den oven omtalte Faare-Flynder.
Fafciola inteftinalis er lnig ikke forekommet. I amæn. acad. 

vol. 2. p. 71. heder det, at den ofte findes i Boekke neppe saa stor 
som en Melon-Kierne, at den er almindelig i Maven hos Hunde- 
stellene og der bliver sita stor som Kremen i et Grccskar, og i Bra
senen 2 Alen lang. En besonderlig Tilvccxt ister paa saadanne 
Steder, font ester Herr von Lûmes Fornreening ißke ere denne 
Orms egentlige Boelig, thi den ffa! have hieme i Vandet. Paa 
denne Maade havde Slumpelykken bedre sorget for denne Skabning 
end som Forsynet, thi hin giver Ormen Leilighed at eede sig i Bra
senen tybog lang indtil 2 Alen, naar denne anstrtter dens egent
lige Storrelse ikkun paa 2 til 3 Linier. Dog Ormen i Brasenen er 
tilforladelige» ikke Melon-Orrne i Bcekkene, og fandjyuligen ikke 
Grccskar Orme i Hundesteilen. Melon-Ormen formoder jeg at 
vcere min stribede Ftad-Orm i Zool. prodr. 2696, og Grccskar 
Orrne vil en noyere Paaagter i Fremtiden ncermere bestemme.

Fafciola barbata er ligesna lidet en Ikte som en Bcendel-Orm, 
dersom den, saaledes som Herr von Linne og Herr Pallas vil, ffal 
verre een og samme med den sidstes Tænia Hæruca (d); dens ned
trykte Legeme faa stor som en Agurk-Kierne og dens om Munden 
samlede Vorter opvcrkke en grundet Tvivl om, at den er Hr. Pal
lasses Hæmca; denne horer til det nye L.ratftr-Slegt (e), hvis 
Mcerkeer, at vcere langstrakt og rundet, ogat have enfremffyde- 
lig Snude, besatt med spidse Pigger. Herr Aoelreuter fandt en 

F f 2 saadan * (*)

(c) Paa et andet Sted O har jeg vrist, hvor liden Grund Herr von Linne og andre ester 
ham have til denne Formeening.

(d) Elench. Zooph. p. 415,
(e) Zoolog. Dan. prodr. pag. 2Z.

(*) Von Würmern Side 112.
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saadan i àarpen og anforer den med hosfoyet Tegning i det fem
tende Bind af det Petersborgiffe Akademies Skrifter s. 500, 
t. 26, f. 5 under Navn af Acanthocephalus. Herr Añilas holder 
denne og sin nogle Aar tilforn beskrevne Tænia hæruca for een og 
samme, og paasiaaer i det nittende Bind af bemeldte Akademies 
Skrifter, at have forsi fundet den (5). Herr Zoega anfeer og 
dette mcerkvcerdige Dyrflegt for ubekiendt og kalder det Echinoryn- 
chus (g). Plia den z?de Tabelle af Tegninger til den Dansto 
Dfr-Histone har jeg ladet stikke fire mig i Fiffe forekomne Arter, 
og siden endnu fundet trende forskiellige. Derved er jeg bleven 
istandsat til at kunne domme mellem disse beromte Naturforffere: 
enhver af dem har fundet en nye Art, thi endog den Koelreuteri- 
ffe er forffiettig fra den pallasiffe, og den glatte Kratser er af 
Herr Zoega forft bleven bemcerket, men Wren at vcere den forste, 
Ler fandt og beskrev et saadant tilforn ubekiendt Dyr maa lades 
Len granseende Leeuwenhoek (h), der uanseet hans tydelige Figu
rer og Beffrivelser, er tiere end eengang bleven forbigaaet i de Op
dagelser, hvormed en Deel af vor Tids Naturforffere have giordt 
sig til Gode. Jeg har paa et andet Sted (i) indtalt hans Ret som 
forste finder af Alodevéereu, af Hiulsnucrereu, og af Skcel- 
jnurrereu, der alle tre have sat og endnu holde Naturelskere i Op- 
mccrksomhed uden at de ncevne Deres forste Bemcerker. Den der
imod, som Herr pallas har fundet i et Sviin og ladet forestille 
paa anforte Tavle tredie Figur tilhorer ham allene.

Tænia 

(f) Quemxolim primus— defcripli ; ill. Linneus poítea —nuperrime vero cel. Koelreu- 
ter — propofuit; p. 452, r. 9, f. 2.

(g) Zool. dan. prodr. psg. 214.

(h) Arcan, nat. epiit. 75, p. 313, f. 1, 2. comperi hos vermiculas fefe arcliffime affigere in- 
teftinis angvillarum , ne cum chyli reliquiis extra inteftina egerantur, hvilket dog rm- 
derttden ffeer, fordi de ofte ligge lese i Slimet, naar de have suet sig mam; og p. 314 
vidi cum admiratione multiplices partes hamofos > quibus caput imaginarium undique 
erat oblitum.

(D Vermium hiß. p. 32, 106, og 127.
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Tænia pifcium. Under dette specififfe Navn har Herr Pallas 

anseet alt hvad man afBcendel-Orme har fundet i Fiffene for een 
Art. Ved en anden Lejlighed ffal jeg vise, at de ikke ere een og 
samme, ligesom min prodromus allerede anferer trende forffiellige 
Arter (k). Hans Tænia hydatigena er rnig ikke endnu forekommet.

For at opvakte meere Opmærksomhed paa Beöoerne af Ind
voldene sagde jeg i min hiftoria vermium helm. p. 6. der gives 
saa mange af disse, at deres Undersigning allene ndkrcever 
en god paaagrers heele Levend, og i min Prodromus har jeg 
begyndt at bevise det ferste af Udsigende. Herr Finants-Secretair 
Ioega og Herr Ocho Fabririus, Prceft i Drangedalen have til 
denne Hensigt troeligm arbeidet med mig, og hvad ter man vente 
af en Pastor Goerzms varme Iver, af en waglers svede 
Haand, og begges gode Pyne, da jeg har havdt den Forneyelse til 
dette Oyemed at nedbringe dem et virksomt elekteriff Sted i Jeg 
tilbragte med dem sidstleden Sommer et par paradisiffe Dage i 
saadanne Beffccftigelser, og den store Skaber gav os nye Mate
rie til at forundre os over hans Raad, og til at prise hans umaa- 
lelige Godhed, som opliver alt, endog Slimet i Dyrenes Tarme 
med herlige Skabninger, fanens Indvolde gav os Bcrndel- 
Orme, <5pol(Drme, og en smuk nye Traad Orm; denne havde 
en Uendelig Lighed med et Slags ubekiendte Conferva i ftaaende 
Vandgrefter. frøens Lever var opfyldt med LEg; vi foresatte 
os at undersege disse LEgs Oprindelse i Fremtiden, og, ferend Af
tenen kom, fandt vi allerede den levende Moder, eg pressede saa
danne LEg udaf hende. Men en Draabe af den Slum, som var i 
Freons Tanne, bragt under Forfterrelses Glasset, satte osi den 
sterste Forundring. Det vrimlede af store og smaa Infustons-Dyl', 
som ved deres Klarhed og med de mange over deres Legemer hen- 
strernmende Flimrespidser glindsede fom Selv. Hvor meget lod 
sig her sperge og theoretisereé bedre er det at paaagte og i Stilhed

FfZ at

(k) Lucii) Scorpii Solida,
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at afvarte Naturens Udsigende. Aldrig har jeg enten for eller 
siden fundet Infusions-Dyr i de andre Dyrs Tarme, som jeg ka
ver undersogt, men vel lignende Skabninger i de med Andemad 
tilgroede Vande; til dette Slags henhorer det Dyr, fom jeg i And
ledning af Gtraalermrderm melder om i min hiitoria verm. in- 
fuforiorum pag. 52. og endeel andre endnu ikke bekiendtgiordte.

Tallet paa nye Indvolde-Dyr stiger i ruin Prodromus til 23 
Arter, og efter dens Udgivelse har jeg endnu fundet tvende Hcette- 
(Dvme, tvende Kratfere/ tvende øpol Orme og tvende Bccndel- 
Orme; Hcrtte-Ormeue ere stukne paa den 38 Tabelle af Tegum 
gec til den Danffe Dvr-Histories forste Hcefte, og de tvende 
Kratsere paa den 3?te i den tredie og Bocndel-Ormene, saavel- 
fom en fmuk mig af Herr Professor Ablldgaard tilsendt Heste- 
Orm, han og hun, vil indkonnne i det andet Hcefte.

Neppe vil nogen meere tvivle paa, at det faavel er Umagen 
vcerd at trcenge ind i Dyrenes Indvolde, fom at fare ned i Bier
gene; jeg ffnlde etters anfore de Fordeele, fom Kundffab om deres 
indvortes Husholdning og Nceringsmidler aliene kan give; mon, 
da de letteligen indsees, vil jeg hellere givre mine Lccsere bekiendt 
med en Kratser, som jeg har fundet i Giedden og ladet stikke paa 
den 37 Tabelle af^ovenmeldte Tegninger. Ved hielp af tvende 
Glasffiver at prejje de sinaa klare Dyr er jeg bleven i Standsat 
at see dens Indvendige tydeligere og at give noyagtigere Figurer.

I Slimet af den store Tarm fees hist og her gule cylindriffe 
Legemer, fom deels ligge frie og les, deels rued Forenden hcenge 
faa fast ved Tarmen, at de ikke uden Vold lesrives, ja mange bli
ve endog i Brccndeviin vedhængende. Naar de udtages henscet- 
tes i Vand, forsvinder snart deres gulagtige Anseelse, og deres 
krunnne Legeme bliver udstrakt, stiv og faner en hvidagtig Farve. 
Legemet er glat, uden Spor af Ringe etter Rynker, ncesten lige 
tyk, foran og bagtil lidet gienemssinnende. Forenden er forsynet 
med en gienemststtig nagleformig Snabel, som rundt om er be-
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fat irred mange Rader krümme Hager, saa klare fom Kristall. De 
ere af forstielligt Kisn. Vi vil forst betragte Hunnen, thi uden 
at kirnde hende vil man have ont ved at vide, om Kratseren er han 
og hun for sig, eller begge Dele i een Person, eller om det andet 
Individuum er han, hun eller Hermaphrodit. Desuden er Hun
nen i det mindste i Orme-Klassen og hos nogle Infekter af langt 
ftorre Vigtighed end Hannen, da hun endog uden denne kan for» 
plante sin Art paa steere end een Maade.

Hunnen holder 7 Linier i Loengden og 1 paa tvers. Foran i 
Midten ligger en gienemstinnende Pung, som tager imod Snu
den, naar den trcekker sig tilbage. Paa Siderne af den klare 
Pung ligger tvende smalle og merke Scekker som stroekke sig neden 
for Pungen, og ere opfyldte med smaa fine Korn; mueligen ere 
de Dyrets Lunger: Igienem Pungen fremffinner en smal Kanal, 
som hist og her langt igienem Legemet taber sig og atter bliver syn
lig, og er den store Tarm. En gulagtig klar Hud indtager det 
heeleLegeme lige indtil den bagerste Ende; i samme ligger crgag- 
tige Kugler uden nogen Orden fra Pungen af heele Loengden igie- 
nern; man kan ikke andet end ansee dem for Dyrets LEa. Under 
Presningen brast denne Hud i Midten, men Legemets "udvendige 
Hud blev heel, derved skeede det, at de trykte 2Eg fore i diste tvende 
Huders Mellemrom op ved Siderne af Soekkene og ned til den 
yderste Ende af Halen. Jeg pressede endnu een, og LEggene fore 
ud under de msrke Soekke paa Glasstiven igienem den sprukne 
Hud; en anden Gang soer de ud midt paa Legemet igienem en klar 
Vorte; om denne var foraarsaget ved Hudens klevning, eller vir- 
keligen var Dyrets vulva, er jeg endnu ikke forvisset om. Det 
mærkeligste var, at med SEggene tillige udsted en Mcengde lange 
og fmalle Legemer, liig Avner; de vare vel fire til fem Gange saa 
mange, hvide og klare som Kristall havde LEggenes sterste Lccngde, 
men vare vel sex Gange smallere og i begge Ender tilspidsede; iit*  
denfra saaes tre til fire lyse Kugler, som hos Infusions Dyrene

Hvorfor,
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Hvorfor kunde jeg ellers guste dein (I) end for Jndvolde-Dyr, fiten 
de lignede Infusions-Dyrene , vi allerede have anmcerket saadanne 
i Freens Indvolde, og Herr wagler har funder noget saadarl i 
de lange L)rme (m)z men at udgive den for saadanne, maatte jeg 
have fleere Erfaringer og betragte dem levende.

Jeg begyndte paa nye at sege Kratfere i Fiffene; i en ftor 
kAiedde fandt jeg nu ingen, men i sinaa Torffer, i Hvillinger, 
i Aalen, i R^dspcrtter, i Kam m erter og i Aborrer vare nok 
forhaanden. Jeg bragte dem, ister Hunnerne, under Forsterrelfes- 
Glaffet, giennemsaae dem, tvang dem ved Presningen levende og 
dod at give alting fra sig, betragtede det udladte, og det nu over
alt gienemsigtige Legenre og opffrev mine Bemærkelser. Jeg vil 
ikkun og med faa Ord anfore Folgerne:

1) Nogle Kratsere, som vare mindre end de svrige, og dog 
ikke Hanner, thi der var i deres Invendige intet at see af de Han
nerne stedvanlige Organer, viifte endog ikke ved Presningen noget 
Spor af enten cegformige eller avnelignende Legemer.

2) Andre sierre Kratsere vare i Midten af Legenret paa langs 
tgienemtrcckket rrred en bred Stribe, lig et sortagtigt Net. Forsi 
ved Presningen blev man vaer, at er cegagtigt Legeme udfyldte 
enhver Maffe af det formeente Net, og var omgiven med en sort
laden Rand. Her saaes aldeles intet avnelignende.

3) Hos andre var for Presningen intet tydeligt at bemcrrke, 
men efter samme blev de klarere, og gave endeel cegformige Lege
mer fra sig uden nogen sort Rand, og mange avnelignende af 
lige Storrelse.

4) Fm
(l) Formodentligen har Leeuwenhoek ogsaa feet benne Vrimmel, thi han siger pag. 313: 

Simul eos difleciii ac vi di ¡píos hos vermiculos magnum adhuc vermiculorum numerum 
fuo corpore continere, men videre har hverken han, eller nogen anden sagt os noget om 
disse, eller om Kratscmes indvendige Deele»

(m) Lumbricus variegatus. ZooL dan. prodr. 2604.



isñL om Gieddeêütsemk._ _ _ _ _ _ 233
4) Fra nogle udstod sim crgformige, mm en utallig Mængde 

af de avnelignende; diste vare af forffiellig Længde.

5) Hos andre vare de oegformige fmaa og i lidet Antast, de 
avuelignende derimod t saadan Mcrngde, at man ikke kunde over- 
fee langt mindre toede dem; de vare næsten to Gange saa lange 
som de oegformige og laae Knippevris tcrt ved hverandre heele Le- 
genret igiennem.

Hvad ere da diste avnelignende Legemerl Orme i Indvoldene 
- af andre Indvolde-Orme (jeg anfaae dem i Forskningen derfor, og 
man vil sikkerligen engang finde faadanne) eller Hun-Mg, fordi 
Hunnerne aldtid vore længere end Hannerne, og de oegformige 
Han Mg, fordi Hannerne blive mindre baade i Skabning og i An
tast l Ingen af Deelene. De Mgformige ere snarere virkelige Mg 
ftokke, og de avnelignende Foftere, som vare udkomne af Mgstok- 
kene. Jeg saae nogle af de udflodte ccgformige ved Uddunstnin
gen at briste op paa Glasset at efterlade sig en Samling af fmaa 
avnelignende, og nu kan man forklare de ovenanforte Syner:

De under No. i, vare unge ubefrugtede Hmmer.

I No. 2, vare Mgftokkene endnu ikke moedne til at briste og 
altsaa ingen avnelignende Legemer forhaanden.

I No, z, havde nogle Mgftokke udgydet deres Foster, og an
dre ikke.

I No. 4, vare de fleste bristede og havde udladt deres Fostere 
af forffiellig Sterrelse.

I No. 5, vare alle gamle Mgftokke bristede; det vrimlede 
overalt af smaa og store Fostere, af Hanner og Hunner, 
eller maaffee af Unge og Mldere af forffiellig Kuld, og 
allerede vare nogle Mgftokke til det tredie Kuld forhaan-

G g den
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den saaledes som jeg paa et andet Sted (n) har vrist, at 
Rlar-Igteu for hver Mands Kyne paa engang bcrrer 
under fin Bug en aldre og yngere Kuld af levende Unger 
og den tredre Kuld i tydelige LEg.

Ofte onstede jeg at blive noget Liv vaer hos disse avnelignen
de Festere, men dette saavelsom Kratsernes Parring og deres Avle
lemmers nsyere Bestenrmelse maa jeg overlade den folgende Tids 
Indvolde-Skuere.

Hannen er en trediedeel kortere end Hunnen og i mindre An- 
tatt. Snuden, Pungen, Sakkene, den fine Tarm, og den gul- 
agtige klare Hud ere ligesom hos Hunnen, men i freden for at den
ne hos Hunnen er opfyldt med lutter LEgftokke, viser den hos Han
nen en anden Foranstaltning. I den bagerste halve Deel af Lege
met taber Tarmen sig i en stor og klar agagtig Blare; lidet fra 
denne ligger paa langs en anden af lige Storrelse og Klarhed, og 
endeligen to fmaa Kugler af en dunklere Materie paa tvers. Disse 
forenes med hverandre ved en Kanal, fom bugter sig mod Halens 
yderste, og synes at tilhore Hannens Avle-Lemmer. Deres Tall 
og Skilning er ikke eens hos de forffiettige Arter af Aratsere; 
Af Blårene derimod har jeg hos alle Arters Hanner fundet tven
de, dog maa jeg anmarke, at jeg hos en eenefte blant mange Giedde- 
Kratsere har fundet ikkun een Blccre. Ved en stcrrk Presning 
udstod af Gatboret en stimet Fugtighed, og Blerrene saavelsom 
Kuglerne udvidedes og endeligen forsvandt.

Endnu fortiener Kratsernes Snude en liden Opmærksom
hed. Naar man betragter dens udvortes Bevoebnelse, vil man 
ikke undre sig over, at man maa bruge en stags Vold for at faae 
den los. En Walze, besat med 30 til 240 Krumhager, maa 

have

(n) Verm. helm. pag. 50.
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have en stikkelig Fceftelse; derfor steer det undertiden, at Smide 
og Hals blive siddende, og Voldsmanden beholder Kroppen mel
lem Fingrene. Dette giver Anledning til detSpersmaal: Hvor
ledes faaer Kratftren sin Snude les, og hvordan kan den trcekke 
fta mange Krumhager ud af Hudens Folder og Rynker, fom med 
deres tykke Sliim flutter teet cm Hagerne, og udfylde deres Mel
lemrom t Vansteligen vilde man udfinde det, derfom Ikke Kratse- 
ren under den Opmærksommes Hye indtrak sin udstrakte Snude, 
og atter udstod den, det steer faaledes: Snuden indtreekkes fra 
det yderfte af ind i sig selv; de overfte Krumhager vende sig op 
ad og strcekke sig lige ud, dernceft de folgende, og i denne Stilling 
glide Hagernes Cirkelrader hver efter sin Tur, fra den everfte til 
den nederfte, ind i Snudens Aabniug, og tabe sig med den i den 
ovenomtalte Pung. Naar Snuden udstydes, fremkomme forsi 
Hagernes nederfte Cirkelrad, og Hagerne fom ere lige udstrakte 
og ligge plat paa Snudens Overflade, boye sig tilbage i Krum
hager, dernceft den folgende Rad, og faa fremdeles de andre ind
til Spidsen. Det er et behageligt Syn: en Batallion Infante
ries hurtige Exercering med paaplantede Bajonetter kan ikke giere 
sin Oberst storre Fornoyelse, end dette Manovre gier en Natur
elsker. Hvor mange Floere man her ligge stiulte og hvor ucnde- 
ligen sime maa de vcere for at rommes og ikke fees i en liden og 
giennemsigtig Snude, og dog flette faa mange Hager i en vil- 
kaarlig Bevcrgelse og efter Behag indtrcrkke og iglen fremstyde 
faa, fleere eller alle med lige Lethed og Gesvindighed som vi ind- 
boye Fingrene i vor Haand og iglen udftrcrkke dein. Hvad er det 
foren Gud, som mange Aar igiennem opholder hos Mennestet 
Fingrenes Smidighed, og som udruster den i Indvoldene stiulte 
Orm med saa mange Fingre lignende Organer: som befalede hint 
med ti Fingre at udfore tusinde Håndteringer og denne med hun
drede ikkun een;

Gg 2 Figurer-
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Figurernes Forklaring.

i. GLedde -Aratser - Hannen i naturlig Stsrrelse.
a. Snuden.
b. Halen..

s. Hannen forftsrret.
a. Den med Hager besatte Snude«
b. Pungen.
c. Den fine Tarm.
d. Scekkene.
e. Blcrrerne.
f. Kuglerne. .
g. Dm bugtede KanM

z. Hnnnen i naturlig Stsrrelse.
a. Smlden.
b. Halen.

4. Hnnnen forftsrret.
a. Den med Hager besatte Snude,
b. Pungen.
e. Den fine Tarm.
d. Scekkene.
e. Adspredte cegge-rundede Kugler.

5. De af Hunnen udfarende Legemer, stcerk forftsrrede.
a. De LEglignende.
b. De Avnelignende.

Dm



-2? JTa-cür - ZczxZ»-r .


