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Merktmrig
funden hos Snegle.

ved

E. G. Ziegenbalg.

s^Meg fik i fior Sommer Lyst til at undersoge Sneglenes Natur 
åHM og Levemaade ; til hvilken Ende jeg ved at spatzere i Hanger, 

samlede endeel as adskillige S torre-se og Couieurer. Jeg 
havde ogsaa forffasset mig Urte-Potter med di verfe Sorter afBlom- 
ster og Trceer, som ikke allenefte skulde fornoye Synet og Lugten, 
men ogsaa forsyne mine nye og graadtge Giefte med fornoden Fode. 
Disse bleve da pofterede omkring i Urte-Potterne, rnen i forskningen 
vare de mig meget incommodes, ved det de giorde alt for lange Rei
ser omkring i mit Vcerelse; dog forhindrede jeg dem siden Overgan
gen over Potterne, ved at sette disse i dybe Fade, som altettder maatte 
holdes fyldte med Vand. Raar jeg kom Vand paa Jorden t Urte- 
Potterne og paa Sneglenes Huse, krobe Sneglene som tiest strax ud, 
og jeg saae dem med Munden at tage fat paa Blade af adffillige 
Slags Blomster og Troeer, saa vel friske, som visne, at bide Styk- 
ker af dem med deres Teender, som grant kunde sees, og naar de 
forste Blade vare fortcrrede, toge de fat paa andre. Min Tanke er 
ikke, her at tale om, hvad jeg videre har obferveret angaaende deres 
Oeconomie, Srruåur og deraf folgende Aâioner og Legemets Be- 
vcegelser, fom for Erempel, at jeg har havt Snegle, som have fors- 
get deres Huse, repareret tom, naar de vare brostfaldne, at de ere 
vanskelige at drcebe in vacuo, med mere. Men jeg vil allenestesige, 
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242 _ _ _ E. G. Z. Dm en m<rrkvcrrd!g Egenskab,
at der er stor Forffiel paa ikkun at have last, hvad Phyfici have ob- 
ferveret og ffrevet om Dyr og andre naturlige Ting/ og selv at have 
dem ved Haanden/ samt at have Tiid og Leilighed til at give Agt paa 
dem/ tht Sandserne hielpe os til atforstaae det Skrevne desbedre, 
og at corrigere eller foroge de forste Obfervatorum Opdagelser.

Jeg har den LEre for ncervoerende Tud, at fremsatte en ob- 
fervation over Snegle, som jeg ikke har fundet (*)  af nogen Scribent 
at vare anfort, end ikke nf Joh. Svammerdam og Martino Lifter, 
fom ellers noye have betragtet Sneglenes Natur. Ved at igiennem. 
jase Trembleys Tradat om Polypis, faldt jeg PÑÑ ñt forsoge, hvad 
der vilde folge af, om adstillige Ormer og infeder bleve ffaarne i 
Stykker. Touren faldt da ogsaa til mine Snegle. Jeg lagde een 
af de ftorste iblant dem paa Vindvets Karmen og biede til den var 
krobet ud af sit Huus og strakt sig saa langt ud som den kunde, da 
jeg ved eet Hug ffildte Hovedet fra Kroppen. Hovedet mistede 

firår

(*) Om Skildpader har jeg lieft to Efterretninger, den ene streven af en Frantzos navnlig 
Vincent le Blanc, den anden af en Italiener navnlig Caldefi, hvilke jeg her vil anfore, 
eftersom udi dem, allerhelst Caldefis, berettes, at Skildpader have samme Egenstab, som 
ten, jeg her äussrer om Snegle. Hvorvidt disse Relationer ere at lide paa, veed jeg 
ikke. Der kand ikke vare saa stor Tvivl om le Blancs som om Caldefis. Dog ved det 
jeg har feet, at Snegle kand leve nogle Maaneder uden Hoved, saa forekommer Caldefis 
Beretning mig ikke saa seldsom for, som det vilde have (Teet, om jeg ikke havde seet det 
samme paa Snegle. Dog bygger jeg ikke noget paa denne Efterretning, eftersom jeg ikke 
har fundet den stadfasted ved andre, men holder mig til min egen Obfervation, som em 
hver, der har Syst dertil, selv kand giere, og stal sinde rigtig. Vincent le Blanc udi 
hans Reise- Bestrivelse sortår, at Skildpader leve ikke allene sie, efter at Skallen er 
taget fra dem, hvorefter de faae en nye Skall iglen, men ogsaa efterat Hovedet er staa« 
ren af dem, thi naar Kongen as Pegu, som havde Mtrngde af Skildpader, vilde spiise 
en as dem, blev Hovedet ffaaret af dem fem Dage, fsrend den stulde tillaves, og disse 
Bcester, siger le Blanc, endstisnt de havde misted Hovedet, vare dog levende, hvilket 
jeg selv har erfaret. Caldefi udi sin Anatomie over Skildpader, gaaer meget videre og 
beretter, at Skildpader kand, efterat Hovedet er taget fra dem, levr i ser Maaneder og i 
a! den Tiid spadsere, uden Hinder, sristt omkring.
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strap al Bevoegelse og blev fammenkrympet til en uformlig Klump, 
men Resten krob t samme Hveblik, som Hugget steede, ind i Huset 
igien. Jeg lod Huset med den indkrebne Deel af Sneglen ligge i 
Vindvet og da jeg Dagen derefter vilde see til den, fantes den ikke paa 
det Sted, jeg havde lagt den. For at see om den var taget bort af 
en eller anden eller og selv var krobet bort, tog jeg alle Snegle ned, 
som havde fceftet sig omkring i Vindvet, og satte dem paa Jorden i 
Urtepotten, som forud var vandet. Hvad skeede l etter kort Tiid 
frenlkrob til min store Forundring ogsaa min Hovcdlose Snegl, og 
forfriskede sig paa den fugtige Jord. Jeg saae da, at Hovedet og 
den storste Part af Halsen var afhuggm. I jaadan Tilstand krob 
den omkring paa Jorden, udbredde "sig sommetiid paa den, ligesom 
for at troekke Jordens Fugtighed i sig, og foeftede sig siden, naar den 
vilde hvile, til Urtepotten eller Stammen ligesom de andre, dog krob 
den ikke Hoyt op over Jorden. Ved det jeg paffede flittig paa at 
fette den paa vaad Jord og ibtant vadede Skallen eller Huset, holdt 
jeg den i Live neften i tre Maaneder, uden at kunde fornemme no
gen Aftagelse i dens overblevne Krcrfter eller Storrelse. Den havde 
maaskee levet längere, hvis den ikke paa folgende Maade var kom- 
met af Dage. Jeg fatte den sidst i Augufti Maaned i en stor un
der-Theekop, hvor der var Vand udi; og fom man kand vare for
visset om, at en Jord > Snegl, ifald den er levende, kryber ud, naar 
den er i Vand, faa krob ogsaa denne ud og bevagede sig med en For
underlig Hastighed omkring paa Bunden af Thee-Koppen-, Men 
anden Dagen derefter vilde den ikke komme frem, og da jeg siden 
aabnede dens Huus, faae jeg at den var dod. Endstiont Snegle 
kand leve om Vinteren 5 á 6 Maaneder indfluttede i deres Huse 
uden Fode, faa har dog denne uden Tvivl brugt Saften og Fedmen 
af Jorden til sin Underholdning og maastee ogsaa teeret paa den 
Fode, fom den tog til sig, forend den blev lemlested, thi jeg erindrer 
ikke, at jeg har feet Excrementa gaae fraden, hvilket ellers hos friste 
Snegle fremkomme i Mcengde. Jeg havde Snegle nok, fom jeg 
kunde have giort samme Experiment paa, men jeg havde alt for ftor 
Medynk med denne, i hvorvel jeg flutter afdensVivacitet, at den har
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244 E. G. Z. Om en mcrrkvcrrdig Egenflab,  
havt en sññdan Lcrgedom i Kroppen, som i kort Tiid har heelet det 
saarede. Denne, maaskee utidige, Medynk frelste dens andre Cam- 
merater. En Candidatus Minifterii, navnlig Knud Schytte, som 
saavtdt hans Tiid tillader, excolerer hiftoriam ra tu ralem og besid- 
der ogsaa Genie dertil, tog Anledning af mit Experiment oghug li
geledes Hovedet af en Snegl nogle Dage, efterat jeg havde giork 
det samme ved den ovenmeldte; og endffiont Hugget var ffeet ncer- 
mere ind mod Snegle-Huset end ved min, saa at naar Sneglen krob 
ud, kunde den beffadigte Part neppe sees uden for Huset, saa levede 
den dog nesten ligesaa lcenge som min og omkom desuden paa en vold
som Maade. Den saarede Part var altid tor og saae lidet gulere 
ud end Sneglen selv og for resten havde Seéhonen eller strittet sam- 
me Figur tilsidst som det saaes med forste gang. Jeg har ogsaa, es
terar jeg havde faaet en Snegl til at krybe saa langt udafHusi't jour 
den kunde, med en skarp Sax klippet den fra Hilset, men den levede 
ikke over 2 Timer i Luften. Udi Vand skalSnegle tftcvSvammer- 
dams Beretning (*)  kunde leve i 4 Dage, efterat de have mistet de
res Huse. Da jeg lod en anden Snegl klippe over saa teet ind under 
Hustt, som man nred Saxen kunde komme, saa at nogle afZndvol- 
lene fuldte med, dode det afffaarne Stykke efter en kort Tiid og det 
fonrhcrngte fast ved Huset, krob i samme Kyeblik, som ffa aret var 
sseet ind i Huset og kom ikke mere frem.

(*) Joh. Svammerdammi Biblia Ñaturae Leydæ 1737. p. I

Det er en klar Sandhed, at intet Menniffe bor ffauune sig 
ved,naar hans Tiid og Onistcendigheder tillade det,at betragte endogsaa 
de Creaturer, soin fynes ringe og foragtelige i vore Hyne, thi da 
den Almoegtige har villet vcere Skabere af dein, sim maae de ogsaa 
vcere Beviiser paa hans Fuldkommenheder og desuden ffeer det ofte, 
at ved deres Betragtning opdages en og anden For deel, som Menne
skene kand have af dem og tilforn har vceret ubekiendt. Den for- 
omtalte Svammerdam, som med en utroelig Fliid, Behccndighed og 
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funden hos Snegle. _ _ 245
AccurateíTe (*)  har udforsset Snegles og andre Creaturers indvor
tes og udvortes Skabning og ovrige Egenskaber, er ved sine Obfer- 
vationer bleven bragt paa de tanker, at om Snegle bleve oversmur
te med alle flags purgerende Medicamenter, vilde det vcrre afNytte 
in arte medica, efterdi, fom hand mener, den famme Forandring 
sseer in inteftinis af Ct Menneske in aå purgandi, fom vilde ssee 
uden paa Sneglenes Hud. Man seer heraf, at en Phyficus ved at 
underlege endog de Dyrs Bessaffenhed, fom af Ukyndige ikke ansies 
for at vcere vores Betragtning vcerd, kand opdage saadanne Egen
skaber hos dem, fom ere fordeelagtige for os. Jeg forbigaaer her at 
give fleere Exempler og beviser paa at ringe-agtede Creaturers Be
tragtning ofte bringer det menneskelige Kion overflodig Nytte til, 
eftersom det er ikke Hovedsagen, fom jeg i denne Traéht afhandler. 
At Snegle have vcrret holdte for en délicat Spisse hos Romerne sies 
Cif Varronis Libr.3. Cap. 13.de re ruftica ; de fpiisis også a MdNU ñf 
nogle med Behag, faa vel her hos os fom paa andre Steder, og af 
det, som jeg tilforn har meldet om den halshugne Snegl, kandfluttes, 
at de maae have en lcegende Saft hos sig og i den Henseende vcere 
gavnlige af Spiisi.

(*) Derom kand vidtlsstigere Efterretning haves udi hans Levnets Bestrivelsr, som sindes 
foran i hans Biblia natur*.

Forend jeg tgien begiver mig til min forhen bessrevne Obfer- 
vation, maae jeg for deres Skyld, fom ikke forftaae Anatomien, an- 
fore, at der ere to Stykker udi Mennessers og Dyrs Legemer, fra 
hvilke utallige Ror og Canaler have deres Oprindelse, fom sprede 
sig omkring udi det heele Legeme, endogsaa til de yderste Ender deraf. 
Disse tvende Stykker ere Hiertet og Hiernen. Det forfte ncrrer og 
vedligeholder Legemet; fra det andet frenrkomme Nerverne, ssm 
foraarfage Folelse og Bevcegelsi, samt, forn nogle foregive, giore 
blodet begvemt til Nutrition. Svammerdam udi sin forhen berneldte 
Tradat p.n§. vitser, atnaar man efter hans Forskrift anatomerer en 
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246 E. G. Z. Sm en mcrrkvcrrdig Egenskab, 
levende Snegl kand man finde Hieltet bankende; Hand beffriver sam- 
mesteds dets miste auriculam, cavitet, valvulas, saa og Arteriatn 
og venam. Hand giver os ogsaa pag. lOZ,104 og 134 en Beskri
velse tillige med meget tydelige Tegninger over Sneglenes Hierne, 
soin ligger foran i Hovedet. Den beftaaer af to runde Deele, som 
ere ligesorn adskilte fra hinanden, den udsender to Nervos opticos til 
de fterste Horn, hvorudi Dynene ffal vcere, to andere til de smaa 
Horn, og andre til Tungen; fra den udgaaer ogsaa Medulla fpinalis 
lto Grene, som formere en Knude, fra hvilken de Ner vi udsplire, 
som komme til de nederfte Parter af Sneglens Krop. Eftersom der
ey kand tvivles paa, at jo Svammerdam rigtig har fundet Hiertet 
(allerhelst da Lifter kommer herudi overeens med hain) og det, hand 
kalder Hiernen, har en saa stor Liighed med det andet foromtalte 
Stykke, som findes i Mennesker og saadanneDyr, hvis indvortes 
Parter let kand fies og diftingueres, saa veed jeg ikke, oui man kand 
ncegte, at jo Sneglene have Hierne, og det for i Hovedet, som 
Svammerdam melder. Jeg seer derfor ey heller, hvi man kand 
ncegte, at jo Hiernen har vceret i den afskaarne Part af mine forhen 
beskrevne Snegle, eftersom de vare fuldkommeligen udkrobne, forcnd 
de mistede deres Hoveder. Jeg faldt paa de Tanker, at den Omtalte 
Knude, som medulla spinalis gior, kunde Mññffee tiene de ovrige Ner
ver i Steden for Hiernen, men den som med Flitd lceser Svammer- 
dams Beskrivelse og eftertcenker, hvor ncer ved Huset og helst den 
sidste er bleven a fhuggen, kand blive overbeviift om, at samme Knude 
ogsaa har voeret ashuggen. Altsaa have bemeldte Snegles overblevne 
Nerver mistet deres Oprindelse og have des uagtet ligefult forrettet 
deres Embede.

Jeg bar tilforn sagt, at ved Nervernes Hielp skeer Bevcrgelse 
og Folelse i Menneffers og Dyrs Legemer. Naar der nu spsrges, 
hvorledes Nerverne kand tilveyebringe disse tvende betydelige Virk
ninger i et Legeme é da fvare endeel Phyfici, at fra Hiernen udflyder 
en meget fubtil Spiritus igiennem Nerverne til Mufclerne og saa 
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snart denne Spiritus kommer t Blodet/ som er i Muftierne, skeer en 
jlagé Fermentation eller Effervefcentia, hvorved Muftierne oppustes 
og sammen trckkes. Folelsen og Blodets Qyalification skal efter deres 
Sigende ligeledes skee ved en saadan Spiritus, soin kommer fra Hier- 
nen. Alphonfus Borellus Udi stn Tradat de motu animalium Part. 2. 
pag. z8- bar giort sig megen Umage for at forsvare denne Hypothe- 
fin. Hand anforer og soger at igiendrive endeel Objedioner, som 
glores imod samme, af hvilke jeg alienefte vil anfore folgende: Efter
di Skildpader og infeder kand leve og Bevcrgelfe sindes i deres 
Muftier, endskiont disse Creaturers Hoved er skaaret af dem, saa 
kand Muftiernes Bevcegelfe ikke foraarfages ved en Spiritus eller 
subtil Saft, som kommer fra Hiernen. Forend jeg fremforer hans 
Svar derpaa, vil jeg fortcelle det Experiment, som Robert Boy le 
har giort paa de Sommel-Fugle, som Silke -Orme blive forvandlede 
til/ eftersom det er af det Slags, fom Borellus anforer. Hand har 
udi sin Engelske Tradar, kaldet: Confiderations Touching the Use
fulness of natural Philosophy 2 Part. pag. 17. beskrevet Sagen sanie- 
des: Qyamvis enim mas, cui prius amputatum eft caput, neqva- 
qvam adduci poftet, qvæcunqve infedi illius eft falacitas, ut fœ- 
minam comprimeret: Decollata tamen fæ mina marem alacriter 
ad mißt, & licet poft horas aliqvot coitu confumptas ita reqvierit im
mota, ut mortuam per multas horas cogitarem, non folum quia 
omnem penitus motum perdiderat & in thorace fatis magnum ap
parebat foramen, qvod á parte aliqva corporis fimul cum capite à 
trunco disrupta fadum videbatur, verum etiam qvoniam eodem 
permanfit ftatu idque per plures horas, ultra tempus, qvopoft coi
tionem cum mare hujus generis animalcula solent ordiri prolifica- 
tionem. Tandem vero poftqvam jam diu de vita ejus defperatum 
eftet, ova foetare tam confertim coepit, ut vel exiguo temporis 
intervallo eorum plura in manu mea deponeret ; an vero prolifica 
fint futura, nondum comport
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Nu kommer jeg til Botelli Svar pññ den nylig anforte Ob

jection , som lyder faaledes: Det er ingen Under, at ovenmeldteCrea« 
turers mufcuii kand bevcege sig en kork Tiid (per breve tempus), 
esterai Hovedet er skaaret af dem, thi nogle af de fpiritueufe Par
tikler kand vcere blevne tilbage i Nervernes Poris, fom tilforn vare 
komne i dem fra Hiernen. Men kand vel tre Maaneder, fom mine 
Snegle have levet udi uden Hoved, kaldes en kort Tiid l Kand det 
vel ogfaa vcere rimeligt, at Hiernen har forsi-net Nerverne med en 
faa ftor Overflodighed af den omtalte Nerve- Saft, fom kunde fette 
Nerverne i fuldkommen Arbeide i tre Maaneder i Jeg tor derfore af 
min Observation med Vished giere denne Slutning : Enten er den 
foregivne Nerve-Saft ikke til, eller og Nerverne maae kunde præ
parere den felv ligefaavel fom Hiernen; hvilket sidste jeg overlader til 
andre at underfoge. Borelius'kand dermed undffyldes, at hand har 
ikke vidst noget Exempel paa, atetDyr, fom mine Snegle, har kün
det leve nogle Maaneder uden Hoved, thi ved hans korte Tud kand 
ikke forstaaes andet end nogle Timer etter faa Dage.

Den bekiendte Martinus Lifter skriver i hans Bog, kaldet 
Exercitatio Anatomica &c.pag.7l-Seq. at, sññ Vidt hand ved noyag« 
tig Undersogning har kundet sinde, er Sneglenes Hoved uden Hierne, 
dog har hand fundet den ovenmeldte Knude, hvor endeel fmaa Nervi 
stede stimmen, ligesom den kunde vcere en Medulla Spinalis. Lad 
vcere, at Svammerdam har beskrevet os det som Hierne, som ikke er 
det, og at Lifter derimod har Net, saa bliver derfor dog min forben 
gtorte Conclusion rigtig, allerhelst da Knuden, som kunde holdes for 

at præparere Saften hos Sneglene i Steden for Hiernen, 
ligeledes har vcrret afffaaren, fom tilforn

er viist.
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