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Forste Prove,

forfattet og til

indsendt af

hans ström,
Fogderirk S^ndrnMr lBergens Stift ,, og folgelig vel ogsaa paa fleers 

- H Nordenfieldffe Stcrder i Norge , forekomme saavel paa Landet, som i'
Vandet, avssillige Orme og Insecter, hvilke jeg anseer for arvcrre, deels 

ikke nok bekiendte, deels nye og hidindtil gandske ubekiendte. En liden Prove af 
begge Deele trrnker jeg allerede at have viist i SMdmpers Beskrivelses i. P: 
3 Capitel; og til ydermere Beviis derpaa, mener jeg , at folgende Afhandling, 
kunde tiene. Dm indeholder en Beskrivelse over io Insecter, som alle erean- 
forte under Systematisse Navne, og tillige oplyste med en Deel Tegninger; alt 
ved Hielp af et ForstorrelseElas, som vel i sig selv er middelmaadigt, men- 
dog det beste, som min Evne har tilladt mig at anskaffe.

Mufca fetaria pilofa, fronte alba, abdomine æneo-grifeo, 
halteribus nudis..

Saa-
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Smedes vil jeg kalde Det Insect, som pcrn Tab, L. forestilles under ad- 

stillige Skikkelser, efterdi det forvandles af en Orm til en Puppe, og af en 
Puppe til en Flue, hvis Opholds-Sted og Forvandlings-Maade, med videre, 
nu stal beffrives. I vore GgepMer (*), hvor Soe- og Regn-Vand bliver 
fiaaende og raadner, findes en liden blod og blind Orm (Tab. i. Fig, i.) med 
adffillige Irynker eller Ringe om Kroppen, og med en opreyst Stjert, som i 
det yderste er kloster eller Deelt i tvende Spidser (Fig, i. a.) Neden under Stjer
ten sidder en Fod (Fig-1, b), som vel har Dette tilfælleds med De ovrige, at 
den i Enden er splittet og besat med nogle smaa sorte Haar; men er derhos 
kiendelig tykkere, og i feer meerkvcrrdig af sin dobbelte Brug, Dåden tiener Or
men til en Fod, men Puppen til en Hage eller Krog, hvorved Den kan herste sig 
fast saaledes, som nu strap ffal vises. Efter Denne tykke Bag-Fod folge? smcrr- 
te Fodder, som alle sidde Rad viis langs hen ad Bugen, og ere hver for sig 
baade splittede og lodne, ligesom den bageste; saa at Ormen Derved faaer i alt 
8 Par Fodder, med hvilke den kryber paa Bunden af Pytterne. Kroppen, 
som ligeledes er besat med en Deel sorte Haar, har en gronagtig Farve, med 
2 Rader msrke og trekantede Pletter langs hen ad Ryggen, af hvilke Logr- 
fiaae lige imod hinanden,

Naar Tiden er kommen, at Ormen ffal forvandles til en Puppe, forla
der Den Bunden af Pytterne, hvor Den tilforn opholdte sig, og begiver sig op til 
Vandbrynen, hvor Den med sin bageste tykke Fod, som nu bor kaldes en Snert- 
Hage, faster sig til smaa Grers-Straae, eller Blade af Marhalm (Zoftera) 
og andet Destige, som af Vinden blases hen i Pytterne, og bliver Der Hangende 
saaledes, som Fig. 2 viser, nemlig med Hovedet nedvendt i- Vandet, og med 
Stjerten Opreyst over Vandbrynen. Der forvandles den da fra en blod Orm 
til en haard Puppe (see Fig. 2. og noget fvrstorret Fig. 3.) eller rettere faaer en 
nye Hund, nasten af samme Skabning som Ormen-, nten haard som Barken 
paa unge Trae-Qviste, og morkebruun as Farve. Til De 7 forreste Par Fod
der sees nu kun lidet Tegn ; men Stjert-Hagen og Den kloftede Stjert ere end
nu kiendelige nok, dog med Den Forffiel, at den forste er mere krumboyet ind

Ccccz ad

(*'j Disse ere intet andet end Huller og Hunler i Gse-Kiergene(.v dr Klippc-rüge Strand
bredde) opsy dte med urcent og stinkende Vand, som enten bestaaer afforraadnet Regn- 
Vand allene, eller af Regn- og Soe-Vand tillige , alt ligesom Pytterne kigge mere 
eller mindre mrr ved Flod-Maalet. I diffe opdvlde sig adffillige Inftetcr, blaut andre 

;■ sgsaa det n«rvarende; stisut jeg nogle Gange har erfaret, at det kan oyhÄde sig os 
leve i reent Sse-Vand eller salt- Vand) 
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ad til Bugen, og den sidste mere udstrakt i lige Linie med Kroppen, foruden at 
de begge nu ere haarde, ligesom Puppens ovrige Dele. Foran, hvor Ormens 
Hoved eller Pande tilforn maatte fvrestilles ar vare, fees nu'en liden Hule, 
Fig 2. g.) som rilsidst styder sig ud, og aabner sig i Form af en liden Hiert-ag- 
tig Lurige (Fig.g.a.), der ikkun med den overste og bredeste Ende hanger fast 
ni Puppen, og g i or ved fin Oploftelse saa stor en Aabning, at den i Puppen 
stiulre Flue kan krybe ud, da Puppen selv bliver liggende som er tomt Skall 
tilbage. Men forend denne Aabning steer, begynder Puppen efterhaanden at 
forandre fin Stilling, ved at lette den nedvendre Ende alt mere og mere op ad, 
saa ar den rilsidst kommer til ar ligge gandste plat eller horizontal paa Vander, 
og vender da alrid Ryggen op, eller den Side, hvor Huller med sin Luuge sid
der. Ved hvilken stiulr Mechanismus .fMtKmt steer, maa jeg overlade andre at 
domme om ; men Hensigten deraf bliver ufeylbarlig denne, at Fluen, saasnart 
den forlader Puppen, .kan finde frie Luft og komme staaende paa Vanders Over
stade, hvilket ikke kunde ffee, om Puppen hcrngde perpendiculair ned som for, 
da Fluen nodvenbig maatte drukne og omkomme i Vander. Nerst denne mær
kelige Vending er inter mere forunderligt, end ar dette lille Dyr, uagtet deter 
blindt, dog kan finde Middel ril ar opholde sig i Vand-Kanten, og ved Hielp 
af sin Sriert-Hage holde sig i den rette Stilling, saa at Fluen, uden at druk
ne, kan avles i Vandet. Vel har jeg befundet, at Puppen kan flyde paa 
Vandet, uden ar have noget ar holde sig ved, men ar Ormen, medens den for
vandles ril en Puppe, stulle kunde giere det samme, er ikke rimeligt, og endnu 
mindre, at Puppen, uden noget ar hange ved, kuyde dreye og vende sig i den 
behorige Stilling. Overalt blev Stjert-Hagen, som just er dannet til ar holde 
sig fast med, da gandste unodvendig. Ellers har jeg og marker, ar Ormen eller 
Pappen, naar den inrerander finder at hafte ved, griber med sin Sriert-Hage om 
en anden Puppes Stjert-Spidse , saa ar man ofte kan see en Hoben Pupper at han
ge sammen som i en Klase; og dette viser uden Tvivl bemeldteSrjert-Spidsers egent« 
lige Hensigt og Rytte, nemlig at den eene Puppe derved kan hange sammen og 
opholdes i Vander ved den anden. Dette kan ogsaa meget lettere stee, som Or
mene ikke forvandles alle paa eengang, men den ene efter den anden nasten hele Som
meren igiennem; saa at de uforvandlede Orme altid kan finde en Puppe ar hangs 
vcd i Mangel af Srraae eller ander saadant.

Fluen, hvis naturlige Sterrelse er at see Fig. 4, arbeyder sig meget hastig ud 
affin horizontal liggende Puppe, og lober da strap om paa Vandet. Vingerne 
ere vel i Begyndelsenvaade og sammenfoldede; men torres og udvikles i engand, 
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(Fe kort Tud, saa at Fluen snart kommers tit at flove , hvor den vil, og opholder 
sig da enten paa Soe-Pytlerne, som er dens rette Element , eller paa De1 i Narv«» 
reisen liggende Klipper, overalt remmelig ssye og vanskelig at fange. Den er i sig 
selv kun gandfle liden; men har dog en temmelig stor og tyk Snabel, item erPar 
Folhorne, sombestaae af 3 Knuder, eller runde Leder, med et enkelt Fole,Haar i 
Enden. Disse Knuder ere sorte afFarve; men Panden hviid; Oynene brune; og 
Nakken, som sidder imellem dem, blaaeffinnende. Overlivet er sort-kaabber# 
farver, med en Deel blaaeagtige og paalangs gaaende Scriber, sun dog ikke al
tid ere lige kiendelige. Bagdelen, som bestaaer af 7 Leder eller Ringe, er over--' 
alr graae-kaabberfarver, og besat med adspredte sorte Haar, ligesom Hovedet og 
Overlivet. Wingerne ere uden Farve; men dog igiennemdragne med nogle sorte 
Seener, afhvilkeden overste og tykkeste er besat med fmaa Haar. Medens Fluen 
ganer, ligge begge Wingerne over hinanden saaledes, at de ikkun synes at udgiore 
een (fee Fig, 4.); men naar den strakker Wingerne ud, seer man under enhver af 
dem en hvid Vagtstang med en aflang Koile i Enden, som dog er gandjke nogen, cl# 
ler udenDakke-Skial. Fodderne ere z paa-hver Side , middelmaadig store, og 
graaeckaabberfarvede ligesom Bagdelen; hvilket med mere kan sees afFig. 5 , som 
forestiller Fluen flyvende og forstorret. Endnu bliver , hvad Fluens Farve i sar 
angaaer, Dette at marke: at den i Begyndelsen seer noget anderledes ud end siden, 
nemlig nasten overalt bleeg-brumt, undtagen Panden og Nakken, af hvilke den 
forste strap er hviid, og den sidste blåne. Om denne Flue tilforn er bekiendt, stal 
jeg ikke forvistkunde sige. I Linnæi Sy ft. Natur', pag. 55>8- edit, io; forekommer 
vel en Flue under Navn af Mufca pctronella > somderikommer overe en s med' den
ne, arden lober om paa Wandet; men da Beskrivelsen i ovrigtikke passer sig, kroer 
jeg ikke, tit den kan vare det samme Species. Omend saavar, findesden dog ik
ke saa udforlig beskreven som hen

Paa Tab, i., forestiller
Fig. i. Ormen i naturlig Storrelse.
Fig. 2. Tvende Pupper, Hangende ved et Straa-' 
Fig. 3, En Puppe med sin Aabning, noget forstorret. 
Fig. 4. Fluen i naturlig Storrelse og gaaende. 
Fig. 5. Den samme forstorret og flyvende:

IL
Cn hoppende Bierg-Loppe med tredobbelt Stjert. 

Lepisma fqvamofa faltatoria, fetis caudæ tribus, 
intermedia majore.

Dette
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Dem Insect, som i Mcengde sees athoppe paavore G-e-Dlerge 2: Klippe

rige Strandbredde, og kaldes af nogle Skurke-Trold, forekom mig i Forsknin
gen som m Begyndelse til et Znsecr, der endnu ikke havde faaek ftn fulde Forvand
ling; mmervednoyereUnderfogning befundet at vcere er c^cr Species, som kan 
hen for es ril det Genus Lepisma, og ved Hielpafdepaa Tab II. anbragte Teg
ninger beffrives stråledes : Z Bierg-Loppens bevcrgelige og mod Jorden nedvendte 
Hoved sees en Mund, som bestaaer asen smal Overlcebe, men noget bredere Under- 
lcebe, der atter er deelt i 2 Parter. Den overste Lcebe eMaa begge Sider forstiner 
med en lang og krum Mde-Spidse, bestaaende af 6 Leder (kig. 2 a.), og fastet 
til en i Munden horizontal staaende Tand, som har neden for sig ct Par andreTam- 
der, med en hvas Tagge paa den ind ad vendende Side. Den underste Lcebe har 
ligeledes en LEde-Spidse paa hver Side (Fig. 2. b.); men disse ere dog meget korte
re , og bestaae kun af 3 Leder. Synene sidde tcrt fammen oven paaHovedet, eller i 
Nakken (Fig. 2..c,); og ikke langt fra dem staae 2 fiine Folhorne, fom ere langers 
end Kroppen. Denne er temmelig lang , og foran meest tyk ; men bliver derefter 
M mere og mere smal, og endes tiisidst meden meget lang og smal Stjert, som har 
s kortere Stjerte, een paa hver Side. Alle disse Stjerte ere, ligesom Folhorne- 
ne, meget svage og brcekkelige, saa at de neppe kan vedrores, uden ar beskadiges. 
Kroppen harsforuden en liden Halskrave, hvori Hovedet sidder bevcrgeligt) 12 Le
der, af hvilke des bageste ere bedcrkkede baade medRyg-og Bug-Skicrl, svin stede 
umiddelbar ril hinanden saaledes, at Kroppen der seer gandsse trind ud ; men de z 
soreste og sterste Leder have ikkun Ryg-Skial allene, og ere neden under ligesom ind- 
huulede, folgelig paa begge Sider tynde, og af Legemet ey gandsse opfyldte. De 
Skicrl, fom bedcrkkeJnfectets Krop, saavelsom Stjerte, ere alle afenparallelo- 
gvammiss Figur, og afadssillig Farve, nemlig mestendels sorte, men ogsaa sil« 
peels brune og hvide eller Solvfarvede; hvilket giver en behagelig Blanding af 
Farver, i seer naar de holdes mod Solen, da de rillige kage en gr on Glands. Skial- 
iei'.e sidde alle temmelig lose, og naar de rives af, smitte de paa Fingrene som erTnss, 
da den nogne Krop selv seer guulagrig ud. Bug-Skicellene bedcekke Bugen, lige
som Skicrllene paa en Orm, og have alle nogle Jndssiarelser i Kanten, ister een 
mcerkelig Jndssiarelse paa hver Side af de 7 foreste Bug-Skiold, hvoraffremsiik- 
ke 14 smag og nedvendte Spidser, spm ve! maa adskilles fra r andre og tykkereSpid- 
fer (Fig. 2: d,), der sidde ved Kropvens Ende lige under Stierten. Disse 2 bage- 
ste Spidser (som sees forstorrede Fig. 4.a.b.) exe fornemmelig de Instrumenter, 
hvoraf Jnstctet betjener sig tilgt hoppe; men da de sidde saa langt bag, ssuklede nep
pe varer Stand til ar have Jysmets lange Krop i Veyret, uden Hielp af de 7 fp# 
reste Par, hvilke jeg formoder at have selv famme Prug og Nytte. Medens Jn- 
seetetMer, pcege alle disse Spidser hen til Stjerten; men naar vet vil hoppe, ven, 
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der det uden Tvivl Spidserne frem ad, og, ved at stode eller trykke dem til Jorden, 
letter Kroppen op i Veyret, ligesom ved Spring»Ficere. Saaledes forestiller jeg 
mig, at detmaagaae til, stiont jeg derhos bor tilstaae, arden store Hastighed, 
med hvilkenJnfecrersHoppcn ffeer, har betaget mig Leyllghed til ar betragte alting 
noye og tydelig. For ved bemeldte Spidser, nemlig ved Bryster og Halsen, staae 
g Par Fodder, af hvilke der foreste er det mindste, og pager altid frem ad; men de 
2 bageste Par, hvis Skikkelse er at see Fig. z, lade sig i Gangen mere udspile og 
boye, og have paa Laaret (eller paa der everste Leed) en noget plump og tyk Spid
se (Fig. 3.3.), som egentlig vender op ad, men kan dog tillige med Laaret dreyes og 
vendes saaledes, ar den rorer vedJordcn Fig’ 2. e.). Nytten deraf er nok denne, 
at naar Insectet klaprer op ad steile Klipper, og spiler de bageste Fodder meget ud, 
det da kan beriene sig afdisse Spidser, for des bedre at faste Fodderne, men da den
ne Hensigt ikke kan have Sted ved det foreste Par Fodder, som altid pager frem ad, 
faa sees ikke heller stige Spidser paa dem.

Alt dette passer sig nu saa vel paa Hannerne svm Hunnerne i Almindelig- 
Hed: men ellers gives der dog nogen Forssiel imellem dem i Henseende til Kion- 
net, og denne maae egentlig soges imellem de 2. bageste Spidser, med hvilke 
Insectet Hopper. Der sidder hos nogle af dette Slags et liderLem, som gaaer 
ud i lige Linie med Kroppen (Fig. 4. c.), og er i det yderste baade cylmdriff og 
indhuult (hvilket sidste kan fluttes af den Vcedffe, som det giver fra sig , naar 
der trykkes) men besindes ved Roden at vcere bedcekket, baade over og under, 
med et langagtigt og i Enden splittet Blad (Fig. 4. d.), fom oven til hanger 
fast til Lemmet selv, men er neden til lost og adssilleligt. Hos andre derimod 
findes, t Stceden for dette tykke Lem, en lang og smal, samt horizontal udstaa- 
ende Preen eller Spidse (Fig. 2.f.), som splitter sig paa langs i 4. Deele, saa 
snart den trykkes, og giver derved tilkiende, ‘at den ligeledes er indhmrl. At 
deue Lem er Hunnens ZEglcrgger Spidse (*), derom kan jeg saa meget mindre 
tvivle, som jeg altid blanr Indvoldene hos disse, men aldrig hos hiine, har 
fundet en Hoben guule og blode ZLg, ligesom smaae ZEgge - Blommer; og da 
dette Slags befindes desuden altid at vare en god Deel storre end hiine, saa 
bestyrkes derved min Mening desto meere, efterdi man veed, ar Hunnerne blank 
Jnsecterne ere geemeenlig storre end Hannerne. Bliver nu dette Lem Hunnens 
SEglegger-Spidse, saa er imet rimeligere, end at hunt tykke Lem (Fig. 4. c.) 

D b do maae

(*) Hunnerne blank de Iuftcter, som kaldes ichneumones, have og gemeeulig lange Spidser 
i Runipeu, med hvilke de legge eller, fasistikke sine SEg, stisnt de samme see noget ander- 
ledes ud end disse. Jeg nirener, fit saadamie Insirumemtt best kan kaldes LEglegger-Spidscr.
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maae vcere Hannens Mandlige Lem, og at de forommcrldte Blade paa begge 
Sider af Lemmet bor ansees for et Slags Forhud, endstiont de ikke bedcekke 
meere end Lemmets overste halve Deel. Hvorledes disse Insecter parre sig, og 
hvorledes Hunnen legger sine ALg, med videre, derom har jeg intet kündet erfare, 
uagtet jeg lcenge har havt dem staaendei er Glas, for at give Agt paa deres 
Levemaade.

Der seneste, jeg endnu jveed at tillegge,'er dette, ar deres Gang falder lista« 
dig, idet de snart lobe lidet fem, snart gi ore et lidet Ophold og standse; irern 
at deres Hoppen steer meget hastig, og meere lige frem, end op ad eller i Hoy
den. Deres scrdvanlige Opholds, Stader ere nogne Klipper ved Stranden, 
hvor de sees i Maengde, i sier naar Solen stinner varmt; men naar Veirec er 
lidt koldt og umildr, foge de Skiul under fortorret Tang i Stranden, eller andet 
faadant. I Linnæi Syft. Nat. edit. io. findes ikkun et par Species af denne 
Art, som egentlig kaldes Lepisma af fq.vama;. og af dem beskrives ingen 
hoppende, som denne.

Paa Tab. II, forestiller

Fig. i. Insectet stråledes, fom det sees paa Ryggen, i naturlig Storrelsi> 
eller lidet derover.

Fig, 2. Det samme paa Siden, noget forstorret.
Fig, 3. Een af de bageste Fodder forftorret.
Fig. 4. De 2. bageste Spring-Fiare, tillige med. det mellemssiddende Mand

lige Lem hos Hannerne ; begge forstyrrede.

IIL
En hoppende Jord-Loppe af sort Farve- med en hvid 

Ring omFolhornene og Kroppen.
Podura atra 'cingulo antennarum abdominisque albo.

Dette navn tillegger jeg et langagtigt og trindt Indsect, som i natur
lig Scorrelse findes aftegnet paa Tab. III. Fig. 1. og er vel af samme hop
pende Egenstab, som det ncrst foregaaende, men dog i mange andre Poster der- 
fta adstilt. Jndsectets Hoved er temmelig stort og rundagrigt. Neden under 
samme sidderMunden, som- kan lignes med en i Bunden ujcrvnHuule(Fig z.a), 

hvori
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hvori intet Tegn sees til Tander eller Spidser. Fra Kanden udgaaer 2. lange lodne 
Folhorne, bestaaende af 4. Leders*), af hvilke de tvende forste (Fig. 2 c. a.) ere 
tze korteste, og du tredie (Fig. 2.b.) Det längste. Tcrt ved Forhornene siddeOynene 
fom paa hver Side ere 6. i Tallet, og staae i en besynderlig Orden, saaledes som 
Fig. 4. udviser. Skulle de vcrre fieere i Tallet, da inaa de enten ligge gandstr 
skimte, eller og vwre meget smaae og vanffelige at opdage; mm de forncevnte sex 
ere kiendelige nok, samt sorte og ffinnende ligesom Beeg. Kroppen, som er over
dragen med et temmelig fast, sort og glemdsende Skind, bestaaer af 8. Leder, af 
hvilke Det foreste,seer'ud som et langagtigt Hals-Skiold, og det bageste, som ud- 
gior Stierten, er i sier mcerkeligt deraf, at det er deelt i 2. ulige Parter, og gaaer 
straas op ad saaledes, at det staaer i Foreening baade med 6te og 7de Leed, af 
hvilke Det sidste er Det mindste, og Setforste Det tykkeste Leed. Fodderne ere 6. i 
Tallet, 3. paa hver Side, allebestaaende af z. Leder, i Enden sorsynte med r. 
smaae Kloer eller Hager, samt mestendeels lodne og sorte; dog saa, at det yderste 
Leed er hviidt. Bugen har en paa langs og midt ad gaaende Fuure, som er 
stikket til at modtage og glemme det lange og hvide Instrument, hvoraf In
sectet Dettener fig til at hoppe, og hvis Skabning er at see Fig. 5. Dette Lem 
feer ud som et tyndt Blad, hvilket bagen til er heelt og fast siddende til Stierten, 
titen foran lost og tveekloftet, eller splittet i 2. Deele, omtrent som en Gaffel. 
Saa lange Insectet gaaer, ligger Dette Lem sammenfoldet, eller ret flutter til 
Bugen (Fig. 3 b ), at Det ey stal giere nogen Hinder i Gangm; men saa snart 
Insectet vil hoppe, stoder Det begge disse Gaffel - Formige Spidser mod Jorden, 
vg haver derved sit Legeme iVeiret, ligesom ved 2de elastiste Fiare. Det heele 
Insect er, i Almindelighed at tale, gaudste sort og derhos loddent, eller besat 
med stride Haar, af hvilke de fleeste ere sorte som Kroppen selv, men nogle Deri» 
mod gandste Sneehvide. De sorteHaar viise sig ncrsten overalt, men dog meest 
kiendelig paa Ryggen, hvis forreste Deel er besat med en Hoben stride Haar, 
som oven til ere tykkere end neden til. De hvide Haar ere ikkun faa imod de 
sorte at regne, men staae dog paa visse Stader samlede i Den Mangde, at De 
udgiore nogle SneehviiDe Pletter, som enDog for blotte Syne ere ganDsse kiende
lige, nemlig 1) en liden hviid Ring om Den overste Deel af Folhvrnenes forste 
Leed (Fig. 2.c.), hvilken bliver saa meget kiendeligere, som Den nastfolgende 
Deel af 2det Leed er mere fort og lodden, end alle De ovrige Parter af Folhor- 
nene; 2) Et par hvidr og paa ffraas gaaende Strager, een paa hver Side af 

Dddd 2 Det

(*) En emeste Gang har kg befundet, at det eene af Insectets Folhornc havde ikkun 3. Leder, 
da det tredie Leed alkene var lige faa langt, svin baade det tredie og sicrde tilsammen 
tagne ellers pleye at vcrre; hvilket ksn ansces som ea fær Undtagelse, vg en Afvigelse 
fra den almindelige Regel.
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Let lange Hals-Skiold (Fig. 2. d.); og z) en hviidog temmelig breed Ring om 
Kroppens 4de Leed (Fig. 2. e.), som foran er guuir og. glar, men -bagen til 
hviidt og loddent. Jnsecrets Opholds-Stad er Jorden, hvor man under visse 
paa Marken liggende Steene kan finde dette Slags i Mcengde; ssiont jeg og 
nogle faae Gange har feet det imellem Barken af Fyrre -Trcrerne. I Linnæi 
Sylt. Nat. pag. 609. edit. 10. forekommer en Podura, kaldet Podura arbo
rea nigra pedibus furcaque albis, som i Henseende til Bessrivelsen temmelig lig
ner denne ; men ved at holde den Tegning, som over samme er given ider Svensse 
Academ. Handlinger for 1740. Tab. 4., mod den,, som her meddeeles, vil man 
finde en merkelig Forssiel imellem dem., og. folgelig vel ogsaa ansee dem for r.- 
adssilce Species.

Paa Tab; in. forestiller

Fig. i. Insectet i naturlig Storrelse.
Fig. L. Det samme forstorret, og gaaende.
Fig. 3. Der samme forstorrer, og liggende paa Ryggem
Fig. 4. Synene tillige med en Deel af Hoveder og der eene Folhvrn: altsam

men forstorret.
Fig. 5. Den weekloftede S'prmg-Ficer forstorrerr

IV.

En gaaende Soe-Loppe af guul Farve, med tvende 
lodne Bag-Spidser-

Podura ambulatoria lutea, cauda bifida.

' Denne Podura, som i naturlig Storrelse findes aftegnet Tab. IV. Fig. i., 
or deri fornemmelig adssilt fråde fieeste Jord og Vand-Lopper, at den er gaa
ende og ikke hoppenve , og at den opholder sig paa Soe - Vandet, eller rettere, 
paa de ved Stranden beliggende og forhen bessrevneSoe-Pytter. Hoveder paa 
dette lille Insect er oven paa rtlndt og glar, men neden under noget udhuulet 
ved Halsen, og henimod det yderste forsynet med en liden smal Aabning (Fig. z.a.), 
som er Munden. Folhornene ere 2. og bestaae af 4. runde Leder, af hvilke det 
yderste er lidt längere og tykkere end de ovrige. Ved Roden af disse sees nogle 
smaae hviidagrige Prikker, som formodelig maae vcere Synene; men deres Tall 
og Orden har jeg ikke kundet opdage. Kroppen, som er noget blod og nasten 
lige tyk overalt, bestaaer af 9 Leder,, af hvilke det foreste er kun lidet, og seer

Ud
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Ud som en smal Haks-Krave, men de esterfolgende falde noget ftorre,"og havs 
paa begge Sidder visse smaae Bie-Leder, som fra Kroppen ere adffilre ved smaae 
Furer; ey at rale om en Hoben Leder og Furer paa Jnftctets Bug , hvilke 
bedre lade sig betragte paa Flg. 3., end med Ord beffrive. I Enden af det ba- 
geste og mindste Leed sidde 2. smaae, Kiodagtige og. lodne Spidser, som flet ikke 
ere stråledes dannede, ar Infectet ved Hielp af dem ffulle kunde hoppe. Fod- 
Verne ere paa hver Side z. i Taller, alle bestaaende af 3. Leder, foruden er lidet 
Grund-Leed, og alle i Enden forfynte med 2. smaae Kloer, af hvilke den underste 
(Fig, 4. a.) bedre kan lignes ved et rpkr Haar, end veo en Kloe. Den gandffe 
Krop er lodden, eller befar med smaae lyse Haar, og af Farve Guul four Sems- 
Lader; men Fodderne og. Forhornene ere hvide, og Ryggen befindes hist og her 
ar vare med lidet hvidt ligesom marmoreret. Dette er dog egent!tg- at forftaae 
om Se gamle ogfuldvoxne; thi de unge, som endnu ikke have opnaaet deres fulde 
Storrelse, ere gandffe hvide overalt. Der ganer og en hvid eller Malkagcig 
Vcedffe ud af disse Infecter, naar de enten trykkes eller giennemstikkes med en 
Naal. En sar markvardig Egenffab hos dem er dette, ar De- kan aftrakke sig 
en hviid Ham, og stråledes omffifte deres Huud. I Begyndelsen fane jeg ofte 
Visse hvide Hamme flydende paa Vandet i det Glas , hvor jeg havde Anseccerne 
staaende,. uden at vide, hvorfra de komme; men omsider markede jeg nogle 
Gange, ar de. virkelig vare i Arbelo med at ffyde den yderfie Huud fra sig bag 
over, og fik under Forftorrelses- Glasset at fee, ar Den aftrokne Hund var en 
gandffe tynd og hviid Hinde, som i Skabning aldeeles lignede Infectet selv ind
til Fodder og Folhorne. Disse Insecter ftes ikke andenstads, end paa der Soe- 
Wand, som bliver staaende i Biergenes Huler ved Stranden, hvor de opholde sig 
r Merngde, og alrid Fiokkeviis samlede, kravlende idelig ved og paa hinanden, 
maaffee for at parre sig. Naar Deiret er koldt, ligge de ncrsten ubevcegelige ♦ 
og naar Solen gaaer ned, sees De ikke mere, ventelig fordi de da have ffinlr sig 
j> de narmeste Bierg^Klofter. Hos systematiffe Skribenters ak ville fogs Syno
nyma ril Dette Infect, bliver uden Tvivl forgkves. Du meest lignende Soscies 
ffulle vel vare Den gaaende Jord-Loppe, som i Linnæi Syft. Nac. pag. 609 edit. 
10. anseres under Navn af Podura terreftris alba; men da denne ^opholder sig 
i Jorden, er altid Sneehviid as Farve, og har ingen Bag-Spidser, saa kan Den 
ikke vare af samme Slags, som Den beffrevne.

Paa Tab. IV. forestiller

Fig. i. Insecter i naturlig Storrelse;
Fig. 2. Det samme forstorret, og gaaende:
Fig. 3. Det samme forstorret/ og liggende paa Ryggen;
Fig. 4- Eu Fod forstorret. B D DD 3 V. EN
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W gaaende Sse-Loppe af msrkeblaae Farve, og 
uden Bag-Spidser.

Podura ambulatoria cærulea, cauda carens.

Ligesom Poduræ i Almindelighed ligne hinanden saa meget, at de let kan 
forvilde de beste Kiendere af Zndsecter, om man ikke paa em Gang stiller sig 2. 
Mr fleere lignende for Synene; saa er og denncervKrenbeSse-Loppe, som findes 
aftegnet paa Tab» V., den ncest foregaaende i Storrelse og Skabning saa lijg, 
ar jeg ikke paa bedre Maade veed at vilje deres veesentlige Forssiel, end ved anstille 
en kort Sammenligning imellem dem. Hovedet paa denne er mere breedt bag til 
end foran, og ikke glat oven paa, som den forriges, men ved visse smaae Furer aft 
deelt i avssillige Forhoyelser, blanr hvilke de 2. aflange (Fig. 2. a. b.), som sidde 
hag ved Nakken, ere de kiendeligste, efterdi enhver af dem indbefatter 6. i en oval 
Kreeds staaende Syne, som alle ere force og ssinnende. Neden under seer Hove
det ogsaa noget anderledes ud paa denne, end paa den forrige; og af dens meget 
lille Mund (Fig. 3. a.) fremstikke undertiden 2. blode Spidser, som jeg ikke har 
kundet marke hos ben anden. Folhornene sidde her mere viidc udstrakte fra 
hinanden; og deres 4de eller yderste Leed, som hos hiin var det storste, er her 
Ver mindste. Kroppen er omtrent af eens Skabning hos dem begge; bog har 
denne i. Ryg-Leed nuere end hiin (see Fig. 2.), og libt anderledes dannede Fu
rer paa Bugen, eller paa den underste Deel af Kroppen (see Fig. 3.). De 2. 
Bag-Spidser, fom sees paa hiin, fattes her gandsse; men derimod er Anus 
<er Rumpens Aabning (Fig. 3. b.) her mere kiendelig. Imellem dennes og 
hiines Fodder er ingen anden betydelig Forssiel, end ar Kloerne, som Hister ere 
dobbelte, befindes her kun enkelte (fee Fig. 4.) De lyse Haar, hvormed begge 
overalt ere besatte, sees her nok saa kiendelig, lom hos hin; men derimod er 
Grund-Farven her (saa vel hos de unge som fuldvoxne) msikeblaae overalt,4md- 
tagen paa den underste Side imellem Fsddernr, hvor den er noget brandguui, 
ligesom Jnseerets indvortes Materie. Det besynderligste er, ar denne, uagtet 
den har en morkeblaae Farve, dog alligevel tra'kker af lig en lige saadan hviid 
Ham eller Hund, som den forrige. Soe-Pytterue ere de rette Opholds-Sta
der for dem begge, men denne sees dog meest paa dem, som ligge nerrmest ved 
Soen, eller langst ned i Stranden, og ere bedakkede med Tang, under hvilket 
den som oftest ssinler sig. Ofte sees den og ar forlade W paade Element, og ar 
krybe paa Soe-Biergene under Tätiget, som der wer. Denne S-anmmMg- 
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ning er vel nok til at vise, at disse 2. Poduræ ere i adskillige vcrsentlige Poster 
adskilte fra hinanden, og solgelig udgiore et scerdeles Species hver for sig. Jeg 
troer og, at denne sidste bor ansees for et nyt og hidindtil ubekiendt Species, 
ligesom den nccst foregaaende; thi omendffiont man i Jorden ogforraadnetTrcee 
kan sinde Poduras af morkebkaae Farve og omtrent af samme Skabning, saa 
opholde dog disse sig alleene paa det torre, og have desuden et kloftet Justr»- 
ment ar hoppe med, som aldeles mangler den her beskrevne.

Paa Tab. V. forestiller

Fig. i. Insectet selv i naturlig Storrelse.
Fig. 2. Det samme forstorrec, og gaaende.
Fig. 3. Det samme forstorret, og liggende paa Ryggen.
Fig. 4. En Fod forstorret.

VL
Et Spindel-Lignende Insect med en tagget Knop

paa Ryggen.
Phalangium corpore ovato, tuberculo thoracis fpinofo.

Imellem de egentlige Spindler, elkr Araneas , og de Spindel-lignende 
Phalangra gror Liunæus den Forssiirl, ac De sidste ey have Over-Livec saa me' 
ger adskilt fra Under-Livet, som de forste, ikkeheller 8. Syne i Nakken, men 
kun 2. Syne siddende paa en Knop, og 2. andre ved Siderne; foruden at disse 
ikke spinde eller bygge nogen Verv fom Hune. Efter denne Generiske SWritJL, 

fom Fig. 3, udvisser, og derncrst et par Fodlignende Folhorne (Fi<? X a bV 
soiu paa den ind ad vendende Side ere taggede overalt, og have desuden vaa 
det andet eller mellemste Leed 2. taggede Ophoyelfer (Fig. 4. g. b.>, af hvilke 
dm eciie er rund, den anden assmg. Ncest disse sidde verelviis om hinanden 
og rundt omkring Over-Livet, en liden spids Tagge og en meget lang Fod ti(' 
sanunen 8. Tagger og 8. Fodder, som alle kan sees af Fig. 2., Mm ikke Fod. 
dorne selv, men blok deres Grund »Leder, findes der aftegnede. Foruden der 
lille Grund-Leed har hver Fod 5. Leder; og af disse igien har der forste " Taa> 
gerr Enden (Fig.. 6. 3.), det andet meget korte Leed ligefaa (Fig. 5 b)' men 
Det sidste og längste Leed derimod mange mindre Leder. Lige midt paa Overlivet 
sidder en stor og anseelig Knop (Fig. 5.) med 10. opstaaende Tagger i det overste
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og med ko store, udstaaende, sorte og skinnende Syne, et paa hver Side 
(Fig. 5 « ): saa at den seer ud som en Krone med et par TLdelstecne. Oven for 
Denne Knop sees ved hver af de to forreste Fodder en liden fort Plet, ligesom 
nedfiunken i en liden Knop eller Vorte, og deriadffilt fra de ovrige sorte Pletter, 
som sidde ved de andre Fodder. Diste to Pletter holder jeg for at vcere de to 
andre Syne, som dette Insect efter sin Art bor have, ffiont de ere ulige mindre 
end de to forste, og ikke udstaaende som de, men ligesom nedsiunkne eller ind
faldne; saa at, naar hine tiene til at see alt, hvad der forekommer paa Siderne, 
saa kan disse maaffee have sin Nytte, naar Infectet vil see op eller frem ad. Un
der-Livet er flom og lidt breeders end Overlivet, men ikke adskilt fra samme 
uden ved en ophoyet smal Strcrg, som paa tvers overffcrrer en anden breed 
og mork Strcrg, der ucesten indtager heele Kroppens Lcrngde og Bredde, efterdi 
den gaaer rundt om den taggede Syen-Knop, og strcekker sig derfra lige ned til 
Stierten, dog saa, at den ikke er lige breed overalt, som kan sees af Fig. 2. 
Denne Strcrg er ikke hoyere men morkere end den ovrige Deel af Kroppen, 
hvis Farve er oven til gronagtig og sortplettet, men neden mider hvudagtig over
alt. Fodderne ere ligeledes gronagtige, og omgivne med en Deel hvide Ringe. 
Dette Jndsect opholder sig i temmelig Mcengde paa nogne Bierge, blantsmaae 
Mvsse-Arter afsides for Solen, og bliver efter mine Tanker at ansee for et nyt 
Species iblant de saa kaldte Phalangia. Den Grcrs-Spindel med de lange Fod
der, som i Linnæi Syft. Nar. pag. 618. kaldes Phalangium abdomine ovato 
fubtus albo, ligner vel denne i nogle Ting; men beffrives dog mere end dobbelt 
saa stor, oguden Tagger paa Syne-Knoppen, sag at den vist nok maae vare af 
et andet Slags.
Paa'Fab. VI. forestiller

Fig. e. Insectet i naturlig Storrelse- A ?
Fig. 2. Kroppen allene, forstorret.
Fig. 3. En Bide-Tang, forstorret,
Fig. 4. Et Foihorn, ligeledes forsiorret.
Fig. 5. Den taggede Syne-Knop, forstorret»
Fig. 6. En Fod forstsrret,

VIL
Cn sortagtig Spindel med et hviidtKors paa Ryggene

Aranea abdomine fubglobofo fufco, cruce alba picto.

Denne Spindel eller Edderkop er dm storste blant alle dem, som her fin
des, og undertiden nok saa stor, som Tegningen Tab. vil. Fig. 1. viser. Foran 

har 
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har den, ligesom alle andre i (in Art, to Hornagtige og bevagelige Bide- 
Kloer (Fig. 2. a.a), som, naar de boyes ii-.d ad, stods imod visse dertil svarende 
Tagger, og klemme saaledes til med desto stsrre Eftertryk. Ved Siderne af 
disse staae to maadelig lange Folhorne (Fig. r. a.), foran lidet tykkere end bag 
til, og bestaaende af fire Lede. Imellem Forhornene, eller oven paa den fore- 
ste Deel af Qvcrlivet sidde 8. Syne i den hos Edderkoppene sædvanlige Orden, 
nemlig fire i en Firkant og paa en liden Forhoyelse, og to paa hver Side af 
Lem t en ffraae Linie, som kan sees tydeligere af Fig. 2. b. Overlivet har en 
lysebruun Farve, og derhos gemeenlig en sort tagget Strcrg eller Brcemme paa 
hver af Siderne, hvor Jodderne staae. Disse ere 8. i Tallet, og have foruden 
et lidet Grundbred s. andre storre Leder, som alle ere brunt« og omgivne med 
forte Ringe, saa og besatte med en Deel stive Borster, foruden de fiine Haar, 
som overalt bedakke baade dem og den heele Krop. Den tykke og afiang-runde 
Bag-Deel, som hcenger meget los og beveegelig til Overlivet, har oven til en 
Hiertedannet Plet (Fig. 3.), der som oftest er fort, men hos de fuldvoxnemork- 
castaniebruun, og altid udziret med en Deel hviide Pletter og Puncter i F-'rm 
af et Kors eller Smykke. VedSiderue af denne i Grunden morke Plet er Far
ven forst hviidagtig, og derncrst sort eller Castaniebrun igien, med nogle i en 
Buegang gaaende Stronger, som bestaae af hviide Puncter og strakke fig hen til 
Bugen. Paa Bugens forreste og breedeste Deel sidder hos de fieeste, som jeg 
har feet, et krumt og udhængende Lem (Fig. 4. a.), som uden Tvivl er Penis> 
tillige med to vedhængende Steene eller Tefticuli (Fig. 4. b.), fom ligge tue« 
stendeels ffiulte i Kroppen. Paa hver Side af samme sees en rodbruun Plet, og 
neden for dem to hviide Pletter eller Strcrger, som invflutte en breedere sort 
Strag, der gaaer ned til de ved Bag-Enden siddende Spinde-Patter (Fig. 5.), 
hvoraf Spindelen trcekker de fvrnodne Traade til at forfcerdige sinVcev. Disse 
Spinde-Patter (saaledes meener jeg de kan kaldes, i henseende til deres Liighed 
med Patter) blive vel ikkun 6. i Tallet, endffiont det Lem, som bemaldte Fig (s. 
forestiller, virkelig bestaaer af 7. Deele, nemlig af to smaa i Midten, og fem 
store rundt om de smaae. Dm nederste og storste af de fem yderste (Fig. 5. e.) 
anseer jeg for at vare Anus, efterdi jeg aldrig har kundet marke nogen Spindel« 
Traad at komme ud af Den; men af alle de svrigeDeeleudgaaer, saa ofte man 
trykker paa Spindelens Bagdeel, et hviidt Fon, i seer af de to smaae, fom sidde 
i Midten; og af dette hviide Fon lade sig igien udtmkke Spindel-Traad i mange 
og usigelig fiine Greene. De to overste og storste Spinde-Patter (Fig, 5 a. b.) 
ere oven til forsynke med en liden Patte-Vorte, og ueden til mere runde og butte, 
end de to middelmaadige (Fig. 5. c. d.), som gaae mere ffraas ned til Middel- 
Puncten; men alle fure ere (orte, og neden til vmgivne med en guul Bramme,

Eeee ligesom 
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ligesom Anus. Af disse 6. Spinde-Patter, men i sier afde to midterste, trakker 
Da Spindelen de fornodne Traade tilsinVav; og kommer det mig for, at den, 
ved at siette firere eller færre Patter i Brug, kan spinde sine Traade tykkere eller 
fiinere, ligesom den finder for gok, endssiomjeg derfor ikke nagter, at den j» 
meget betiener sig af de 4. store Patter til at styre og omvikle de Traade, som 
treekkes ud af de to smaae i Middel-Puncten, hvilket er Hr. Frischs Mening i 
hans Beschreibung von allerlei Jnsecten. 7. Theil pag. 9.

Den sårdeles konstige Maade, paa hvilken denne og andre Spindler sam- 
mensatte deres Vav, og som med Billighed bor ansees for een afde salsomsteT'^gi 
Naturen, kan jeg ved denne Anledning ikke, forbigaae at melde noget om. Man 
har vel tilforn adskilligt ffrevet i samme Materie, fornemmeligi Hamburg. Ma- 
gaz. i.Band, 1 St. 5 .Abhandl.; men da den Maade, soiss Spindlerne bruge i at 
udtrcrkke og faste sine Traade, paa bemeldte Sted ikkun loselig ommeldes, og sam
me dog efter mine Tanker er det rareste ved den heleVavning, vil jeg her beskrive, 
hvorledes dermed tilgaaer, ellerhvadjegiden Henseende hari Agt taget hos disse 
Spindler, som i Mangde udspile sine Vave uden for Vindverne, og kan da med 
Begvemmelighed betragtes inden for. Naar Spindelen har fastet alle Hoved- 
Traadene sk'ig.L. ab cb. db. 0. s. s.) og den da stal giere Zflattct eller Cirkel-Traa- 
dene, begynder den uden fra ved Peripherien, og legger forst Cirkel-Traaden an, 
dernastom, og saa fort videre ind ad til Middelpunkten b; faa at den bestandig 
gaaer om i en Cirkel, og folgelig fnart horizontal] eller lige frem, snart perpendi- 
culair op eller ned. Saa lange den harat gaae lige frem, saasom fra e til fpaa den 
2den Cirkel-Traad (*),  hielper den sig fort ved at gribe med det foreste Par Fodder 
vm den narmeste Cirkel-Traad, der allerede er lagt, nemlig cd, og trakker imid
lertid Traaden efter sig afden nedhangende Bagdeel, indtil den omtrent er kommen 
til den Punct.g. Der gi or den et lidet Ophold, og trader med de 2 bageste Fod
der (nemlig forst med den ene og strax derefter med den anden, undertiden og med en 
Fod allene ) paa Traaden ehg ved h, ventelig for at krakke den ud og forlangeden; 
og saasnart dette er ffeet (thi alting gaaer hel meget hastig til) griber den med sin rene 
Bagfod vm Hoved-Traaden db, imedens den anden endnu staaerpaa h, og ved 
Hielp afHoved-Traaden trakker sin tunge Bagdeel op til Puncten f, tillige med 
Traaden ehg, som fastes i en Hast til bemeldte Punct, blot ved et lidet Tryk af 
Rumpen, og staaer da spandt i en lige Linie fra e til 5, parallel Md Linjen cd. Der- 

paa 

(*) Hvorledes den forste og yderste Cirkel-Traad forstrrdigcs, har jeg ikke havt Leylighed 
at see; men termer, at man kan flnttc sig det til as det, som derom m»rides paa 
foranforte Sted i Hamburg. Magaziu.
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paa farer den uden Ophold fort fru ftil i paa selv sammeMaade, og bliver immer 
saaledes ved, indtil den faaer en perpendiculair nedstigende Gang, saafom fra k 
ril 1» da den ikke glor sig nar faa megen Umag fom for', mensanker sig kun ned efter 
Traaden, eller rettere kaster sig ned fra k ril 1. og det saa beheendig, ar den hverken 
kommer for hoyt eller for dybt, men accnrat saaledes, at den med Spinde-Patter» 
nestsderanmod Punctenl, hvor den i en Hast gisret lidet Tryk med Rumpen for 
at faste Traadene, der strap hange sammen, som de vare knyttede. Saaledes fa< 
rer den fort , indtil den paa nye faaer en horizontal, og derefter en perpendiculair 
opstigende Gang, da den maaarbeydesig frem paa sammeMaade, somi Begyn- 
deisenerviist, indtil den hele Cirkel-Traad er fardig. Alt dette ffeer med en forun
derlig Hurtighed, fornemmelig i Forstningen; thi jo normere Spindelen kommer 
hen ril Middelpuncten, jo mere langsomt tager den afsta'd, enten fordi den trattes 
afArbeydet, eller og maassee forvikles afde nu saa nar hos hinanden staaende Ho- 
ved-Traade.

Hvad Spindelm selv videre angaaer, da agter jeg ikke at give den udforet 
Nyt eller hidindtil ubekiendt Species, men vil helst troe, at den er Aranea abdomi
ne rufo cruce alba pido Linnæi, eller rettere en Varietet af samme; thi, vedat 
holde disse 2 Spindler imod hinanden, har jeg ikke market nogen anden Forssial 
imellemdem end denne, arden eene altid er rodguul paa Bagdelen, men den anden 
ALmeenlig sort, sielden Castanie-bruun. Den sidste opholder sig uden for Huus- 
Vagge og Vindver, men den forste paaMarken og blanr Traerne.

Paa Tab. Vil. forestiller

Fig. i. Spindelen i naturlig Storr else, ffiont den oste er mindre, 
sielden storre.

Fig. 2. Dens Bide«Kloer, med de rat oven for siddende Oyne; 
begge forstorrede.

Fig. g. Det hvide Kors paa Ryggen, forstorret.
Fig. 4. Hannens mandlige Lem, forstorret.
Fig. 5. Spinde-Patterne forstorrede.
Fig. 6.. Et Stykke af dens Vav.

VIII,
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VIII.
W Hummer-lignende Insect med runde Laar paa 

Bag-Fsderue.
Cancer macrourus articularis, manibus adaélylis, femoribus po- 

fticis orbicularibus, fpinis caudæ bifidis.

Dette Insect henhorer til den Art, som formedelst sin Hummer-lignende Ge' 
Aakt gemeenlig kaldes Pulex cancriformis, og forestilles i naturlig Storrelse lav- 
VIII, Fig. i, men forstorret og mere udstrakt med alle sine Lemmer Fig. 2. Munden 
paa dette Insecter tilkukt ved en lang og smal Underkåbe (Fig. 2.3.), som mod E»- 
Denerdeelti tvende flade Parier, og ssiuler inden fordern adffivige hvasse 2Ede- 
Spidser , men har oven for sig 2 krumme Teender, fomudgioreOverlerben. Paa 
Siderne afHoveder fees 2 gandjke runde, forte, puncterede og temmelig store L>y- 
tie; og i Panden 2 lange Folhorne, bestaaende (foruden der korte Grunv-Leed) af 
s lange og 16 til 17 meget smaa Leder, hvilke sidste ere foran tykkere end bag kik. 
Ovenfor, og ved Noden afdisse lange Folhorne, sidde endnu 2 gandjke Botte (Fig. 
2. b.), som bestaae forst af 2 noget tykke, og siden 6 meget smaa Leder. De Skicrl, 
hvormed Kroppen bedcrkkes, ligne Hummer-Skicrl i Haardhed, og ere egentlig kun 
7 i Tallet; thlde 3 bageste bor kaldes Stjert-Skial, og ester dem folger endelig 
Stjerten selv, eller den yderste Deel af Stjerten, med sine z ParStjerr-Spidstr. 
De 7 foreste stode alle paa begge Sider til lige saa mange mindre Side-Skial, som 
oven til bederkkes afRyg-Skiallene, men hange neden til frie og adffilte fta Krop, 
pen, af hvilken de ikke opfyldes; og foruden disse sidder endnu, nast ved Hovedet, 
et gandjke lidet Side-Skicel, af samme Beskaffenhed font de vorige, og i Rad men 
Bern, ffiont det kommer lider eller intet tilsyne, forend Insecter strcekkes udsaalr- 
ves, font Fig. 2. udviser. Under de 3 Stjert-Skicrl sidde 3 Par ro-deelte, eller i 
Endenklostede, Pigger skiulte, hvilke synes at vare Jnsecters SLglceggsr-Spidftr, 
efterdi jeg ofte har funder i dem smaa ovale ZEg af en smuk violet-blaae Farve; men 
idet yderste af ot jetten sees 2 enkelte smaa Svidser, og neden under dem igien 2 lan
ge vgdobbette Spidser sFig 2. g.) , af hvilke den overste er meget kortere end den un# 
derste, men begge afeensSkabmng saaledes, fom,Fig. 5 udviser, der er, begge 
bestaaende af 2 Hoved-Grene, fom i dekyderste flaae sig uD i 2 mindre Grene (Fig. 
5. s. F) og begge besatte med fmaa hvasse Tagger. Under de 7 Par Ryg-og Side- 
Ski«z flaae lige faa mange Par Fodver, som dog hverken ere af eens Dannelse, 

eller
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eller afeensNytte og Brug. Det foreste og korteste Par (Fig.z.c.), fom altid ligger 
ffiult underSide-Skieellene, bestaaer afadssilligr smaaLeder, og er i Enden forsynet 
med en Klor. Det andetPar(Fig.2.6.), som og altid ligger ffiult under Bugen, seer 
ud som en tyk Hummer-Sax, men har dog fun en eencste boyelig Kloe etter Finger, 
som, naar den boyes, falder paa nogle smaa Teender (kig. 3. a.) og klemmer der
ved des bedre fast. Det zdie og 4de Par (Fig. 2. e.), som altid perge frem ad (ser 
Fig. i.a.), ere begge afcens Skabning, begge temmelig smale, og forsynte med en 
Kloe i Enden. De 3 bageste Par (Fig. 2. f.), som altid perge bag ud, ere alle imel
lem sig selv lige, men deri fornemmelig adffilte fradeovrige, arderes Laar eller 
overstr Leed (Fig. 4, a.) er rundt og fladt, som en tynd Skive. Diste 3 Par Bag- 
Fodder, som tillige med de 2 Mellem-Par, der alcid staae udstrakte, rime da In
sectet egentlig rilFodder; hvorimod de 2 foreste ffiulrePar mere bor ansees for Hum
mer-Saxe end Fodder.

Farven paa dette Insect, er enten blaae etter rodagtig; ogeen afdets mær* 
keligste Egenffaber er, ar der kand hoppe henved en halv Alen hoyt fra Jorden, hvil- 
ketffeerved Hielpafdeforhen ommeldteStjerl-Spidfer, og saa hurtig, at man 
har Moye for at faae det fat. Dethargemeenligsit Opholdunder middekmaadi# * 
ge Steene ved Stranden, saa og ofte under forrorret Tang, men altid noget hoyc 
vp fta Flod-Maalet, efterdi det ikke kan leve i det vaade, som andre mig bekiendte 
8pecies af denne Arr; i det mindste har jeg aldrig rroffec det i Vandet, men tverc« 
imod befundet, at det, ved ar legges i Vand, har efter nogle faa Vendinger vendt 
Bugen i Veyret og ligger halv dodt. Dette Insect, som kommer dette her beskrev- 
nencrrmest, er den bekiendte Marflue, etter egemlig saa fdlüte Pulex cancrifor- 
mis, der dog kiendelig nok adstiller sig ved folgende Egenffaber, nemlig i.) derved, 
arden har 4 Folhorne næsten afeenLængde; 2.) arden har langagtige og lidet frum# 
me Dyne,^omrrent som halve Maaner; 3^) ar den ey har runde men aflange Laar 
paa Bag-Fodderne; 4.) at den oven paa Syn-len har 2 lange vgiEndenuklofte- 
Ve Spidser, som gandffe fattes denne; 5.) at den fielden fees ar hoppe som hiin i 
der mindste aldrig perpendiculair eller lige op i Veyret, men gemeenlig at skyde sig 
frem, liggendepaa Siden; 6.) ardenbaadekansvcemmeiSoen, ogopholde sig 
paa Landet under Stenene i Stranden. 7.) ar den paa Stjerten har en liden rod 
Plet, som rwen Tvivl har givet Anledning til, ar Linnæus kalder den Cancer ma- 
crourus rufefcens thorace articulato. Fn Sv. §. 1253 Af denne Pulex cancri- 
formis, gior Linnæus vel 2i)cSpecies, men giver dem dog begge eet og samme 
Navn, som kan sies0^1^ Syft. Natur, pag. 633-^634.; og vMMdfflHNthau 
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noyebc-ssriver enhver for sig ihansKlaiwsta Resa pag. 42. og 260., saa synes 
mig dog , at begge Bessrivelser lobe ud paa et og det famme. I der mindsteer ingen 
afdem saadan, at den kan passe sig paa ncrrvcerenbe Insect, som folgelig maa blive 
der zdie Slags; foruden den i G0lidm0is Leflrivelsipag. 188» ommeldte Pu- 
lex cancriformis antennis brevisfimis corpore latiore, som da bliver det 4de 
Species, hvortil endnu kan legges nogle faa af LinnæiSyft. Nat. ril denne Clas
se henhorende.

Paa Tab. VIII. forestiller.

Fig. i. Jnsecterer selv i naturlig Storrelse og Stilling.
Fig. 2. Der samme forstorret og udstrakt.
Fig. I. En Hummer-Sax med sin boyelige Kloe, forstorret.
Fig. 4. Een af de bageste Fodder, forstorret.
Fig. 5. Et Par Stjert-Spidser, forstokker.

IX.
En eenoyet See-Loppe med slange Rumpe-Haar»

Monoculus antennis (mari) ungviculatis, fetis caudæ binis 
longißimis.

Delte meget lille Insect, hvis naturlige Storrelse er at see Tab. IX. Fig.i., 
kommer vel i Skabning nogenledes overeens med Hummer-Arten, men ligner 
bog endnu mere Pulex arborefcens Swammerdami, hvorfor jeg helst har villet 
kalde ben paa Danss en G^e- Loppe; og da Linnæus indbefatter alle Insecter 
af denne Art under det Generisse Navnökonoculi, fordi de ikkun have eet Dye, 
eller rettere to Syne i eet, saa har jeg paa Laserens Behag smedet begge disse 
Navne sammen, og givrl deraf en Een-D>-er GpeLoppe, som nu noget noy- 
ere maae bessrives. Kroppen (som paa Ryggen sees forstorret Fig. r.) er over
dragen med et temmelig fast Skind, og bestaaer af 3. ulige Deele, nemlig fsrst 
af et foran ovalt men bag til ligesom tverr afssaarer Ryg-Skiold, som er der 
-storste og breedeste Stykke; derncrst af 3. finale og efterhaanden i Lcrngde af 
tagende Leder, som udgiore Mellem-Stykket, eller Kroppens anden Deel; og 
endelig af 5. endnu kortere og finalere Leder, som udgiore en remmelig lang 
Srierr, hvis yderste Leed er rveekloster og i hver af Enderne forsynet med eet 
fiinr Haar, tangere end heele Kroppen, foruden nogle kortere Haar paa begge
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Siver af de rotange. De to forste Parker af Kroppen ere oven tit convexe og 
„even unVer concave, ncesten som hos Hummer-Slægten; men Stjerten er baade 
over og under convex, og derhos paa Siderne ligesom indffaaren, ved det at 
aUe dens Leder ere i Kanten lidt længere neden end oven til. Af saa mange 
Parter bestaaer denne t sig selv meget lille Krop, og har desuden en Hoben andre 
mcerkvcerdige Lemmer, som nu kortelig maa betragtes hver for sig. Jeg begyn
der fra Syet, font sidder hoyt op paa Ryg-Skioldet (Fig. z.a.) og gaaer lige 
jaienuem den heele Krop, saa at det kan sees lige saa vel under som oven paa 
Kroppen, ja endog, formedelst Kroppens Giennemsigtighed, paa begge Sider 
(Fig. Z.2.); hvoraf maae folge, at Dette Insect med eet og samme Sye kan see 
rundt om sig overalt, nemlig saa vel over og under sig, som til begge Sider. 
Naar Syet meget stærkt forstorres ved Hielp af Microfcopio, synes det dob- 
belt, og tillige glcendsende som Guld; men ellers er det rodt. Ikke langt fra 
Syet, og i det alleroverste af Kroppen, sidder en liden flad og Kiodagtig Læp 
(Ffa. 2.b ), og paa hver Side af den et maadeligt langt og tykt Folhorn, hvis 
Skabning er paa Hannen saaledes, som Fig. 2. c. d., men paa Hunnen, font 
Fig 3. b. udvisser, folgelig efter Klonnets Forffiel meget ulige; hvilket da er 
„eget rart hos dette Insect, som ikke findes hos de fieeste andre. Den væsent
ligste Forffiel imellem disse Folhorne er ellers denne: at ligesom Hannen har et 
Kinmpagtigt Leed i Enden af Forhornene forsynet .ned en blod Kloe eller. Hage 
(hvoraf jeg har taget Anledning at kalde den Monoculus antennis ungvicula- 
tis) fom baade kan strækkes ud (Fig. 2. d.) og klemmes sammen (Fig. 2.c.); 
fon har Hunnen derimod i sine Folhorne tykkere Leder ved Roden, end i der 
yderste, og i stæden for en Kloe eller Hage to med smaae Haar i Enden for, 
fonte Greene: hvilketalt tydeligere forestilles Fig. 4. og 5., hvor begge Slags 
Folhorne sees sorstvrrede. Naar denne Forffiel undtages, ere alle de ovrige 
fta Kroppen udstaaende Lemmer eens dannede hos begge Kion, nemlig 1) Et 
Par smaae og finale Folhorne, forsynte med en Deel stive Haar-Duffer eller 
D.oaste (Fig. 3. c.) , som sidde et Stykke neden for de overste Folhorne, og no
get inden for Kroppens Concavitet, og sees endnu mere forstorrede (Fig. 6. - 2.) 
Et par meget ünaae og i Enden to-deelte Folhorne (Fig. z.d), som ligeledes ere 
sorfynte med et Par Haar-Qvaste, og sidde lidt neden for de to overste par 
Folhorne. 3) Et Par smaae og mod hinanden stauende Lemmer, som holdes saa 
siiulte ogsammenboyede, at jeg aldrig ret har kundet betragte dem; dog fore
kom det mig nogle Gange, at enhver af dem havde en Kloe i Enden, ligesom 
det eftersolgende 4de Par Lemmer (Fig. 3.6.), som vel ere noget mindre end hiine, 
men derimod næsten altid kiendelige, efterdi de ofte rækkes ud, da de befindes at 
have eu liden Kloe i Enden, som undertiden er udstrakt, mensom oftest fam« 

meufol- 
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menfolder. $) Et Par andre og meget stsrre Kloer (Fig. 3. f), som vel i visse 
Maader ligne de nerst foregaaende, men have 3. Leder (i Staden for ar Hüne 
ikkun bestaae af eet Leed) med en Fieragkig Srilk paa andet Leed, og en glat 
Stilk eller Borste ved Siden af den udstrakte Kloe- som alt tydeligereforestilles 
Fig. 7. 6) Endnu et Par längere samt bredere og fladere Lemmer (Fig. 3. g), 
fom ligeledes bestaae af z. Leder, men ere stumpe i Enden, og der forsynte med
4. Kloer, foruden dem, som sidde ved begge Ender af det mellemste Leed, og 
sindes aftegnede Fig. g. 7) Efter diste 4. Par Kloer, om jeg saa maa kalde 
Dem, folge z. Par Fodder Fig. 3. h.), et Par for hvert af KroppeMmellemste 
Leder, og hver Fod af saadan Skabning, som Fig. 9. vitser, det er, bestaaende 
af 4. Leder, og befar med en Deel lange Stilke, besynderlig i Enden. 8) En« 
delig ftes paa hver Side af Stjertens overste Leed et Lein (Fig. 3. i.) af to Leder 
og meden QvastiEnden; hvortil komme 4.Par smcrrre og mere ukiendelige 
Lrvaste, eet Par for hvert af Stiertens inderste Leder- Alle disse Folhorne, 
Kloer, Fodder og Qvaste sidde Parviis og Radviis langs ned ad Bugen paa 
begge Sider, ligesom Fryndser, og ere alle blankessen nogen Farve; men 
Kroppen selv falder for blotte Dyne rod, og under Forstorrelses« Glasset rod« 
guul og giennemsigtig, med en lyseguul Strerg langs ned ad Ryggen (Fig.2. e.), 
som maae vcere Jnsecrets store Blod«Aare, efterdi man deri underP-licrosLopio 
marker en Bevcrgelfe, ligesom naar Blodet lober om i en Aare. Foruden denne 
lysguule Strerg sees ofte (paa Hunnen allene) en meget mork Srrcrg langs 
ned ad begge Sider (Fig. 3. le); som foraarsages af de mange LEg, den barer 
i sig, foruden den ovale LEgge-Srok, eller Samling af LEg, som ofte hanger 
neden under Stierten, midt"imellem dens to overste Leder (Fig. io.), og seer 
ud som en Klase af runde Druer, af Farve grmeenlig gandjke fork, sieldcn 
gron, og kiendelig endog for blotte Syne, naar Insecter lober om i Vander. 
Naar jeg har sar en Vand-Draabe paa mit Forstorrelses-Glas, og deri betrag» 
ter disse smaae Insecter, har jeg ofte market en Deel ovale og blanke LEg ar 
lobe omi en Cirkel, ligesom de vare levende, saa og nogle smaa Unger, af sam
me Skabning som Moderen, men neppe femte Deelen saa store, og med to 
Rumpe-Haar, som efter Proportion vare langt kortere. Hannen, fom imod 
de fleeste ZnsecterS Art er storre end Hunnen, parrer sig med hende saaledes, at 
han med de to oversie Folhorne (hvilke maastee rettere brrrde kaldes Gribe-Horne) 
griber hende midt over Livet, eller ved Enden af Ryg-Skioldec, og holder hende 
der fast med Folhornenes yderste Hager, da han imidlertid spiller stärkt med sine 
vorige Folhorne, saa vel fom med de paa Stierten siddende HaarD.vaste, men 
rrcrkker sig med sine 3. Par Fodder hen til Hunnens krumboyede Snert (thi un
der Parringen ligge de begge krumme, som Fig. 3, visser, omtrent i Form af 

et La- 
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tt SatinffS.) og holder samme imellem Fodderne, med en heftig og idelig Bevægelse 
af Kroppen selv og dens Lemmer, som forvirrer Syet og forbyder at see noget mere. 
Den Hidsighed, hvormed Parringen skeer, er meget ftor , saa at jeg oste har jaget 
dem med Fingeren i Vand-Glasset, klemmer dem til een af Glassets Sider, og 
rager dem op paa Fingeren, uden at kunde faae dem adffilte, ja endog lagt dem i en 
Vand-DraabepaaMcroLopio, og der stillet dem fra hinanden,- men befundet, 
at Hannen straxgiorde nyt Angreb , og tumlede sig nogle hundrede Gange om med 
Hunnen i samme Vand-Draabe. AtdetteJnsecr har sit rette Hiem i det store Hav, 
Derom kan jeg ikke tvivle, endstiont jeg hverken har feet det i Haver eller Fiorderne, 
hvor der er alt for lider ril ar kunde opdages; men i Sse-Pynerne, eller der Soe« 
Vand, som bliver staaende i Bierg-HuIIene ved Stranden, sees der i stor Mæng« 
De, bevægenve sig altid ustadig , snart op ad snart frem ad med visse Ophold Der# 
imellem, undertiden ogsaa gaarnde paa Soe-Pyrrernes steenige Bund (*), hvor 
Der driftig lober ind paa den i SMdm. Beskrivelse i. Part x. 202. bestrevne Oni- 
fcus ftylis caudæ utrinqve binis, som idelig gaaer og fuer paa disse Pytters siiimi- 
ge Bund, og holder en farlig Jagt efter disse ftnaa Insecter, naar de komme den for 
nær, dog uden ar opsluge dem, saa vidt jeg har kundet mærke. Blank alle de Mo- 
nocutos, somLinnoous har beskrevet, findes ingen, sommere ligner denne, end 
Monoculus antennis qvaternis cauda recta bifida, som findes aftegnet i Hr. 
Doélor Langes Lære om de naturlige Vande T ab. I Fig. 2.3.4.; men ved at 
holde samme Tegning imod den, svmhermeddeeles, vil man let mærke enkiendelig 
Forstiel imellem dem. I visse Poster kommer dm og vvereens med F ulex a.bore- 
lcens Swammerdami, hvis Figur ligeledes er al see i forbemeldre Hr. Langes 
Skrift lab. 11. Fig. i; men ForEiellen imellem Dem er stor nok til ar vise, ar ve 
maa være 2 adskilte 8pecies. Ac ellers bemclDtcPulex arborefcens, som opholder 
sig i staaende ferste Vande, kanformere sigi saadan Mængde, ar Vandet nlEkræk 
for eenfoldige Folk seer rodt ud som Blod, derhar8tvammerdam viist i Libi. Nat. 
Tom.Lpag, 89.&90; og at nærværende Soe-Loppe, marven paa et vist Sred 

er

(*) Med hvilke Lemmer og paa hvad Maade denne Gang egentlig steer, lader sig med blotte 
Syne ikke bestemmer og under Foifiorrelses Glastet, hvor jeg har havt diste Insecter lo
bende i en VandDraabe, bært de sig ikke i alle Tilfælde saaledes ad, som naar de ere i 
deres Element og have sin Friehed. Dette allene har jeg under Mkrofcopio mærket , at 
de, naar Vand-Draaben udtsrres, og vil forlade dem, kan styde sig frem paa Glastet, 
omtrent som tn Froe eller Frost, da de forsi styde Folhornene og Foddcrne frem ad, og 
trække dein sirax derpaa tilbage igicn; og dette Ercmpel synes at vist, at man ikke saa 
siet hen eller i Almindelighed kan sige om alle Insecter af denne Art, at deres Fedder tiene 
dem ikkun til at roe og svKmme, og ey til at gaae, hvilket Hr. Scbaffer synes at paastaae 
nbi tn i Anret 1756. udgiven Afhandling, kaldet; Der Rrebsarrige Riefenfuss.

S fff
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er samler i Mcrngde, foraarsager det samme Syn i Ssen eller det salte Vand, der- 
vm kan jeg saa meget mindre tvivle, som denne har en stärkere rod Farve end hiim 
Derfor, i Fald del Foregivende iblant Pobeleu, at Soe-VandckiviG Fjorde 
stal undertiden have seet blodfarvet ud, ikke er garwffe opdigtet, troer jeg, ar sinn» 
me heraf bor udledes, fom af fin rette Kilde, hvorved bortfalder den ovemoeste 
Mening, at fligt ffulle betyde Krig og Blods Udgydelse.

Daa Tab, IX, forestiller

Fig. i. Inserters Storrelse for blotte Sylte.
Fig. 2. Hannen, forstorrek og betragtet paa Ryggen 
Fig. Z. Hunnen, forstorrek og betragtet paa Siden, 
Fig. 4. Et af Hannens 2 overste Folhorne, forstorrek. 
Fig. 5. Et af Hunnens dito.
Fig. 6. Et af begge ned erste Folhorne, ligeledes forstyrret.
Fig. 7. og 8. Tvende fra Kroppen udstaaende Lemmer wed Kloer i 

Enden; begge forstyrrede.
Fig. 9. Een af Fodderne, forstorrek
Fig. 10. Hunnens TEgge-Stok, forstorrek.

Et Sse-Skrukketrold (*)/■ med m aflang Spids/ og ne
den under ved tvende Luger tillukt Stjert.

Onifcus cauda øvaii-acufca fubms duabus valvulis claufå.

Dette Soe-Jnsect, hvis namrlige Storelse er at see Tab, X. Fig. 1. har er 
rundt Hoved , med en meget liden Mund, der viser sig som en liden bruun Prik, 
item med gandffe siuaa og hvidagiigeSyne. Folhornene <«4 r Tallet, nemlig 2 
meget korte, bestaaende af z Leder, 092 andre temmelig lange, hver med v Lee
der, afhvilke detydersteatter er dcelt i mindre Parter eller smaa Leder, som kan 
sees afFig. 3. Kroppen er langagtig og oven kil convex, men neden under noget 
mdhuul eller concav, vg har foruden Hoved og Hale 10 Leeder, fylgelig lige strå

mam

tz*) Det Nklvlr GkruLks-TrolV tillegges her egentlig Onifcus ovalis cauda ob ti fa bifida; 
Linnæi, som er et Land Insect; Fvrstirl fra denne, mener jeg, at de Onifci, 
som opholde sig i det salte Band, kan kaldes Sss-GkrukLerrold, undtagen naar de 
tte as det Slags, føm plage Fistene i Soen, da det ester Landets Gproa bor hccde 
UistlipLi^rn^. Cllcrs kaldes det her bestredne Insect as nogle Skx»hds-Troid..
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mange Furer eller Indfficrrelserafhvilke dm nederste er deri adffilt fta'de andre, 
ar den ikke gaaer tvert over hele Ryggen, men blot indstcrrer den paa begge Sider- 
De 7 foreste Leder er ellers de stsrste, og have hver er lidet Bie-Leed paa beggeSider: 
men de 3 bageste, i seer det allersidste, cre ikkun smaa og smale. Bugen er ey ryk 
vgopblcrst, som paa andre Insecter af denne Arr, men gandffe svang og market 
med visse Tvcrr-Srriber eller smaa Furer. Fodverne ere 7paahver Sive, alle af 
ems Skabning (see kig. 4-) vg i Enden forsynte med 2 Kloer eller Hager, hvormed 
Insectet kan klamme meget stärkt til. Stjerten er aflang, men dog t Enden tem
melig spids, oven til convex, men nedenunder flad, eller rettere sammensat af 2 
flade Dorre <see Fig. 5.), som kan aabnes og lukkes til, ligesom m Dobbelt Port. 
Inden for disse dobbelte Dorre sidde nogle fryndsede eller ligesom med Fier omgivne 
Blade (Fig. 6.), som synes ar vare Jnsectets BLglagger-Spidser. Faroen er 
overalt gronagtig bruun, ligesom Tanget i Stranden, hvorunder dette Insect op
holdersig. 3 Linnæi Syft. Natur, pag. 63 6. edit. 10. sindes vel en Onifcus, som 
siges at opholde sig i det Norffe Hav, og at have Abdomen fubtus nudum item 
caudam femiovalem acutam, ligesom denne; men samme maa dog, saavidt man 
kan domme afde ovrigeOmstandigheder, verre et gandffe andet 8pecie§.

Paa Tab. X. forestiller

Fig. i. Insecter t naturlig Storrelse.
Fig. 2. Det samme noget forstyrret.
Fig. z. Er af de store Folhorne, forstorret.
Fig. 4. En Fod, forstsrret.
Fig. s. Stjerten betragter paa den underste Side, med een rillukt 

og een aabenstaaende Dor.
Fig» 6. Et inden for Stjerten siddende fieragkigt Blad.
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