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Afhandling
om

nogle Kryptogamer,
som

tzeelS voxe paa visse Deele af andre Vexter, deels fremkomme af 
Dyre-Riget; ibkant hvilke Stndskellen (Clavaria Militaris) 

og den Pudrede Greensvanlp (Ramaria Farinofa) 
fornemmeligen bestrides.

Af

Theodor Holm.
erst Skriften forstener ingen Bog Peere at Tafte end Naturens, faa meget 

meere, fom den gior falles Sag med hin, ved at lede os fra Skabningen 
ril Skaberen, og fatte hans ufattelige Storhed, ubegribelige Viisdom, og 
uendelige Godhed, i det klareste Lys. Men denne Bog, den grandselose Na
tur, cr for stor til ar kunne, endogsaa leseligen qjennemlsbes, end sige nsiagti- 
gen lasts med vedberlig Grandstning, af nogen Dsdelig. Heele Selstaber af 
allerede kyndige Mand have derfore foreenet sig at efterfoge dens ffiulte Kunst
stykker, og dog ikkun foretager sig visse fmaae Deele af dette umaaleligeGaudste, 
iHaaL om at udfinde ved noie Randfagning nogle Grund-Regler at gane frem 
efter, og visse Grandstffiel for Betragtninger, som ellers snarere maatte over-  
valde end oplyse.

Saaledes bleve Guds Dybheder i Naturen efterhaanden opdagede, og 
den adskillige Viisdom bekiendtgiort, fom vifer sig nu i Skabningirnes fvrffiel- 

lige 
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lige Mangfoldigheder, nu i deres sær egne Beskaffenhed og ulige Bestemmelser. 
Hvor mange Klasser, Slægter, Arter, og Afændringer af Skabninger! Luf
ten har sine Indbyggere, Jorden sine, og Havet sine. Rummet synfes endog 
Skaberens velgierende Magt for trangt. Ethvert Dyr, de sieste Planter, og 
visse Stene, Maatte igien være en Verden for sine forfkiellige Beboere. Hvor 
kunstig og viyuesfuld er den Orden, i hvilken den ene Skabning ligesom er kiædet 
i den andenl I hele Naturen sinde vi intet Spring, intet Brud. Steen-Ri- 
,get er sammenknyttet med Plante-Riget ved Skabninger, som nærme sig til beg
ge; og Plante-Riget er igien forbundet med Dyre-Riget ved Skabninger, som 
ere halv Plante og halv Dyr. Hvor vidnesfulde de Trin, ved hvilke Skabnin
gen stiger fra den ene Fuldkommenhed til den anden! Hvor utallige de Grader af 
Fuldkommenhed, ved hvilke den hæver sig fra den foleslose Steen til det tænken
de og fornuftige Menneske! 'At jeg her intet s'kal tale omfcf Fuldkommenheds- 
Grader, giennem hvilke den igien stiger videre fra Mennesket til den hoiests Se
raph! Ja! Sdm Skabningen igiennem Millioner Klasser og Ordener skrider 
fra den ene Fuldkommenhed til den anden; faa har hver Klasse igien sine forffiel- 
fige Grader af Fuldkommenhed. Den ene Steen er ypperligere end den anden, 
et Metal ædlero, en Plante sikisnnere, og det ene Dyr fuldkorn ner^, end det 

' Men det som mest maae drage de Forstandige til Agtsomhed, og opvæk- 
fe den derbsdigste Forundring, ere de utallige Hiemeder, som Naturens Herre 
viser os ved hans Gieruinger; da enhver Skabning har sit , og intet i Naturen 
er unyttigt. Det mindste Stsv, det uselste Dyr, den ringeste Vext, er lige 
laavel vigtig i sin Deel, som det ædelste Dyr, og Mennesset, detS Herre. 
Det er ikkun vor Uvidenhed, fom opvækker hos os Foragt imod et eller andet 
Insekt og uanseelig Plante, forø, neiere kiendte, tydelige» bære Vidne om den 
styre Mesters Haaüd, der dannede dem, og vaager over deres Ophbldelse; fsl- 
gelig maae de ogsaa have sin visse med Hensigt anviiste Plads, uden hvis Udfol
delse der vilde mangle noget i det Heele, og den store Kiæde brydes.

Jo notere vi undersøge Naturens Hemmeligheder, jo mere overbevises vi 
om denne Sandhed. Utallige Skabninger, hvilke vore Forfædre have anfeet 
med Ligegyldighed, ere nu for os vigtige, og ligesaa mange ville blive det for 
Efterkommerne.

Hvad

■ -V \' z ■
\ - ■ . ' ; ' ‘ ■■ k .
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Hvad stutke vi heraf vissere og rigtigere, end dette: ar de Skabninger, 
Vi nu ikke kiende, dog maae have sine viise Hensigter; endskiont samme hidtilere, 
vil maaskee og blive, ffiulte for os: og at den tilsyne vcerende mindste og ringe
ste Skabnings Undersogelse lige saavel har sin Forrieneste, som de'stersteö og 
meere anseeliges, ja samles dermed som i et Middelpunkt, for at fore Menne
sket ncermere til det store dobbelte Hiemeed af alt: Skaberens 2Ere, Skabnin
gens, ister den Fornuftiges, Lyksalighed.

* x

Med disse Tanker omtrent foretog jeg mig for endeel Aar siden det Arbeide, 
hvoraf jeg i Dag giver mig den 2Ere at fremlcrgge noget for de Hoistcerede Her
rers Hine; da De vel ikke voemmes ved at see det igien, naar Verket, det egeni- 
ligen tilhorer, kommer for Lyset.

Naturen er overalt sig temmelig liig. Hvad der er sagt, gicelder altsaa 
om dens gandske tredobbelte Riges Frembringelser paa vor Klode. Enhver 
Deel deraf har ve! sine såregne, dog alt med ViiSdom og forommeldre Hensigt; 
faa at man derover saa lidet har Aarsug at besv«re sig, som Afrikaneren over 
de Slanger, der meeneö at drage Luftens giftige Dunster til sig, eller det strcen- 
ge Nordens Beboere over de Dyr, hvis Pelse beskierme dem for Kulden.

I Plante-Riget, saavelsom i de andre, ere adskillige SlagS og Arter 
tilfoelleds for sieere Himmelegne, og derunder liggende Landstroekninger. Nogle 
kunne endog fremkomme, trives og vedvare, i forffiellige hinanden saavel i Hen
seende til Jordens som Luftens Beskaffenhed, modsatte Egne. Alle- endog 
de mindste, Planter, som hyppigst voxe under vore Fedder, ere enten for os 
selv eller Dyrene, som tiene oe, ingen gandske uden Nytte, men bruges til 
Ophold, Lcegedom og Klorder.

End ikke de Lande, som ligge langst mod Norden, hvor Forraadet ikkun 
er lidet paa deilige Blomster, fattes de fornedneste; meget meere have de saa- 
danne Urter i Overflodighed, som tiene til Ncering, og dem, som bedst kunne fore
komme eller lcege det Slags Sygdomme, som de meest staae Fare for.

Jmid-Nlye Saml. I. B. Nn
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Imidlertid kan man med temmelig Vished antage det for en velgrundet 
Sandhed, at de Vexter , der passe sig til forffiellige Himmelegne, og villigen 
groe paa sieere Steder, faavel i Nytte som i Moengde overgaae dem, fom ikkun 
findes paa faa eller visse.; og at Naturens forhen berorte Lighed i sine Virknin
ger ogfaa deraf kan tiendes, at faare faa af de anseeligste Skabninger, sieere af 
de middelmaadige, og sieest af de mindste, mode os i alle dens Herredommes 
Grcendstr. Ogfaa herudi fremskinner tydelig den almcegtige Viisdom og det' 
Tilbedelfeveerdige Forsyn: da de cedelste samt stcrrkesteDyrS Underholdning ellers 
vilde koste, formegek, men Rovdyrene tage Overhaand, og anrette ubodelige Hde- 
lcrggelser. Nu er derimod Graden af ethvert Dyrs FrugOarhed afmaalet i et 
noie Forhold til dets Bestemmelse og den Nytte, det Wl vcere til i Verden. 
Derfor Insekter uden Tal; derfvr Grcesset, Mos og Svampe saa oversiodige.

Hvad de sidste ister angaaer, kan ingen tvivle om Sagens Rigtighed, 
uden den, som er daarlig nok til at holde det for en Nedladelse, at man med en 
forskende Aands prsvende Skarpsindighed stiger ned til de ringeste Vexter, og 
anstødet sin indbildte Vittighed eller Vigtighed uvoerdigt, at bekymre sig om saa- 
danne smaae Ting. Men den Forstandige veed, ät intet i sig selv er ringe, 
som kommer fra Almagtens velgisrende Haand, ja, ar Gud ofte i de mindste 
Skabninger synes störst; og laaner derfor, ister om han er Urrekyndig, de uan
seeligste og simpelste Vexter helst sin Agtsomhed.

Da man nu til denne Klasse med Rette kanHenfsre, hvad der er bekiendt 
Hnder Navn af Kryptogama; har jeg lcenge havi i Sinde at meddele nogle af 
mine Iagttagelser ved det Slags, man egentlig kalder Svampe. Deres Frugt
barhed er, ligesom Dyrenes, bestemt efter den Nytte, de ffal gisre paa Jor
den, da saa mange Millioner Insekter, hvoraf de fieeste tiene den flyvende Hcer 
til Fode, fornemmeligen igiey skal leve as dem. Derfor gives ogfaa den sterste 
Deel af dem, som findes i den sydligere eller nordligere Deel af Europa, i 
vort kicrre Foederneland; og derved stadfoestes oven anforte Scetning end meere: 
Ut de Vexter nemlig, som villigen fremkomme under adskillige Himmelegne, og 
paa fleere ulige Steder, ogsaa endeligen maae vare de almeennyttigste og 
umisteligste.

- Dette



H. Afhandling om nogle Kryptogamen 283

Dette maae være nok til en Forerindring; da det ingenlunde er mit For
siet her at indlade mig i Undcrsegning af den heele vidtloftige Svampe-Slægt, 
men allene indFrænke mig til at beffrive nogle faa, fom paa een nær ere nye, og 
ved denne Leilighetz med Tilgift igientage, samt videre udfore, hvad Mal pi g- 
hius og faa andre have anmærket om de Planter, som udspire af andre Vexter 
eller Legemer, hvis Næring de drage til sig og derfor af v. Linné artigen ere ud- 
merkede ved et Ord, som betyder en Snyltegiesies Adfærd: Plantæ pa- 
rafiticæ. 1

Nogle af disse Vexter fremspire ogvoxe, imedens Treerne eller Planter
ne, hvorfra de faae deres Næaing, endnu leve: Til disse henhsre Mængden af 
Lichenes, nogle Mosser, og faa Svampe. Blanr hvilke den Fryndside 
Greensvamp (Ramaria Fimbriata)er een af de siældneste.

Andre fremkomme ferst, efter at den nærende Moder - Plante er dod, 
men har ei endnu ganske tabt Saften, som dog afadDllige Aarsager maae være 
forandret; hvorved Svampen fremfor nogen anden af fcenæwte Cryptogama 
avles og næres.

Der er ikke allene af Plante- men og af Dyre-Riget, dog ikkun i sidst 
nævnte Tilstand, at faadanne Vexter frembringes. Men disses Antal ere fimre 
ringe imod hiines; og disse igien langt færre end de, som fra det store OphavS- 
Sted, Jorden, tage deres Udspring: hvoriblant de Lichenes, Mos og 
og Svampe, som umiddelbar ere fæstede til haarde Steene, fortiene at an- 
merkes. ? -

Til Exempel paa begge fsrste Stags har jeg valgt nogle faa, hvis Af
bildninger tillige med Naturen jeg her har den TEre at forevife det lærde Selskab, 
og som kan tiene til Beviis paa det anførte. Og har jeg tillige til Eftersyn og 
Sammenligning med Clavaria Militaris, tilfoiei tvende Afbildinger af den be- 
kiendte Insekt-Plante, der, som jeg haaber, ere Naturen troere end de, andre 
for mig deraf have meddeelt.

Nn 2 . I. Den
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Den tyndhudede Helvelle. (Helvella Membranacea.)

Fig. VII.

' Er hvid, tynd som en Egge-Hinde, Stilkelos, ulige halvrund, rynket, 
med kicervet takket Rand. Overfladen er ujcevn, rüg paa Aarer, der alle ud- 
siraale fra del samme Punkt udi Kanten, som neden tik udffyde Roden i Form af 
et langtavet, krollet Fnug.

De unge ligne Theekopper, de crldreUnderffaaler etter Tallerkener. Un
der ForsterrelseS - Glasset er paa begge den sverste Side run, den underste lodden; 
og Roden greenet, hvis Trevler indputte sig imellem Udspringer af Bladene paa 
Hypno prælongo, af hvilken den var udvoxet, da jeg strax i Begyndelsen af 
Esteraaret 1765. fandt den i Skode-Skov ved Aarhuus.

IL

Dm krosede Helvelle. (Helvella Mefenterica.)

Fig. I.

Rynket, foldet, og heftet paa en liden Plet til sit Fodested, fremkom
mer den, lignende i sin heele Bygning kroset paa Dyrene, som ikke fra Tarme
ne er aflost. Ung og endnu sammenfoldet seer den ud som nys fremskudt Blom- 
kaal, hist og her violet spraglet: Roden er hindeagtig, hullet, udbredt som 
Tiauser imellem Hudene paa Stangelen af Rodlog, paa hvilken der laae giemt 
i Sand, den om Vinteren 1773. er fremvoxet.

III.

Skuffe-Svampen eller Skovle Svampen. (Peziza Capula.) 

Fig. III.

Er sneehvid, stcenglet. Koppen eller Begeret langagtigt, her og der 
trykker, spidsbundet; dens halve Side oventil over Midten udffaaren; Ran

den .

i
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den indkarvet, rynket. Stcengelen er halv saa lang som Koppen, tynd som en 
almindelig Knappenaal, tyknet oventil. Roden, som ikke sees uden igiennem 
Forstorrelses-Glasset, er fnugfiin, sammenloben og kort.

De yngste ligne et Horn; aldre faae de omtrent Skikkelse af et aabent 
B«r af Taxen. Paa alle kiendes strax Indsnittet paa Siden, der hos nogle af 
de celdste gaaer lige ned til Noden.

Den fandtes voxende paa Roden af optrukne, men ei endnu raadne 
Ror, fom laae hos en Molledam ved Aarhuus.

IV.

Den haardannede Kollefvamp. (Clavaria Capillaris,)

Fig. IL

Har et lang crggedannet Hoved, og en traad-tynd Stcrngel. Underti
den er Hovedet Top-eller Pcere-dannet, ofte fladtrykt, stedse hvidt, noget klart 
og glindsender Stcengelen er violet, huul, oventil lys og glat, neden mork og 
laadden. Roden ek kloset, haver faa og korte Trcrvler.

Indtil Svampen er moeden, beholder Hovedet sin Glands og Klarhed, 
hvilken tabes naar Froet fremsikyder, da Overfladen bliver snechvid og run, hvil
ket ved Forstorrelses-Glasset iagttages. SaaledeS seer man og bedst Stcrnge- 
lens Laad, som hos de unge; ligesom Stcrngelen selv, er hvidt. Ved sam
mes Hielp sees ogsaa Roden, som dog hos de storste med bare Hine kiendes.

Det er rart at see een Rod frembringe tvende Svampe; men fra een 
Blad-Rippe af nogle Liniers Lcengde kan man undertiden see fire til sex Svampe 
fremkomme.

Dett er noget ncrr iblant de kekiendte Kollesvampe den allermindste; da 
sielden nogle findes hoiere end 4 Tomme, hvoraf i udgior Hovedet, hvis Brede 
kan vcrr»i Linie, og Tykkelsen å deraf. Stcrngelen er endnu tyndere.

Den' Nn Z
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Den er i Jylland omkring Aarhuus, 'hvor jeg fandt den 1764., meget al
mindelig. Den findes og i Sislland pact den sondre Side af Bagsv«r-Soe. 
Egentlig ved fugtige Steder imellem Elle-Buffene, paa hvis Blade den gemeen- 
lig fremvoxer. Dog findes den og undertiden paa andre Deele af halvraadne 
Vexter, som groe i Moser.

X • V-

Den seye Bollesvamp. (Lycogala Lentum Michelii.) 

Fig. IV.

Er norsten kugelrund, hvidagtig, kortstoenglet. Huden er glat, over- 
maade tyk, og lader sig flekke i to. Den er fyldt med en Materie, som ligner 
Me'ckningen i Fiff'. Roden er ikkun ved Forstorrelses-Glassets Hielp merkelig, 
de Svampes Mg, som Michelius har kaldet Lycogala; med hvilke også» 
heele Svampen for det udvortes har megen Overeensstemmelse, naar mau und
tager, at den ikke paa deres Viis bortfalder i Stev, men bliver haard dg fey- 
agtig, naar den er moeden. Hvilket maaffee kan vorre en Virkning afVordffen 
og der indfluttende Giemmested, den var voxet udi, som var paa Enden af Mal
lens Mave, (Pylorus Siluri Glanis), der i endeel Aar havde vorret bevaret 
i Brcrndeviin, hvis flygtige Deel ved Tidens Lcengde var uddampet, og Maven 
mser og fliimagtig.

VI.

Den ffiore Bollesvamp. (Lycogala Fragile.)

Fig. V.

. Samme er af Skabning som ncest foregaaende, men mindre. Af Far
ve er den guulagtig, og ei faer haard, da den let lader sig smulre bort imellem 
Fingrene, dog uden at falde i Stev. Den er funden paa en dovOldenborre 
(Scarabaeus Melolontha) om Efteraaret paa Cathrineholmen ved Bagsvcer.

VII.
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VII.

Den Krigffe Kollesvamp. Strids-Kollen. (Clavaria Militaris.)

Fig. VIII. IX. X. < .

Har et rafpagtigt Hoved, som med Pigge besat, og glathudet Stomgel.^ 
Paa samme er Hovedet bredagtigt, buklet, kloftet; paa andre jcevn kegledan
ner, med spids eller buttet, vel og afstumpet, karved, Ende. Faa ere lige,~ 
de fleeste, ligesom Stcenglerne, krumme, bugtede. Disse, ret ndvoxne, fal
de smekkre, sielden kortere, men altid lysere af Farve end Hovedet, Roden ep 
bleegere, hvidagtig, temmelig blod, greenet, stedse fcestet til Insekter.

Farven hos de unge Svampe er lysguul, hos de celdre pommeranh- eller , 
bruunguul. De forstes Overflade er glat paa Hovedet, og tidlig prikket. De
res Redder sidde, faa lcenge de ere fmaae, samlede i eet, ssiulte i Insekten, 
hvis Krop omsider, naar Svampen fremvoxer,, giennemtrangrs af Trcevlerne, 
som tabe sig i-det, der omgiver samme. En Deel af Roden oventil vedAabnin- 
gen, hvorigiennem Svampene ere fremffudte, udbreder sig undertiden uden paa 
Insekten, i Form af en ulige'tyk, ruu, foldet, Hinde, som, paa samme 
findes hulleret eller ncettet. Svampenes Antal, som udvoxe af een Insekt, er 
forffiellig: det hoieste jeg har seer, er otte; almindelig fra een til fem. Og 
lcengere end omtrent fire Tommer, med Rod og rit, ' har jeg ingen antruffet.

Overfladen paa de moednes Hoveder er fuld af spidstoppede Nopper, og, 
naar Svampen er tor og gammel, ffarp som et Rivejern. Nopperne ere lidet 
adffildte, sidde yderlig under Huden, ister noer ved Stcengelen, hvor de igien- 
nem ForftorrelseS -Glasset sees, som om de effen hangte ved Huden. Imellem 
dem bliver man, endog med bare Hine, et hvidt fnugfiint Vorv vaer, som er 
Froet, indviklet i en seyagtig klar Sliim, der, lüg fiine Traade, udffydeö fra 
Nopperne, og saaledes samMenvrevlet hist og her ligger i deres Mellemrum.

Kiodet er hvidagtigt, ffiort, og maadelig saftigt hos de unge og nyelig 
moedne; tort og ncrsten hornagtigt hos de aldrende. Det smager ikke ubehage

ligt;
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ligt; men lidt efter man har tykket deraf, synes det at bide sidet pag Tungen, 
og foraarsager Spytning og Vammelhed.

Den er let at torre, og ei vanskelig at bevare; da den sielden angribes af 
Indsekter, fom gierne pleie at beskadige de ffeeste andre Svampe man kan 
giemme. ' \

Her til Lands er den temmelig almindelig; dog har jeg antruffen den hyp
pigere i Jylland end i Sielland, gemeenlig i. Skovene paa bemossede Steder, 
som have Affald besat med Krat-Buffe. Dens egentlige Tid- den helst an- 
treffes tr er Efteraaret; dog kan ogsaa af og til findes en eene om Sommeren; 
ligesom man og om Foraaret kan overkomme nogle foraldede, der have 
overvintret.

Det krigerffe Navn, denne Kollesvamp barer, har Vafllant givet den, 
formodentlig i Anledning af dens spids-nopprede Overflade. Noget nar er han 
og den forste, som har beskrevet og ladet den afbilde; hvilket Buxbaum og ha
ver giort; men hans Beskrivelse passer siet til Afbildningen, ligesom og Syno
nymernehan anforer, ere urigtige. Michelius og adskillige andre Urtekyndige 
have siden talt om den, men ingen udforligere end Hr. S oh midel, som har 
undersegt og tildeels viist dens Bygnings Beskaffenhed, ister hvad Froet og dets 
Giemmer angaaer. Men denne Svamps besynderlige Oprindelse har undgaaet 
deres Opmarksomhed, uagtet at der Exemplar, Buxbaum har ladet male, har 
varet rodfaster i et fremmet Legeme, som endog efter Tegningen kan tiendes at 
have varet Halvdeelen af et Insekt. Fra disse smaae Dyr er det og at denne- 
Svamp, og andre fleere fremvoxer. ~

Denne Opdagelse er forst giort i Vestindien, hvorfra Rygtet kom til Eu
ropa , at der fandtes et Insekt, hvilket, naar det holdt op ar leve, forvandlede
ril en Plante. Jofeph Torrubia a) melber om det, der findes paa Hen Cuba; 
03 en saadan Insekt-Plante, forffiellig saavel i Henseende til Vexten som In

sekten,

fl) 3 btitté Aparato para la Hiftoria Natural,Efpagnola. Madrid 1754. Tom. I. ad 
nnem. Lam. XIV.
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sekten, er siden ved Oberste Mel vil bragt fil Engelland fra Guadeloupe; og en 
anden Officerer ved Navn Newman har fort nogle" med sig dertil fra St. Do
mingo, hvorfra den og flkal vare foinmen til Frankrige. Og dette er egentlig 
den bekiendte vegereretlde eller grvende -Flue, hvoraf vor vittige CancMeraaV 
Beck forsi har bragt nogle med sig fra St. Thomas hertil. See Fig. XL XII*

Denne Art er forst beffrcvet, og ester Lord Bute’s Anmodning mrder- 
ssgt, afden flittige naturkyndige Dr. Hill, hvilket han i cu Skrivelse har be
rettet Dr. William Warfbn, som derom htrode forlanger hans Betænkning. 
Og siden samme fletter den Sag eller denne Opdagelse som i Vestindien ausaaes 
for et Vidunder, i sir naturlige Lys, og tillige forklarer Maaden, paa hvilken Hill 
formeener at denne Avling skeer., hvock jeg dog ikke tx eenig med Harn; vil det 
ikke veereafVeien her gan^e at anfore denne vittige Forfatters Ord, saaledes 
fom de af bemeldte Dr. Watfon ere i-ndfeme i en Afhandling til der,Kongelige Vi- 
denfkabernes Selskab i London b)>

"Da Oberste Malvil bragte disse Fluer fraGuadeloupe, sendte Lord 
"Bu te mig dem til Undersogelse. Udfaldet blev dette. Der er i Martiniqve 
"en Svamp as Clavaria -Slagset, 4 Art forffielllg fra de hidindtil bekiendte. 
" Den ffyder sin Afkom fra Siderne* Jeg kaldede den derfor Clavaria fobo- 
"Lifera. Den vox er paa forraadnede Dyre-Legemer, ligesom vor F ungus 
"expede equino paa dode Hestes Hove.

" Cicada er almindelig i Martinigve, arg, medens den er Nymphe, 
"i hvilken Stand de gamle Skribentere kalde den Tettigometra, graver den 
".sig ned under affaldne Blade for at afvartc sin Forvandling: og da., naar 
" Aarets Tid er ugunstig., omkomme mange. Sceden af den omtalte Clavaria 
"finder sit rette Leie paa dette dode Insekt, og vvxer der.

"Tettigometra er iblandt CioaÄT 4 det Brittiffe Mufeum, Cla- 
y arien er nu forsi bleven bekiendt*

L) See Philolbykical Transactions Vol. Lill, pro Anno 1763. pag\ 271-274. As 
handlingenkaldes: An Account of the Inflet caRed the Pegetnble Fly»

Npe Saml. L B* °



292 H. Afhandling omitogle Kryptogamen

"Saaledes forholder tilforladeligen Sagen sig, og alleene faaledes; End- 
"ffienbt de ulcerde Indvaanere holde for, at en Flue siulde groe; og endssiendt 
"der er en Spansk Tegning, (bin forestiller Planten voxende til et tre - bladet 
"'Stae; og den er bleven afbildet med Dyret flyvendemed dette Trcee paa Ryggen.

‘ "Saa udfvcrvende ere Menneskets Indbildninger; faa regelmcrffig og sig 
"selv liig er Naturen!,,

Paa den Tid tvivler jeg om at nogen vidste, der og'i Eüropa gaves 
Svampe, som ligeledes paa denne Maade fremkomme.

Uvidende saavel om Torrtibia’s formeente Plante, som om Hill’s Kol
kesvamp, fandt leg af en Slnmpelykke i Efteraaret 1762; forste Gang Strids- 
tollen ved Siden af den Philosophiae Gang ved Soroe, mindst ventende i den 
at antrefft en Svampe-Art, som havde fcelles Udspring med den Vestindiske. 
Ved sammes Rod hcengte et bledagtigr Legeme, som jeg, uden faa noie at merke 
derpaa, antog for et Stykke af en halvraaden Blomster-Klase af et Nedde-eller 
Elle-Trcre. Faa Uger efter fandt jeg der i Narrheden en anden, den lcrngste 
jeg har seet af den Ard. Samme fremkom imellem Mosset, som groede ved 
Roden afen Elle-Tue. Ved denne Svamp blev jeg forst vaer, at det var et 
Insekt, som Svanrpen udvoxke af, og saae, at den i samme havde flaget 
sine Rodder.

En saa uventet Opdagelse kunde ikke andet end behage min Nysgierrighed^ 
og tillige opvcekke Lyst efter at vide, om denne Svamp bestandig saaledes frem
kom. Af Mangel paa at finde fleere deraf i famme Aar maatte jeg opscrtke Un- 
dersegningen til det mest paafolgende; da det lykkedes mig i Jylland ikke allene at 
overkomme nok af denne Art, men endog at antreffe en anden hidtil ubekiendt 
Grecnsvamp, fom med Stridskellen haver samme Udspring. Ved alle de 
Svampe, .fom ubeskadigede vare udgravne af Jorden, fandtes omkomne Insek
ter, nogle i Orme- elker Larve- Stand, andre som Maske med eller uden Om- 
svob; og deres Kroppe vare alle igiennemtrangede, nogle ni cere andre mindre, 
af disse Voters Rodder, font jeg giorde mig Umage for noie at efterspore.

Saa
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Saa forvisset som jeg nu var om, at disse Svampe fremkom afInsekter, 
saa uvis blev jeg dog i Hensigt til Maaden, paa hvilken der sseer, at disse saa 
blodkioddede Vexler kan fæste deres Rodder og giennewtrænge flige Legemer, og 
det uagtet famme ere omgivne med err hornagtig Masse, som desuden er hos 
nogle indelukt i en haarig, vandfrie Hamm, og faaledeS endnu ssiult under Jor
den iblandt andre Voters Rodder.

Dr. Hill’s Meening derom var mig paa den Tid ubekieM; og, ente 
ssisytjeg vel vidste, at adskillige Svampe, fremfor andre Vexter, voxe paa 
forssiellige Deele af Dyre-Riget, paa Hvis Overflade Freet enten selv kunde 
falde, ekler ved Vinden og Regnen tilfores, og der efter sin Natur sinde den for- 
nodne Næring; kunde jeg dog ikke, formedelst visse Vansseligheder, som jeg 
indsaae, amage denne SaaeningS-Maade, fornemmelig i Henseende til begge 
vore omtalte Svampe. De kunde vel, saalænge som Insekten er Larve, saalte 
des, som Hill meener, fortplantes, da Froet paa angivne Maade, ved Reg
nen nemlig, let kunne komme ril Kroppen, om den cndssiont og laae ssiult un
der Jord-Skorpen. Men ved hvad for Hielp bringes det inden for Omfobek, 
og siden inden for Massen? da Vandet ikke engang kan igicnnemtrænge det for
stes indre Hud, langt mindre den sidste. Denne Hindrings som synes aldeeleS 
ar nægte Froet Adgang ril Infekten selv, hvor det dog nedvendtg fra Begyndel
sen af mane være, naar det ssal voxe i samme, bragte mig paa den Formodning; 
ar Svampe - Froet torde være hos Insekten som Larve, foread den i sit Skiul blev 
indelukt, og tillige oære af den Beskaffenhed, at det enten saaledes i sin forste 
Tilstand, eller naar det begyndte at spire, de forste Redder deraf, kunde ind
snige sig i de siine Huller (Pori), dette lille Legeme har, og da under sin Udvik
ling endvidere igiennemtrcengedet, og af ssiulte Aarsager soge derudi at befæste 
sig: Eller og Froet maatte allerede forud være indfluttet udi Infektens Indvolde.

Det sidste antager jeg, og forestiller mig ak ssee saaledes: Insekter, som 
i Larve-Stand soger sin Fode ifleng, æder af Svampen, forend den begiver sig 
til sir Forvandlings-Sted, og med dens Kiod faaer Freet i sig: Dette bliver hos > 
den/om ikke alt, saa dog endeel deraf, i Forvandlings-Tiden, under hvilken 
den doer, og det formedelst det som er nydet af Svampen; hvad enten Kieder

Oo 2 virker 
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virker som en Gift, hvilket jeg formoder, eller Freer ved sin Udvikling dræber 
den. Det dsde Legeme bliver derefter ril Fodestcd for den frcmfpircr.be S«d, 
som siden ved DeelencS Oplosning en Tidlang forskaffes ben beqvemmeste Næ- 
ring, indtil de fremvoxende Svampe hnve opnå ae t en vis S wer else, og deraf be
hove me^ce, da de faae den strnsdne, som andre Vexter, af Vcedfferne^ fom 
Jorden eller Regnen meddeeler.

EndffiLnt denne Mcening, angaaende bererre Svampes Avlings-Maa- 
5ef lader feer, (jeg tUstaaer der) og synes i en vis Hensigt stridende imod Natu
rens milde Adfær og viift Huusholdnings Indretning: at levende Skabninger 
Mile foftte Livet tt(,. og overlade deres Legeme ril Plantested for Vepttr, fom 
rkke, i Forhold til andre, ere de fuldkomneste, og det fordi de, efter deres 
Ratur-Drifts have nydt en Fode, hvis Virkning de ikke kiendre: Saa blrvev 
den det doa ikke, naar man overvejer,^ hvilken Mængde Planter og Træer, ja 
endog levende Dyr, der beskadiges og tcent sdelcegges af det efter Anseelse usieste 
Krak. Og have vrExempler nok for os r Naturen, ar eu Insekt saa lede s paa 
Ven andens Bekostmng stcmbringes deels af Egget c), deels af Larven H, som 
endog level de feder sig i en stemmed Avl. De fuldkontnere Dyr, ja det suld- 
konmeste as alle. Mennesket selv, maae iblant paa den Maade tilsetre Helbredet, 
sg opofre Li^et f).

Det er altsaa kun en billig rmndgaaelig Grengiældesse, som grunder sig i 
RawrenS urykkelige Love, og stadftester den Sandhed : At den eene Skabnings 
Undergang hielper ril at frembringe den anden.

Vel har jeg aldrig je et noget Insekt æde af disse Svampe; som dog maae 
stkee, ifald Änferte stal have nogen Grund: Men at det og noget nær skeer, be

vist de Mærker, som findes hos endeel Svampe, sornemmekigen paa Hoveder, 
FroetS

,) Swammerdam. Bibi. Natur. Lugd. 1737. P- S4'
d) Id. Lrb. p. 7 Linn Sy ft. Nat, Edit, X-II. p. 241. Reäumur Hi ft. des InfeO. 

Tom, H. Mem, XI,
<) Linn. Sylt. Nat. Ed. xii. p, 107$. q. C hvor Indvoldenes Beboere/ og de der- 

vm handlende Skribentere, an stres.
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Frests Serve, hvorafman tydeligen ftcniX’t, at de af ct eller andet Insekt ere 
bcgnavede elle ancrdte. Der er altsta nute'ißt, at de Injektor, hvilke Svam
pene, lige saavelsom andre, isar ty der cre Polypbagi, eller ikke af Natu
ren bundne til at erncere sig as visse Planter, kan have foraarsaget det, og rimc- 
ligviis at (lutte, have de gisrt det, da samme imod dcreS Forvandlings-Tid 
maae opholde sig i Ncerheden^af vore Svampe, siden de sindes giemte i Iord- 
Skorpen paa saadanne Steder, hvor Svampene gemcenligen vejre. 9J?en de 
a a a t te og paa een Tid vare begge tilstede; og dette finder sig, efterdi Svampe

de kan overvintre, folgelig ere de i den Henseende,, fremfor nogen, om ikke fri
ske saa dog fortoldede, oftest ukiendelige, tilrede, naar Larverne indfinde sig.

Af hvad Natur, eller hvor giftige vore Svampe ere, vil vcere vanskeligt 
saaledes At bestemme, fit man ved Forsog skulde kunne vrist de forffiellige Virk
ninger, de maatte giore hos disse Dyr. De ere mindre skarpe end den bekiendte 
Peber-Svamp (Agaricus piperatus), faa, at domme efter Smagen, som 
hverken er skarp eller ubehagelig, ffulde dem kunne negtcs all Skadelighed. Af 
visse Dyr kan de og uden synderlig Hinder nydes. Men Flue- og Melke - Svam
pen (Agaricus rnufearius og laäifluus Linn.) smager ei heller ilde, des

uagtet dråbe de adskillige Insekter, naar andre igien yngle i dem, og de fortå
res reent af Pngelen uden Fare.

Det, der ellers synes ar give min fremsatte Formodning meeft Vegt, er 
de Mcrrker, fom findes paa de dede, ister de behammede, Insekter. 'Bugen 
paa Larverne er brusten, enten i Midten, eller ved Siderne ncermest mod Ho
vedet, og Aabningen ganske fyldt med Svampens Rod. Paa Mafferne er 
Bristningen paa een af Siderne, undertidenpaa begge. Bencevnte Steder ere 
og, saavel paa Larven som hos Maffen, de svageste til at grore Modstand; og 
paa Disse Steder maatte altsaa Svampe-Freet vide at falde, naar det efter 
Hill’s Saaeningö-Maade ffulde hcrfte og fremspire; hvori dog, om intet andet, 
faa den Vanskelighed at komme igiennem Hammen til Maffen, og end videre 
inden for denne, bestandig maae vcere hinderlig. Hammen felv, som indflutter 
Maffen, er og oste sprangt, saaledes at Randene omkring Aabningen vende ud 

Oo Z ester 



296 H. Afhandling om nogle Kryptogamer. •

efter; hvilket ligeledes tilkendegiver, at det er skeet ved en indenfta ud efter 
anbragt Magt, som den fremvoxende Svamp havner anvendt.

Disse faet tydelige Tegn synes at vare temmelig lilstrcekkelige til at bevise, 
at de ere Virkninger, fom ved en invendig Kraft, Svampens tiltagende Vcxt, 
ere tilvejebragte. Saa kunde hertil endnu-dette anmcerkes : At der aldrig an- 
treffes nogen Hoved- Rod i Hammens Vcevning, men vel Trevler deraf,' som, 
efterår de have igiennemtrcengt Masken/ rildeels udbrede sig uden paa samme, ril- 
deels tabe sig i Hammens Veevning, af hvilke sidste nogle heel igiennembore den, 
for at udbrede sig i den omliggende Jord.

Saaledes meener jeg ved/foranfsrte klarligen at have viist de Grunde, 
som kan imodscrtkes Hill’s Formeening angehende vore Svampes Avlings-Maa- 
de, hvis endelige Afgierelse dog endnu er tilbage, som allene ved de manglende 
Forjog, eller lykkeligere Opdagelser, kan fuldkommen bestemmes.

Imidlertid erdet en afgiorr Sag, at hverken den meelede Greensvamp, 
eller Stridskellen er rodfcrstet eller findes at voxe i noget andet Legeme, end i de
de Insekter. De synes derfor lige saa væsentlig nedveudige for hine Svampes 
Tilblivelse ogFremvext, som adskillige Larver ere for andre Larvers Frembrin
gelse fra Eggel til deres Forvandling. Disse sinaae Dyr ere altsaa, endog, blot 
i den Hensigt , veerde at kiende. Men, da jeg aldrig har kunnet overkomme 
noget fuldkomment eller heel udviklet Insekt, min Kundskab i Insekt-Leeren ei 
heller strcrkker sig saa vidt, at jeg korde forlade mig paa mig selv; har jeg, for at 
veere desto vissere i min Sag, tillige sigt Bistand hos vor lccrde, og i denne 
Videnskab indsigtsfulde, Professor Brünnich. Han meente, at saavel Lar
ven som Maskerne henhere til Moll-Slagset, egentlig til Nak-Mollet ((Pha- 
læiia no&ua). I den Hensigt haver jeg og selv eftersogt i adskillige Inftkt- 
LcrrereS Skrifter , og deri funden nogle Afbildninger paa tzt og andet Insekt, ei 
ulige dem, som frembringe Svampene. Saa at, naar ellers de ved deres 
egentlige Huusholdning movende Omstændigheder svare ril Skabningen, torve 
jeg holde for, at, om ikke alle, saa dog nogle af dem ere de rette. Samme 

ere:
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ee: hos Reaumur Hi(t. des InfeEles Tom. E Part. L Tab. ig. 
tig. I-Z. Tom. I. P. II. p. 2 go. Tab. 42. fig. i, 3, z. og tig. 9. I o. 
j ag. 301. Tab. 43. tig. 3. 13. Phalæna Notibua umbratica Lipn. 
Tom. IL p. 2. Tab. 39. tig. formodentlig Phalæna NoEhra oleracea. 
Linn. Hos de Geer Hift. des Inferes Mem. V. Tab. II. tig.9-12. . 
Mtm.VLTab» 13. tig. i, 2. Mem. XI. Tab. 10. tig.2.10, Mern. 
XV. Tab. ?. tig. 3. 4. Og i Frifchs Beschreibung [von allerley Insekten 
Tom. III."p. 35. Icon. III. T. IX. tig. I. 2. Tom. VII. p. 29. 
Icon. XXL tig. i. 2. Tom. XI. p. 2g. Icon. IE T. VI. tig. I. og 
T. IX. tig. I. 2.? Iblant hvilke nogle ffge deres Leie tidlig, og forvandle sig 
hastigere end andre, som sildigere attraae denne Forvandling, fordi de blive 
Vinteren over indsvebt liggende i deres Giemmesteder. Noget ncrr er dette og 
tildeels Aarsag i, at disse Svampe undertiden antreffes'paa saaforffiellige Tider. 
Ellers er det endnu ikke afgiort, hvad enten Froet af dem, endnu i samme Aar 
det moednes, kan fremspire, eller faadant forsi ffeer i det n«si paafolgende, eller 
og det er, som visse Svampes, heele Tiden beqvemt dertil. Men., at flutte af 
det, jeg i Henseende til den Langsomhed, med hvilken Stridskotten fremvoxer, 
har erfaret, ligner den deri de Svampe, fom ikkun eengang om Aaret ved Froet 
fremkomme. Dog kan den, somdetsyn.es, uden dette, ligesom Elill's Gla- 
varia 8obolitiera og andre fieere Svampe, frembringe en nye Pngel; hvil
ket ved felgende Iagttagelser stadfcestes:

Aar 1764. den 13 Augusti antrafjeg i Bogeffoven paa Baroniet. Marsi- • 
liesborg, i Ncrrheden af det Sted kaldet Grevens Roelighed, en enkelt, 
efter Anseende halvvoxen, StridSkelle siikke frem imellem Mosset, som groede 
i Skyggen under en Hassel-Buff. Jeg sogte med Vaersomhed efter Insekten, 
og fandt den ligge under Mossets Rodder, hvoraf endeel blev- borttagne, dog 
uden at ltsne eller beffadige Insekten, som laae indsvebt i sin Ham. Paa sam? 
me blev jeg endnu 5 andre smaae Svampe vaer, af hvilke de fire vare samlede i_ 
€t Bundt, den femte meget mindre end disse', og dannet som en spidstoppet 
Kegle, sad eene, og alle adffilte omtrent i 3 Liniers Afstand fra nysncevnte 
halvvoxne.

Denne
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Denne svampe fulde Insekts sårdeles beqvemme Beliggenhed, saavelsom 
Tiden, Stedet, min »«sien daglige Ncervcerelse, forvoldte, at jeg sik i Sinde 
at paaagte disse Svampes Fremvext og Vare - Tid. Jeg dEkede derfor den blot
rede Hamm og de smaae Svampe med udpillet ogvcedet Moss forsigtig til. Den 
i6de i samme Manned saae jeg dertil, og fandt dem alle i god Stand, uden at 
futfne kiende nogen synderlig Forandring hos nogen. Jeg voedede og tildcrkkcde 
dein igien som forhen , hvilket siden ffeede hvergang jeg forlod dem. Den Lyde 
var den spidStoppkde ligesaa hoi som de sire i Bundtet, hvoraf de tverrde, een 
med fladagtigt Hoved, syntes at vcere bleven tykkere. Paa ingen af disse fem 
kunde jeg endnu med bare Hine see Nopperne, som derimod paa den stor ft e vare 
blevne merkeligen toppede; men Svampen selv faae flap eller syg ud. Den 22de 
var samme gandffe flatted og nirsten omfaldet; hvorfore jeg og afffarden. For
modentlig havde den liidt Vold, da jeg bortpUede Mosset. De evnge stode sig 
vel, ffiede kiendeligen srein, den spidsroppede meest; saaledeS at den, den 28de, 
var en trediedeel längere, men smallere, end de andre. Den 3 Septembris 
var Overfladen paa dem alle kiendelig noppret. En 3 til 5 Dage derefter mer- 
kede jeg, ar der ved den overffaarnes Stcengel, tort ved Hammen, frem spirede 
tvende unge Svampe, hvilket og hcendtes ved en af de mindste i Bundtet, nage
let Svampen befandtes friff, og blev vcd, ligesom Afledningerne, kiendeligen 
-at trives. Dette g i ord e alle indtil den 2§de, da den spidstoppede begyndte at 
visne, maaffee af samme Aarsag som den forste, hvis Lcengde, iffr Forlighed, 
den ikke ucer havde opnaaet. De andre, saavel den nye Pngel fom Moder- 
Svampen,^ bleve ved arstaaesigvel; men ingen af dem tog saa meget til som 
Den fladhovede, hvis Overflade, denude, var fuld af ophsiede Nopper. Efter 
hvilken Tid ingen af de evrige syntes at tiltage; saa og forbleve Affodmngerne 
heel spinkne, og Nopperne paa deres Hoveder vare vel kiendelige, men aldeles 
ikke opheiede. Omtrent i samme Tilstand vare de den 2den Octobris, da Far
ven tillige synkes paa de fieeste fasmed; hvoraf jeg mcrrkede, at deres Vext i M-. 
mindelighed var standftt. Dog lod jeg dem endnu staae indtil den 7de; da 
nogle vare blevnc flappe, borttog jeg dem med samt Insekten, som laae gandffe 
les. Jeg aa buede -strap Hammen, og befandt, a-t Muffen deri var n cesten heel 
overtrukken med Skimmel, som omgav Hammen inden L De omtalte tvende 
AffodninLer ved den afffaarue Svamp havde deres Udspring paa sammes St«n- 

gel,
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gel, fat ved hvor Roden begyndte, og den eenlige fremkom omtrent ligesaadan, 
men lidet hoiere op efter, paqt den fladhovedeS Stangel. Denne Svamp, den 
storste i Bundtet, var omtrent 21 Linier lang, og Hovedet midt paa 3 Linier 

/ bredt. Dagen efter betragtede jeg sammes.Overflade, og saae Frset ved Hielp 
af FvrstsrrelseS-Glasset; men hos ingen af de andre blev jeg det ringeste 
deraf vaer.

Saaledes havde disse Svampe, under mit javvlige Tilsyn, vedvaret og 
tiltaget, fornemmelig den sidste, i nogle og halvtredsindstyve Dage; endsikiont 
deres Fremvext ved min Behandling meget blev styrret. Men hvor lang Tid 
der er medgaaet, inden Svampene have kunnet opnaae den Storrelfe, de havde, 
da jeg fandt dem, vides ikke, lige saa lidet som naar de forst begyndte at spire, eller 
hvorlange Frset har varer hos Insekten.

VIII.
Den meelede Greensvamp. (Ramaria Farinofa.)

Fig. VI.
Haver stumpede Greene, med puddret'Overflabe. Hos de foreste er 

Stammen kort, ulige tyk, kantet: de andres ere längere , tynd, smakker- 
nasten javn tyk, lidet fladagtig. Greene ere ganske korte, enkelte, ligesom 
afbrudte, med karvede Ender, og overalt belagte med en hvid, los, smittende 
Meelfforpe. Roden er bledagtig, lidet greener, sammenklavende, udbredt, 
fastet i Insekter.

De unge see ud som en langstanglet, knortet, sneehvid Kollesvamp: Paa 
dem er Meelskorpen glat, tat og fast. Alt ligesom Svampen moedneö, losneS 
og affalder den, forst fra Stammen, paa hvilken den er ganske tynd, siden fra 
Greenene, hvor den er meer end tredobbelt saa tyk, og hanger omsider ved sanl- 
me som Pudder i Haar. Seet igiennem Forsterrelses-Glasset bliver man sg 
et flint, purret Fnug vaer, i hvis Vav dette Stov hanger. Naar dette alde
les er tabt, er heele Svampen guul, glathudet, Greenene tyndere, meere ad- 

Uye Saml. I B. skilte
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Mlte, ofl Enderne skarptandede. Den ier af Vcesen som en tor boielig Mund- 
liim, af Smag lidet sodagtig, isar Pudderet, fom tillige har syntes miF lidt bi
dende bag ester.

j' I Julii Manned har jeg allerede ankruffen negle faa, men de vare og me
get ufle; siden falde de storre og hyppigere, fornemmelig sidst i October og No
vember. Den forekommer faavel i Sielland fo-rn i Jylland,z her paa Baroniet 
Marfelliesborg, og der paa den fendere Side af Bagsvcer-Soe: S.redft under 
Buffverk, saavel imellem affuldne Blade, Mos-Rodder, fom og lsselig oven 
i Jord-Skorpen.

Denne Greenfvamp har f«KeS Oprindelse med Stridskollen. Det er alt- - 
faa den anden Svamp jeg tiender, som her til Lands findes at udfpnnge fra In
sekter. Saa ovenhen at fee tik, har en og anden Afbildning af samme nogen 
Lighed med Torrubias Dyr-Planke f). Men den beskrives at have vceret 
hvas og pigget^ efter Afbildningen ligner den og. meere fuldkomne Planter med 
Blade, end en Svamp; min derimod er bled og meelig, Insekterne de frem
komme af, ere og aldeles forfikiellige. Dannemark, uagtet Vers Kulde frem
bringer da lige faavel tvende fcerffildte Arter af Svampe, hvilke opvoxe af In
sekter, som Cuba og St. Domingo i Vestindren.

Den forekommer paa sine Steder i langt storre Overstodighed end Strids
kollen; men den er derimod og langt mindre og »anseeligere.

Der er vist forekommet mig trende, om ikke fieere, Aner af Insekter, 
sorffiellige fra Stridskollens, fom jeg meener at henhore til Nar-Moll Slagset 
(Phalæna i>Io6bua) hvorfra denne Svamp udvoxer, og det for storste Deelen 
af behammede Maffer ; thi ikke een af hundrede omtrent ffal man finde deriblant 
under Orms Skikkelse. Saaledes forholder det sig med dem, som her falde; 
maaffee andensteds anderledes.

Der

/) See ovenfor ved'Gtridsksüen, her pagrspo. 291.0g ho§ Totrubia i hanS Spansir 
Natur-Historie paaPet sidste Blad og Tab. XIV.
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Der er vel ingen Tvivl om, at jo denne Meel-Svamp saaes og avles paa 
samme Maade som StridSkellen; det gielder felgelig ogom samme alt hvad jeg 
i den Henseende ved hin har aufert. Ingen af deus Rod-Trevler har jeg, som 
hos Stridskellen, fim net bemerke at indrrcenge sig i Hammen: men denne er 
og hos disse Insekter^ af et finere 03 tattere Vcev end hines. Ikke heller er jeg 
vis paa at have feet dens Froe: Det hvide Srev, derfra Begyndelsen, lige
som det hos den Trceede Kslle-Svamp, som en Dcekke- eller Skierm-Hud, om
giver den, og hvoraf den har faaet sit Binav«, troer jeg ikke er det; men om 
famme indeholder noget deraf, som igiennem Svampens indre Overflade fra 
Free-Leddikerne selv er udskudt, og saaledes blandet dermed, veed )eg ikke. 
Hvordan Stevet under Forstyrrelses - Glasset seer ud, er forhen omtalt.

\ - Forklaring
over de paa Kobber-Pladen foreflndende Figurer:

Fig. I. En Rodlog med noget äf Stangelen, hvorpaa den krosede Hel- 
velle sidder. Saavel paa bogen som paa Stcengelen er Huden revnet, oplesnet, 
og flere Hude ere der paa Stcengelen, hvorimellem denne Svamps Rodder ud
brede sig.

Fig. II. Fire af den haardannede Kslle-Svamp siddende paa et Stykke 
Ribbe eller Nerve af et Elke-Blad, fom har siddet ncermest ved Stikken, der 
formedelst indtrukken Voedske fees her lidet tykkere end naturlig; hvorved og 
Svampenes logdaunede Redder skimtes imellem de spaltede Trcrvler. Hvjlket 
alt tydeligere sees paa hossatke forstorrede Figur, paa hvis Kolle-Svampes Ho
veder Froet, i Skikkelse fom smaae traaddannede Arm-Polyper, var udffudt.

Fig. III. Rod-Enden af et Ror, hvorpaa den Kopdannede Skovle- 
Svamp, som her vises i sine forskiellige Skikkelser og Sterrelser, er fremvoxen.

Fig. IV. Enden af Mallens Mave, paa hvis Overflade faavelfom in
den imellem Valvlerne en Mcengde af den seie Bellespamp sidde. Ved a og b 
sees tvende deraf forsterrede; den eene at vende den underste Side op ad, .for at 
vise sin Stsengel ; paa den anden, som er midt igiennemskaaren, sees dens tyk
ke Hude. . . ■ - •
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Fig» V. En Hovedlos Oldenbore, paa hvilken her og der, endog paa 
Beeuene, den fkiore Bellesvamp er fremvoket.

Fig. VI. Fem meelede Greensvampe paa en Pupe med noget affin Hamm, 
saaledeS forestille, som de see ud ferend de miste deres mcelede Skorpe. *

Fig. VII. En Hob unge og fuldvoxne tyndhudede Helveller af forskiellig 
Skabning. Nogle vende den bageste Sive frem; de fleste den forreste: Alle 
rodfaste til Mosset (Hypnum prælongum) som med Flid er lagr saa tc^t, 
for at Svampene kunde vises desto tydeligere.

Fig. VIII. IX. og X. Trends Insekter med deres frembragte StridS- 
koller: De tvende ere i Larve-Skikkelse, een fom Pupe med aabnet Hamm. 
Noget nar har den ved Fig. VIII. i.sit leie ligget krum, saa at begge Enderne 
have berert hinanden, hvorved Svampens Redder fra den eene har giennemtræn- 
Aer den anden. Larven Fig. IX. forskiellig fra foregaaende, bærer 13 til 
14 Svampe, hvis Redder laae skiulte inden i Larven. Eig. X. viser Pupen 
i sin aabne Hamm, som Svampene i deres spæde Alder have giennemborer. 
Endeel af Svampens Rodder ligge, viklede imellem hinanden, uden paa Pupen, 
de fleste inde i samme. Ved g sees et Stykke af Enden af en moeden Svamp- 
Hoved, stsrre end naturlig forestillet, for atSæd-Leddikerne, der ligge tæt un
der Huden, kunne sees.

Fig. XI. og XII. Tvende Afbildninger paa den af de Franske faa kalde
de Mouche vegetante, og de Engelskes the vegetable Fly, med vedhæn
gende Gedehams. De vil findes meget forffiellige fra dem, de anforte Engel
ske og Spanske Forfattere i der§S Skrifter have meddeelt: Men de ere Natnrrn 
fuldkommen lige. Og endskiont den Amerikanske Koklesvamp i det udvortes lig
ner nogle af Stridskellen, viser dog afsnittet b, igiennem ForstorrelseS-Glaffet, 
lignet Med det ved a, at den, fornemmelig i Henseende til Hovedets Bygning, 
er forskiellig: Hos den Danske Stridskolle findes Froe - Bælge; hos den Ameri
kanske ingen, paa hvis Hoved ikknn paa det Sted, hvor Leddikerne ligge, et 
hullet Væsen amreffeS.

Afhand-


