
Om

4o6

tvende smaa Een-Oier,
Af

Etatsraad Müller.

) at undersøge de smaa Dyr, som leve i vore ferske Vande, forekom mig 
endeel ubekiendte og ubeskrevne, hvoraf jeg her har den TEreat fremlegge 

tvende af de mindste. Deres Lidenhed, og en deels deraf, deels af andre Aar- 
sager, som herefter skal meldes, flydende Vanskelighed at erkiende tilstrækkelige 
Skielnemerker, tillader mig, hverken at angive dem for forskiellige Arter, eller 
at ansee dem for Varieteter. Det kan og vcrre ligeweget: deres Tilværelse har 
hidtil vceret skiult for Menneskers Nyfigenhed, og, for at beundre Skaberen i et 
levende Etevgran, og (hvis det ikke et aldeeles ligegyldigt) at vogte os og vore 
Kreaturer for at inddrikke dem, kon det vcrre os nok at tiende dem, uden efterve 
strengeste Regler ar forsikres om deres fpecisisiffe Forstiel.

Ridder vonAnne melder noget om en liden Emsie i sin Fn. Svec. 
2050. det er i min Tanke den samme, som Baker allerede raler om i sine Micro 
fcop; S. 502. Tab. XV. Fig. 8. Jeg har og fundet dette lille Insekt, on< 
ßiwt bet Fn. Friderichsd. 851, og derom givet en noiagtigere Beskrivelse, 
som findesindrykt i philofophical transaktions v.61.1772. Jeg har tillige 
vrist, at der maa giøre en egen Slcegt, ganste forstiellig fra de andre af von 
LinnesEenøier; hvilket og vil sees afviste tvendes Bestrtvelser, der blive Arter 
af samme.

Det blotte Hie seer intet, uven en bevcegelig Punkt', som snart sidder 
stille paa Siden af Glasset, snart svømmer hastigen op og ned i Vandet. Gy

der 
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der man Vandet i et Kar etter en Thekop, da seer man disse Punkter i tusinde 
Tas at samle sig ril Nauden af Vandet, og SvcermevirS ar omsiydeved dets Over- 
fiade. Dette er noget, som er begge Arter tilfælles.

Vi vil beskrive hver iscer, og dertil behoves Hielp af en Lupe, eller af 
ForstorrelfeSglasset; jeg haver belicut mig af begge. Den ferste vil vi kalde den 
grønne / og den anden den brune Eeneie; Navne, som ere tagne af deres 
Farve, som forsi falder i Hiet, og fom jeg hos disse har fundet ar vcere ufor
anderlig.

Den grønne Eeneie fremstiller sig for Lupen, som et grcesgronk kugleag- 
tigt Legeme, paa hvis everste Runding sees trende kugle - runde Pletter, 
den forste' er liden og sort; de tvende andre ere store og mork - gronne. 
Bringer man den i en Draqbe Vand under Mikross'opet, saa seer man denne 
Bossel med stor Gesvindighed at fare frem og tilbage, uden at man formedelst 
dens Hastighed, da den hvert Hieblik farer ud af SynSpunkten, er istand til at 
bestemme noget. For at forhindre denne Omfart, gior man vel at tage den stor- 
ste Deel-af Vandet fra den, saaledes, at intet meere bliver tilbage, end hvad 
den just kan behove for at opholde Livet, medens man undcrsoger den; derved 
skeer det, at den af Mangel paa Vand ikke meere kan fvomme, men maa blive 
liggende paa et og samme Sted. Saaledes kan man og ved at formindske Van
det, formaae den til at ligge paa Bugen eller paa Siden efter Behag. Man 
vil nu snart blive vaer, at dette lille Dyr er et af de beundringsvcerdigste, at der 
er er Insekt, og dog boer i tvende Skaller, der ligne vore toskallede Kokillier; 
seer man Skallen uden Dyret, vil man troe, at den tilhorer en lrden Musling
årr, og at dens Beboer haver hiemme blank Ormene (vermes) da dog Naturen 
har far den hoiere op paa Skabningernes Kiede.

Kokillien er lysgron, giennemsigtig, glat, uden Laadenhed og Striber, 
og bestaacr af tvende Skaller. Dens Figur er bosselagtig, ncesien lige trind over
alt, lidet längere, end bred. Skallerne ere hverandre aldeles lige, meget bug
runde, ikke meere ned- eller indrrykt ved Charneringen, end ved deres Aabninger, 

lige 
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lige butte for Enderne. Charnermgen skiller sig fra de andre mig bekiendte Ar
ter deri, at den er lcrngere, og indtager fuldkommen f Deele af Kokilstens Lceng-, 
de. Den er betegnet med en tydelig Streg, og synes at giennemffiare tvende 
af de bencevnre trende kugel-runde Pletter.

.Den forste Plet, som tillige er den mindste, sidder foran tet ved Charne- 
ringen i den Vinkel, som Skallernes Aabning gior paa samme, og er ganffe 
sort- Denne er Insektets Sie, som endog, naar Skallerne ere lukte, skin
ner giennem samme. De tvende andre ere lige store, og fte ud, som mork- 
gronne Kugler. Deres Stilling er i dette Forhold: den anden staaer lige saa 
langt fra den forste, som denne fra Hiet, og dobbelt saa langt fra dette. De 

- ere mange gänge (tørre, end Hiet, og jeg holder d em for at vare Insektets Eg
stokke ; overeensstemmende Iagttagelser hos andre Vand-Insekter har frembragt 
denne Formodning. Endffiont man kan fte Hiet yg disse Egstokke giennem 
Skallen f saa kan den dog derfor ikke egentlige« siges at vcere giennemsigtig, thi 
disses Synlighed henrorer faavel fra deres stärkere Farve, som afferes Ncerhed 
ved Skallen: var den giennemsigtig og klar, da maatte man see hele Dyrets 
skiulte Legeme saaledes, som jeg har seer det hosen anden Art;^) nu kan man 
ikke fte andre Legemets Dele, end de, som Insektet undertiden uvstrcrkker mel
lem Skallerne, nemlig dets Folehorn, Been og Hale.

Folehornene ere tvende: ethvert bestaaer af et Cylindrisk Fodstykke, 
som er sammensat af 3 til 4 klare Ringe og endes med ongefcer 8 lange fine Haar. 
Saavel Fodstykker, som de lange Haar, kan Insektet bevcrge ester Behag. 
Snart samler det Haarene til hverandre, at de ikkun synes et eneste stivt Haar, 
snart fremstrcekker det eet enkelt, snart udspredes de alle, saa at ethvert Folehorn 
faaer Dannelse af et udbredt Riis, undertiden Muler Eenoien sit ene Folehorn, 
en anden gang dem begge. Egemligen ere de dens Svommeredflab.

Neden for disse fremrager tvende andre klare Legemer; de ere kortere, end 
Folehornene, og kunde letteligen antages for Insektets Folespidser (palpi) hvis 
jeg ikke hos en anden Art havde fundet andre Lemmer, som bedre fortiene dette 
Navn. De ere Fopbeen, to i Tallet, og bestaae af tvende hvide og klare Lede

mod, 
a) Cypris detecta* Zool. dan. prodr. 2386.
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mod, fo ni paa deres Sammenfeielse have et kort siint Haar og paa deres yderste 
Ende trende lccngere. Bagbeenene ere og tvende: de ere kortere og smalere, 
og indkrummede mod Forbeenene, oglade sig mere sielden til syne. Debesiaae, 
saavidt man kan faae dem at see, ligeledes af tvende klare Led, men ere kortere 
og smalere-, end Forbeenene. Disse sire Been tiene Insektet til at gaae paa, 
dog have dets Forbeen endnu en anden Brug; man seer, at det befeler enhver 
Gienstand med dem, at det hefter sig fast ved deres Hielp, snart ved et, snart 
ved et andet medende Legeme, og ofte bliver nogen Tid hengende ved det ene. af 
Beenene. Altsaa har dette Slags Eenster Tallet af Beenene, faavelfom deres 
Bygning mod hverandre tilfælles med de fiirbeenede Dyr, og bliver det ferste 
Instkt med fire Been.

Undertiden, naar det mangler Vand til at svemme, eller at opreise sig i, 
bliver man vaer, at det bag ved Bagbeenene udstrcekker et ander Redskab, som 
ikke er Beenene ulig, og aflige Lorngde med dem. Det er Dyrets Hale. Paa 
et Hieblik strcekkeS den siivl bag ud, og strap ffiules den igien mellem Skallerne» 
Naar det tages af Vandet, eller Vandet rages fra.der, folder det sine Been og 
Felehorn sammen inden for Skallerne, som da ganffe-tilsluttes. I Juli og 
August fandt jeg denne grvttne Art i staaende Sumper, men efter den Tid ikke 
meere, endffisnt jeg nogle Gange sogre efter den.

I September bragte jeg nogle Exemplarer af den gemeene Z>) og af den 
lille c) Vandrsstike hiem med mig fra en Natural-Excursion. , Deres Flaffer 
(utriculi) havde ofte paadraget sig min Opmerksomhed, uden at jeg kunde kom
me efter Aiemerket og Nytten af Mcengden af disse besynderlige Legemer, som 
vedhcenge denne Plantes Rod. Jeg fandt intet i dem uden Luft, lidet eller intet 
Vand. Den samme Prove underkastede jeg Flafferne as den lille Vand- 
rollike, og jeg syntes at see i nogle faa af dem smaa brune Korn. Jeg betrag
tede disse Flaffer i et Glas fyldt med Vand uden at m«rke den allerringeste 
Bevcegelse Ho6 de brune Korn. Saasom jeg tilforn havde seet endeel Eenoie- 
Arter, faldt jeg letteligen paa, at disse brune Korn kunne maaffee vcrre stige, 
men jeg vidste, at Slutninger maa felge paa Bemcerkelser og Erfaringer, og 
ikke foregaae dem; derfor tog jeg alle nmelige Midler ril Raads, fer jeg vovede 
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at udsige noget. Jeg reev med al Forsigtighed nogle af Flafferne fra Rrden, og 
bragte dem heele i lidet Vand under Mikroskopi Endnu laae de brune Gran, 
ligFroekorn, uden al Bevagelse. Jeg sonderfleed nogle Flaffer, og bragte 
dem i lidet Vand under Forstorrelsen. Efter nogle MinUter begyndte de meget 
lidet at rore sig, sirax derpaa udstrakte de deres Folehorn og Beene, og svomme- 
de med storste Gefvindighed. Nu korde jeg troe, at de horte til benorvnte Een- 
eieflcegt, som og en noiere Undersogelfe stadfæstede. De have meget tilfcelleS 
med den gronne, som nyligen er beffreven, og derfor behoves allene at angive, 
hvad Ver tilkommer dem i Særdeleshed.

Kokillien er brun, glat og ttgiennemsigtig, for og bag til kantet med me
get fmaa Haar, ligHienbryne, og bestaaer af tvende Skaller. Dens Figur 
er aflang, but for begge Ender, og lidet smallere ved den forreste end ved denba- 
geste. Skallerne ere lidet bugrunde: den Kant, som vender mod Charneringen 
er afrunder, og den mod Aabningen ligesom afffaaren efter en Linie. Ingen Plette* 
eller Marker afEgstokken ereatsee paa dem, denfortePrik undtagen, som forestiller - 
Aiet; denne sidder og hoiere oppe paa Rygningen, end hosden grvnne, hvilket er 
en Folge af det, at Charneringen hos den brune er kortere, og indtager ikkun 
£ Deel af KokillienS Lcengde. Naar den fees fra oven, det er fra den Side, • 
hvor Charneringen besindes, faaledeS at Bugen eller Aabningen er nedvendt, 
da har den fuldkommen Skabningen af et Eg; men fees den fra Siden, da mer
ter man, at Aabningen ikke er rund, men ffarp afffaaren. Fslehomene 
synes längere, end hos den grvnne, dog ere Forbeenene noget längere. Halen 
har jeg ikke kunnet bemcrrke, da den ikke har udstrakt den; dog tvivles ikke paa, 
at den jo, saavelfom de andre Medarter, er forsynet dermed. Det er meget van- 
ffeligtat give en noie Beskrivelse paa den lille brunes Lemmer, saasom den er 
meget tilboielig til at ffiule sine Horn og Fodder mellem Skallerne, og naar den 
af og til fremffyder dem, da enten bevager den dem i adffillige Vendinger, eller 
den fvommer med storste Hastighed ud afSyuet; desuden flutter den, endog i over- 
fiodigt Vand, Adisse Lemmer mellen Skallerne, og ligger ofte heele Qvarteer stille, 
uden at udstrcekke dem, faa at man ikke sielden forgieves udmatter sine Hine. 
Jeg har adffilflge Gange betragtet den, ikke allene i September, men og i December 
Manned, uden atvceremeere lykkelig, eller at fee dens Legeme tydeligere. Hos den 
lille Vanrsllike fandt jeg ofte g til 4 brune Eenoier i een Flaffe, undertiden ikkun to, 

sielden 
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sielden en reneste; dog ere disse Flader ikke egentlige« deres Opholdssted, som sees end
og deraf, at jeg fandt nogle i deres Friehed fvommende i famme Vand, i hvilket, jeg 
havde hjembragt Vandrolliken. Jeg har ofte fundet heele Svcerme ved Kan
ten af Vandet i Grofter og Huller i Skovene; nogle har jeg bevaret i Vand
i mit Kammer, og disse have levet muntre og lystige i nogle Maanedet, uden 
at faae frifft Vand. Endffient Farven, som hos disse tvende Eenoier synes ufor
anderlig, desmaaHaar, Charneringens Korthed, og maafkee de tvende store 
Pletters Fravarelse, i hvis Sted hos nogle Brune faaes en mere Morkebrun 
rund Plet, nesten i Midten af Skallens bagerste Deel, kunne synes at vcere nok 
til dt giere den brune til en forffiellig Art fra den grønne, faa onjVede jeg dog 
til mere Forsikring at have kunnet sammenholde dem i Natura; men det er ikke 
skeet, efterdi de hidtil ere fundne paa forskiellige Tider. Man seer af folgende 
von Lirmes Anmeldelse i Syft. Nat. 1767. Tom. I. par. 2. p. 1059. 
Curiofis micographis examinandum commendo animalculum 
mono culo conchaceo fimile, fed minimum, latitans folitarium 
intra pellucidos utriculos Utriculariæ vulgaris tantum non omnes, 
cujus motusextus confpicuus, obfervatum 1766. Ium 11. a Car. 
Linne filio, Prof. Bot. Upf., at hans Hr. Son skal have bemerket den
ii Jun. 1766 et lidet Dyr, som bevcegede sig i nogle af den gemeene Vandrol- 
likeS Flasker, og som skal ligne den Eenoie, som von Linne kalder conchace- 
us, men da der ikke angivesandet om den, end at den er mindre, og opholder 
sig eensom i disse Flasker, saa kan jeg ikke, i hvormeget det end synes, med fuld 
Vished, sige, om det har vceret min brune eller ikke. Af det foregaaende er 
at formode, at det neppe bliver et ForskielsMerke, at opholde sig i VandrollikenS

-Flasker, eller der at vcere eene; og at vcere mindre, end conchaceus er et langt 
usikrere Skielnetegn, da jeg ofte har fundet conchaceus ligesaa liden, for
uden endeel andre Arter, som alle ere mindre, end conchaceus. Det vil altsaa 
beroe paa Hr. ProfessorLinne at erkläre, om min brune erden, som han har 
seer, eller ikke.

Disse Bemerkningtr sendte jeg for 12 Aar siden til Ridder WargmtM 
i Stokholm, som har meddeelt dem t;l von ginne, uden at jeg videre har hort 
Herom; selv har jeg derefter i vore ferske Vande opdaget mod 30 ubekiendte Em- 
Hie-Arter, og, for ar opmuntre mine Landsmcend til Efterlevelse, for 10 Aar 
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siden bestemt deres Slegter og Arter i vort Modersmaal, og siden anfort dem 
i min Zqol. dan. prodromo paa Latin. Deres detaillerede Historie er nu 
og fcerdig med tilhorende i8 Kobber-Plader, og vil maaffce udkomme nceste Vin
ter. De her beffrevne har Mg i nysncevnte prodromo foreenet under det 
trivelle og fpecififfe Navn: Cypris lavis tefta globofo-ovata, glabra»

Forklaring over Figurerne.

Fig. I. Gronne Eenoier i naturlig Sterrelse.
Fig* 2» Den gronne Eeneie under Mikraffopet No. 3, seet fra Ryggen eller 

Charneringen.
a De tvende convene Skaller.
b Deres Aabning bag ved den lange Charnering.
c Aabningen for til med Hiet.
d Folehornene.

Fig. 3. Samme i lige Storrelfe fra Siden af.
a Charneringen.
b Aabningen.
c Hiet. •
d Folehornene.
e Forbeenene.
£ Bagbeenene. 
g Halen.

Fig. 4. Brune Eenoier i naturlig Storrelfe.
Fig. 5. Den brune Eenoie under der simple Mikroffop No. 3°

a Charneringen.
b Aabningen
c Fine Haar.
d Hiet.
e Folehornene, 
f Forbeenene.
g Bagbeenene.
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