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Conferenee-Raa-

O. F. Müller 

om 

Infusions-Dyrenes 
Forplantelsts-Maader.

t kunne tage imod alle Slags Indtryk uden fra, al fornemme dem, ar 
handle i Felge disse Fornemmelser, forudscrtler en Mcrngde Organisatio- 

»er, endog i de Legemer, som synes ar vare de simpelste, og ikke at have nogen. 
Der altsaa, at der gives Dyr, som, uden at have endog det stoerk bevcrbnede 
■Øic mcrrkelige Organer, nyde LivetS Lystog udsve ders Nodvendigheder, stri
der mod almindelig Erfaring, og standser med Rette der menneskelige Begreb. 
Det bliver ikke min Sag, om disse Organisationers forffiellige Pttrelse saaledeS 
som de falde i vore Sandser, fyldes en Drivt, som man har behaget at kalde 
Vet, en Jrritabilitcet, en blot Mechanismus, eller et geistige Bassen. Dette 
ene maae jeg anmoerke: en Philosoph as det forrige Aarhundrede sogte at bevise, 
at Dyrene ingen Sicele havde, en anden i vore Tider vil ikke tillade nogen 
Skabning at vcrre et Dyr uden Beviis at den har en Sicel, og en lredie 
tvivler om sin egen. Hvor ofte falder Philosophen i Modsigelser, og hvor 
mange Fornuftflutninger, frembragte i Studeerstuen, tilintetgior et Skridt uden 
for samme! Naar man seer Skabninger med dyriske Bevcrgelser uden at finde 
Spor til noget udvortes eller indvortes Organ, stutter man dog med Rette til 
et saadant af Virkningerne, og man ffulle miskiende Staten af dens folie 
Wvner!

Polyprn,
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Polypen, det simpelste Dyr man kiender, og fom bestaaer af lutter ho- 
mogeniffc Deele, under den største Forstorrelse af blotte Kugler, er for Hiet 
en Sliimpunct, der efter Behag oprejser sig i en Stamme med 6 til 7 udstrakte 
korte eller meget lange Traade. Averdyret a) er endnu simplere: en Pat- 
tedannet hvid Hinde — og Purrgdyret b') en aaben hvidagtig Pung, uden 
Tegn til nogen opdagelig Organisation. Det er det udsædvanlige, som for
bavser, og opvækker Forundring; Udsveifninger (extrema): det overmaade store 
og det overmaade lille i enkelte og mangfoldige Hensigters Udførsel, i meget 
sammensatte og i aldeles eenfoldige Maffiner, have mere Ret dertil. Polypen 
staaer paa Groendserne af den synlige og usynlige Verden, og har i 40 Aar giort 
megen Opsigt. Den fik en duelig Historieskriver og alle gabede paa Mandens 
Helt, og oversaae hundrede andre Grænsebeboere, der ere os n«rmere, vore 
daglige Giester, selv vores Spise og Drikke, og som fortiene en ligesaa vel
grundet Opmærksomhed og Beundring.

Naar vi overbevises om, at smaa ffinnende Punkter ere Kloder, nogle 
lusende Gange (tørre end vores Jord, og at de i hver Minut rutte igiennem en 
Viide af i det mindste iZo Mile, da henrykkes vi med Rette. Naar vi see, at den 
mindste Vanddraabe vrimler af Skabninger: at Kugler, mange tusende Gange min
dre end et Sandskorn, vælte sig i samme med en Hiet ufattelig Hastighed: at utals 
lige Moleculer ere i Kuglerne i Bevægelse, og ligesom i Strid snart fare i to Hobe 
fra hverandre, snart atter anfalde og give Kloden en Vending efter Overvæg- 
ren r), at andre Kugler, liig hine skrækkende Svanhstieruer, begynde paa 
Draabens vestre Kaur at faae en Hale af de fra dem udsiydende Partikler: at 
Halen tiltager paa Reisen igiennem Draabens Tverlinie, og at Kuglerne selv, 
naar de har naaet Draabens ostre Kant, aldeles oplofts: at i denne Draabe 
Væsener af bestemte Skikkelser, Bevægelser og Egenskaber ere beftiæftigede 
med at ncere og fortplante sig: at et større nærmer sig, drager Vandet stromme- 
viis i sit Svælg, driver dets Beboere imellem sine spillende Haar, Borster og 
Hager i de heftigste Virveler, og igien udgyder dem ubeskadiget zZ), og nt midt

i denne
/1) Mammaria. Zool. dan. prodr; 271g.
h) BuiTaria. Vermium hiftor. vol. 1. pars 1, pag. 62.
c) Veitn. hi ft. v. i. p. i. p. 29. Volvox conflictor.
d) sammesteds Trichode 6c Vortkclkr,
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i denne lille Verdens Tummel Vandet uddunster, de syssclsatte blive forlegne, 
vansmagte og omkomme, etter Naturforskeren, som higer efter nye Syner, med 
sin Finger (neppe med koldt Blod) ndstcttcr denne Vrimmels Tilvcrrelse, ja da 
ranke vi paa Draaben i Karret e)f nedfalds og tilbede.

Alle Levendes vigtigste Formaal er Ncering og Fortplantelfe. Ved 
disse tvende Midler skeer Bassenernes daglige Underholdning og Arkernes Ved
varende, derfor bemcrrke vi, at de meest sammenfatte Dyrs og Planters Or*  
ganer sigte til dette Aiemeed, og at de, som ellers ingen andre have, dog ere 
forsynede med NaeringS og AvlelferS Redskaber, og at alle have de ferste, mær
kelige eller umærkelige, nogle mangle de sidste, og dog fortplante sig paa andre 
uventede Maader. SaaledcS ere mig nogle Dyrartcr forekomne, hvis Ind
vendige allene synes ar bestaae af en Tarm mcd tvende Aabninger, een for Fo
den og een for Ureenligheden: herhen horer nogle SopUNgr og de platte So- 
abler; andre, som aldeles ingen Indvolde have, og ikkun een og famme Aabe 
ning til dobbelt Brug, som Polypen, nogle Snurrere og Fladorme, oven
nævnte 2)t>CVt>l)V og Pungdyr; endskiont dette allene er en blot Hinde, barer 
den dog i sin eene Side 4 til 5 tydelige Mg; hos hiinr moerkes allene en gq- 
bende vortedannel Aabning.

Vi veed, nt Fortplantelfen hos Dyrene ffeer ved Mg, fem enten ud
klækkes i Moderen eller uden for samme, og at Dyrene derfor i Almindelighed 
inddeles i fosterfodende og crgleggende- Af det Fosteret i Moderen udkom
mer af et Mg, ville man let kunne have siuttet ti! Muelighcden af Dyr, som 
til forffiellige Tider, ja maaskee paa eengang kunde vcrre fosterfodende og crg# 
leggende. Insekterne vise os nogle faa, fom havs denne Egenskab: om Blad
lusene er det bekiendt, at de fode levende Unger og mod Vinteren lcrgge Mg; 
jeg har fundet, at ligeledes de Slcsgter i Eenoie-Familien, som jeg har kaldet 

Daphnia

e) En af ben hellige Skrifts meget hole Tanker er Propheten Esak« Udtryk i 4» 
Cap. 15 N. ’Et TTctvTOi t<z Idwi us qayocv ociro xoSgv. See, fedningens 
ere agtede som en Draabe af en Spand. Toutes les nations font de- 
vant In i comme une goutte, qui tombe d'un feau. Et Aiekasi i den mitra# 
ftopisie Verden giver Billedet og Udtrykket deres fulde Styrke.
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Daphnia/1) og Lynceus g), til en Tid lagge Mg, til en anden fede le
vende Unger, end mere, at Iglene bare deres Mg under Bugen, at levende 
Unger sammesteds udkrybe af Mggene, ja at en Moder paa eengang bcerer 
tvende Kuld Unger og et tredie Kuld Mg Zz).

Indtil det i^de Aarhundrede troede man, at der endnu gaves en anden 
Fortplantelsesmaade, nemlig af Forraadnelft. Schwammerdam, Redi 
og andre oploftede deres Rest, og man forkastede de Gamles Fortællinger, og 
antog med almindeligt Bifald Harveis Udsigende: alt af Mg. Dette, i 
hvor glimrende det syntes, var dog for overilende. Naturen lader sig ikke ind- 
skrcenke af Menneskets alnrindelige Salvinger; den finder Behag i at giere Und
tagelser, og vore nye Tider have det Fortrin, at komme efter nogle af dem. 
Man mcerkede forst, at Polypperne fortplantede sig ved Knopper eller Hine, 
Dg at enhver Knop udvoxede til en liden Polyp, og losnede sig fra Stammen. 
Mit tydske Skrift von Würmern des süssen und salzen Wassers har viist, 
at man ikke allene kan, ved at overssicere visse Orme-Arter, forskaffe sig fa a 
mange fuldkomne, som man vil, men at de og fortplante sig ved selv at 
deele sig paa tverS i tvende og flere Stykker, der enten allerede ere, eller snart 
blive fuldkomne, som deres Modre. Indbyggerne i det usynlige Dyr-Rige, 
de faa kaldte Jnfusronsdyr, vise os ganffe nye Fortplantelfts-Maader, og 
give, uden at indromme den A ristotel isse Fortplantnings Gisning noget, den 
Harveisse Scrtning store Stod. En Reise til Maanen vilde neppe give os 
scelsommere Syner, end ct Hiekast giennem en Linse paa en Vanddraabe i vo
res Studerekammer virkeligcn frembyder. Jeg vil allene holde mig ved Fort- 
plantelsen, og antage, at ingen af mine Laiidemernd paa en Buffons, Need
hams og Guettards Anseelse, ijhvor berømte disse Navne ere, troe, at 
Infusionsdyrene ere blotte Meelbobler, som af Tilfalde uden fra faae ube
stemte Bevægelser. De have aldrig givet disse Dyr faa mange Aieblik, font 
jeg har givet dem Natter, og derfor ere de dristige nok at ville bestride deres 

H h 2 Dyr-

f) Zool. d. prodr, p, 199.
g) 1- c*
b; Venn, hid. Vol. 1. par. 2*  p. 50- Hirudo hyalina.
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Dyr-Rettighed. Men vi forlade disse Naturformere, som raisonnere uden Al 
adspørge Naturen og med Taalmodighed ar tilsee dens Handlinger.

Mange Infusionsdyr tiede sig, saasnart de have opnaact deres fulde 
Størrelse i tvende halve Deele, og hver Deel er strax, paa Lcengden eller Bree
den ncer, et fuldkomment Dyr, har alle nødvendige Organer og ligner det 
Hele, af hvis Deeling der er tilblevet. Deelingen skeer hos nogle paa 
tvers: En liden Indskicrnng sees paa den eene, gemecnligen paa begge Si
der; Indfkicrringerne blive (tørre, indtil begge Stykker af Kroppen hcengr 
allene i Midten eller paa den eene Kant fast veti en Punkt; endeligen løsnes 
og denne, og tie tvende halve ere blevne tvende hele Dyr, forsynede med nød
vendige Organer, og gaae hver sin Vci.

Denne Fsrtplantelse paa tvers have de tilfcelles med Naitierne ogBörst- 
Ormene i) i den synlige Verden. Mange Mikrologer have ligetil anseet den for 
en Parring, men Hill og tie Herrer Sausssire og von Gleichen rigtigere 
for en blot Deeling, dog uden at beskrive den nøie nok. Hr. Sanssure be
regner vel denne Formerelse, men syldestgior ikke den eftertcenkende. De Dyr, 
paa hvilke han vi! have feet Tvertieelingen, beskriver han runtie eller crg- 
formige, utien nogen Sltabel eller Hage. Det er vanskeligt ar vide, 
Hvilke han meener, da den runde og cegformige Gestalt er tilfcrlles for mange 
Arter blant Infusionsdyrene; og lader tiet sig vanskeligen fane, hvorledes han 
har kunnet scene et af tiisse smaa Dyr fnltikommen allene i een Dvaabe 
Vanti, og at han har kunnet tcrtte tiets Formerelse paa tventie Dage 
til 60 Stykker, og vceret vis paa, at denne ei var skeel ved 2C'g. I det 
mindste maa man forudscette, at Dyret har vceret synligt ved Hiclp af 
en Lupe: at han dagligen nogle gange har tilgydet en frisk Draabe, og ot han 
har vceret vis paa, at i denne intet ligedant Dyr var forhaanden; og dog ville 
denne Draabens idelige FormindMelft ved Uddunstningen og en frisk DraabeS 
jcvnlige Tilgydning ikke vel have kunnet befordre Deelingen; desuden synes 
det ligesaa uaritmetisk, at tien eene Morgen tventie havtie tieelet sig i fetu, 
og tien anden Morgen af tiisse fem i lige Titi vare blevlte 60, som alt for 
vilkaarligt, ot et tredie Dyrs Tilnarmelse til tvende i Deeling begrebne, hvilket 

meget
i) Zoel. dan. I Binl, s. 83*  



M. Om Jnfusionsdyrenes Fortplautelsesmaader. 245

meget mere er blok tilfceldigt, ffcer fordi det marker, at tvende ere paa 
Nippet at adskilles, men vanffeligen vil komme til Ende dermed, og 
derfor fare hen pact dem for at hielpe til de Baands Sonderrivelser, 
som sammenholde dem. Hr. Baron von Gleichen anfører k) flere Aar
fager hvorfor man maa kalde den Saujsüriffe BemarkelscS Omsiandigheder 
i Tvivl.

Jeg har ofte lilftct denne Fortplantelsesmaade, og vil til ydermere 
Stadfcestelse anføre et nyere Exempel: Parebttgteren /), som af og ril fore
kommer i det fcerske Vand, og har sit Navn af sin ptmformige lidet krummede 
Gestalt, er nedcn buget, afrundet og udfyldt med nogle smaa Kugler, oven 
tilspidset, klar og lidt bøiet til den ene Side. Ikke fuldt i Midten mcrrkes paa 
hver Side af den, som vil decke sig, en liden Jndknibning eller et Rift. Dette 
tiltager, og Kanterne buttes og rundes, eftersom Rifter bliver flørre, og nu 
sees Dyrets Bagdee! lig en ftor vedhængende Kugle Imedens Deelingen 
gaaer for sig, svømmer Dyret som scedvanligt; Punkten gaaer løs, og NN sees 
saavel den forreste pcrreformige, som den bagefte kuglede Deel at ligge lidet 
fra hverandre ri) og nogle Sekunder uden Bevcegelse. Det forreste Dyr fort
sætter sin sædvanlige Gang; det bageste kugleformige bevceger sig mere langsomt, 
og man seer tydeligen, at det fortil bliver buttet og faaer en klar Vorte o), at 
denne udvoxer til en cylindris boret klar Hinde, og ar det kugleformige Dyr 
saaledes bliver pcereformigt og fuldkommen ligt sin Moder, hvis Bagdeel det 
nyeligen var. Ikkun faa Minuter bortgaae ved denne et Dyrs BagdeelS For
vandling til et heelt Dyr. Dette Dyr har endeligen ladet Hr. Baron V0N 
Gleichen, som han siger, efter Millioner Infusionsdyrs Bemcerkelfer, fee 
Len lcenge ønskede Decking, som han ogfaa beskriver og aftegner p'), men ikke 
det bagefteS nys omtalte Tilvcext fra den kuglede til den pcrreformige Gestalt, 
som fattedes til dets Fuldstændighed.

H h 3 Hos

6) Znfusionsth. s. 84-

7) Tab. 1, f. I, a b c d e.
m) s. st. b.
n) s. st. c, d.
O) s. st- e.
P) Jnsusienstl)- s. 150, e. 27, f. ig, 19, 20.
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Hos andre ffeer den paa langs: i Midten af den bageste Kant bliver 
en Sprcrkke; den tager til giennem Kroppens Midte indtil den forreste Kanr; 
Dyret vedbliver sine sædvanlige Bevcegelser, og spiller med de forreste Haar; 
det, fom nyeligen udgiorde et hcelt, udgior nu tvende halve, foin dog ligge 
jevnsides. Snart strikke de tvende halve Deele stg ud i en lige Linie, snart 
kaste de sig jevnsideS ved hverandre vexelviis. Dette Manöver sseer allene for 
at stide sig fra hverandre, og efter faa Igientagelfec paafolger Skismissen. Nu 
standfer enhver Deel lidet, er for nogle Aieblik roelig, synes al fole sin nye 
Stand, spiller med sine Forhaar og endelige» farer omkring i sin Virkekreds 
for at udsve sine Forfadres Haandteringer.

Hr. Trembley har forst i agt taget en Deelittg paa langs hos hans 
Klokkepolyp; jeg har og feet den hos denne og hos nogle andre Infusions
dyr, og allerede anmcrldt det for 10 Aar siden paa et andet Sted ^). Der
efter har ingen anmcerket den; og forekommer den meget sieldnere end DeelM- 
gen paa tvers. Hr. Baron von Gleichen, een af vore Tiders ffarpsig- 
tigste og ufortredenste Bemoerkere, erklcerer aldrig at have i agt taget en saa- 
dan, og paastaaer r) at enhver Foreening paa langs, som han i sil Skrift om 
InfnsionSdyrene havde antaget for en Parring, er et upaakvivleligt Slags- 
maal (men herom siden). Jeg vil derfor ved cl nyt Exempel vise, at Fort- 
plantelsen ved Deeling paa langs og har Sted skiont hos faa.

I Msdding-Vand og andensteds lever el cegformig, nedtrykt og gien- 
nemsigtige Infusionsdyr, fom jeg har kaldet Harefpillcr y). Det har fortil 
korte spillende Haar og bagril l«ngere Borster; invendigen sees hos nogle smaa 
klare Kugler, hos andre et Par storre og morke sphcrrisse Legemer t). Midt 
i den bageste Rand mcrrkeS hos nogle et lidet Indsnit u); delte sees at tiltage 
opad Kroppens Dlidte indtil den anden Endes Kant, saa at begge Stykker ikkun 
sammenhcenge i en Punkt v), der snart brister og efterlader tvende Dyr i scrd- 

vanlig

5) Verm. inf p. g.
>) Mi kross. Eindeck. s. 9Z.
s') Verm, infuf. p. Ry og paa ncrrvcrrmde Tab. I, s ir, • b c d,
r) Tab. i, f. ii, a.
tt) Tab. i, f. ii, b.
•v) s. st. c, d.
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vanlig Bcvcegelse. Da disse, nu adffilke, nyligen vare saaledeS med hver
andre foreemde, at de udgiorte et, uden ae nogen Mellemkant rncerkedes, og 
jeg tydeligen haver sect, ar Deelingen ril tog fra Bagenden op til Forenden, fa a 
kan det hverken have vceret nogen Parring eller noget Slagsmaal. Tvertimod 
tilkiendegive endog Hr. Goekes syveirde Figur paa den 7de Tabelle af hans 
Insektol-Abh. og selv Hr. von Gleichens anden Figur paa den 48de Ta
belle af hans mikroft. Entd. hvis de ere neiagtige, fom man ikke kan paa- 
rvivle, en Deeling paa langs neden fra, og ikke som den sidste vil, nogen Par
ring eller noget Slagsmaal, thi i saadant Adfcrrd flyde Kroppene ikke således 
sammen, at Mellemkanterne saaledes som i disse Figurer tabes.

Paa denne Maade flkeer Fortplantelsen blank Infusionsdyrene endog hos 
dem, som ikke have noget udvortes Organ, dog gives og nogle, som fortplante sig 
ved levende Unger. Blant dem, soniere forsynede med udvortes Redskaber, 
fortplante sig mine Spillere x) baade paa tvers og paa langs. Uvidenhed om 
denne Fortplantelfe har giort, at alle de, som have befattet sig med Infusions
dyrs Betragtninger, have troet at see dem parrede, da det dog hos de aller
fleste er en blot naturlig Deeling; og en virkelig Parring er saa Usikker, og saa 
overmande siclden, at jeg ikke uden efter langvarig og ofte igientagen Bemær
kelse har kunnet troe den at vare virkelig H06 de meget faa, jeg har opdaget den 5 
dog herom herefter.

Hos Snurrerne y) viser sig Fortplantelsen i sin fiorste Vidde, og ud
tommer al Beundring. Paa dein har Skaberen anbragt alle os bekiendt blevne 
Fortplantelftsmaader: paa tvers og paa langs, som Infnsionsdyr, ved 
Knopper, som Polypen, ved Skud, som Trcrer, og ved 2Eg og levende 
Unger, som Dyr asden synlige Verden. Disse forffiellige Maader i agt tages 
i sar hos forss'icllige Arter af Snurrcflcegten, nogle hos een og samme og paa 
eengong. Een mnelig Fortplantelfts-Maade var endnu tilovers, men hvorpaa 
intet Excmpel havdes: et Dyrs hele Oplosning i bare Unger, og dette viser os 
Klodevalleren * og Brysthiorneren **.  Da baade disse Snurrere og deres 
Phamomener ere ubckicndte, saa fortiener det her lidt omstcendeligere at auferes.

De

x) Trichodse. jy) Vorticellsp,
* Venn. inf. p. 32. ** s. st. s. 32-
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De fleste Infusionsdyr ere opfyldte med klare og med mørke Kugler af 
forssiellig Størrelse, ja deres hele Legemer synes ar vcerc sammensatte af kugel- 
agtige Moleculer, i hvilke de og for en stor Deel opløses; man maa altsaa 
vogte sig ikke at ansee ethvert kugelagtigt Legeme for 2Eg eller 2Eggestok. Et 
ovet Hie har ikke ondt ved at ssille det, som med Grund kan synes at vcerc 2Eg 
fra det kugledannede, som herer til Dyrets Vcesen; hint forekommer faa sicl- 
den, at det endog efterlader nogen Uvished. Atmindeligen ere de klare Kugler 
af de fleste Mikrographer blevne anseete for mindre Dyr, som vare opstugte af 
de større. De kunde let falde paa denne Tanke, da Draaben gemeenligen er 
opfyldt med en Mccngde af Monader z), Rundere a) og Bugtere b)t som 
alle mere eller mindre have en klar og kugcldannet Skabning, og af de større 
Spillere, Snurrere og Hvirvlere c), naar de ere eller komme paaGramd- 
serne af de Stromme, som disse giore i Vandet, fores imellem deres Haar, 
og ned i deres Svcrlg, hvor de med Heftighed omdcives og uden at nedstugeS, 
heel og holden udkastes.

Dette sidste have hine Bemcerkere deels ikke i agt taget, deels troet, at 
de Mindre virkeligen opflugteS af de storre, og liente dem ril Fode, hvilket Til« 
fcrlde dog er faa overmaade sieldent, at jeg med Vished allene har bemerket det 
hos een eeneste Art, fom jeg og derfor kalder Slug-Fladorm d\ Denne 
faae jeg at influge en Mcengde Rundere; jeg fulgte med mit Hie deres Ned
fart gienncm en kristalklar lang Madpibe ind i dens meget rummelige Vom, og 
da denne var vel tilflydt, giorde Fraadferen sig en langsom Bevægelse omkring 
i Draaben uden at røre de overblevne Rundere, og efter 2 Timers Promenade, 
i hvilke Fordoielseu ffecde, oven fra udgav paa engang den hele Masse af ud- 
suede Hinder.

HoS

r) Monas Verm. infuf p. 25.
ß) Cyclidium s. st. s. 49, 
£) Kolpoda s. st. s. 56.
c) Bvachionus s. p. s. 130.
d) Fafcicola feu Planaria Gulo s. st, pir, 2. p, 56
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Hos nogle fa o ere disse kugelagtige Legemer selv Unger, som hos Vryst- 
hiomeren e)z Valkerne/') og andre. De fsdes til Verden med Moderens 
Livs Tilfcektelse; Moderen synes nt vnre en blot klar Hinde, Hinden sprakker, 
Ungerne udvcrlte, og Hiiidens Liv og Bevcegelse ophorer. Disse Dyr ere, 
fa a at sige, blotte med Fosiere opfyldte Matrices; saaledeS ere mig og fore
komne i Planteriget Baxter, som ere blokke Frochuse uden andre Uendelige 
Deele.

Klode-Valteretl g) har isar dette forud, at man ikke sielden tresser een 
Matrix i den anden indtil tredie Led, eller Moderen kiendeligen frugtsomme
lig med Born, Borne-Born og Berne-Borus-Boru. Hvilken Forssiel paa 
Foranstaltningers, Tids og Midlers Anvendelse, inden visse Pattedyr og Traer 
blive i Stand til ot frembringe deres lige, og paa den Lethed og Simplicitat, 
med hvilken Fortplantelsen udfores hos Jnsllslvnsdyrene og hos SklMMel- 
arterne. Skaberen opnaaer et og samme Maal lige til med et, og giennem 
megen Detail og mange Omveie.

Hos Be.qger-Snurreren h}, der ligner en Kristal-Cylmder, opfyldt 
med sortladne Prikker, bagtil afrundet; og forkil afhugget, og hos hvilken 
SnurrehiuletS Haar undertiden famler sig c tvende Knipper , hvert til sin mod
satte Side, og bkinker ind ad, har jeg ned imod Bunden ikke sielden fundet 
4 til 5 sphariske TEg; deres Trindhed, Beliggende og Mangde hos andre 
af samme Art, tillod mig ikke at tvivle paa, at de jo vare virkelige 2Eg. Hos 
Puppe-Astangeren z) ere TEggene hyppigere, men om denne siden. 2Egge- 
stok synes jeg at have feet hos Torne-Snurreren k) og hos Kattc-Snurre- 
ren /); hos Krukke-Hvirvleren m) er jeg vis paa der.

Denne

e) Müllers kleine Natur hist. Schrift, i B. f. 15.
f) Volvox Verm, pars i, p. 2jj.
g) Vol v. globator s. st. s, 32.
F) Vorticella crateriformis. s. st. s. ioi.
7) Paramæciuru Aurelia. s. st, s. 54,
k) Vort.finta. s. st. s. 109.
Z) Vort. Felis. s. st. s. iog. nafuta. s. st. s. 101. bennt secs Tab. I, k. IV, e, b, c.
m) Brachionus urceolaris, s. st. s. 151.
Nye Saml. II. 25. J i
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Denne er almindelig i staaende Soer og Gadekicer, og er meget større 
end de andre, thi den sees af det blotte Aie, som en bevceglig hvid Prik. 
Om Foraaret har jeg sundet i dens kristalklare Legeme rrende store mørke Kugler, 
som Dyret ffiod ud fra sig, ligesom jeg ofte har seek, at Eenoierne med Magt 
have uddrevet deres '2Eg, hele TEggestokkcn og de levende Unger, uaar de nicer-« 
kede at Vandet manglede, og deres eget Livs Tilstettelfe var uundgaaelig. Om 
Hosten saae jeg, cit de morke Kugler vare blevne forte, og omgivne med en klar 
Hinde, og at de sadde i en Triangel uden om Dyrets Hale; ofte traf jeg le
vende Unger, i Stedet for disse '2Eg, at vedha-nge Moderens Hale. Kug
lerne vare for store til ar anfecs for enkelte Mg, og jeg fandt ved Moderen 
mere, end tre Unger. Endog hos nogle traf jeg fra een ril fiorten Kugler, 
dog saaledeS, at Tallet og Sterrelfcn var i modsat Forhold, nemlig: mange, 
hvis de vare smaa, og faa, hvis de vare store.

I den nsynlige Verden grandfer et Vidunder til det andet, og modes 
ved hvert Skridt: at see et Individuum fortplante sig ved ‘26:g, ved levende 
Unger, og ved sit Legems Decking tillige er det ikke noget befonderligt? Nais 
Deme have viist mig, at Naturen veed at udfore rrende faa forfkietlige For
retninger, som at lcrge Saar, at frembringe et nyt Hoved og at avle el Dyr 
i een og famme Ting og pan eengang. Ncese-Snurreren 7?) viser mig Mage 
til dette. Den kan paa eengang fortplante sig ved sin Krops Decking og ved 
levende Foster ud af det Stykke, den beholder tilbage, og ud af det Stykke, 
som skal astkeedigeS, og som er paa Nipper at blive et Dyr for sig. Jeg kan 
ikke komme ud af dette forunderlige: der opfylder Hoved og Hierre med saa 
mange uscedvanlige Billeder og Fornemmelser paa eengang, at man standser ved 
Valget, foler Sprogenes Armod og Udtrykkenes Svaghed. Jeg vil vove at 
giøre en Tegning af et faadant Aiekast, ffisnr den ved Detail og uden Tingenes 
Bevcegelfe vil taber meget af sin Styrke.

Man forestille sig et klar cylindriff Legeme, fortil en kiedelformig Aab- 
ning, i Midten en fremragende Spidse, paa Bredden bevægelige Hiehaar i 
den hastigste Hiuldreining. Dette foraarsagcr i Draaben en Spilling, lig So
lens Straaler paa Vandet, og hvorved alt det, som er i Ncerhcdeu, indsty- 

der
■n) Vert, paa Tab. i, f. III, s, b, sees den i tvende Stillinger
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der i den aabne Kiedel og atter farer ud af samme. Midt paa Cylinderen tit 
hoice og venstre ftes tvende spillende Haarbuste, som atter er en Virkning af 
en paa det Sted hiuldreiende HaarkredS, hvis Haar formedelst dens Hastighed 
ikke mcrrkeS uden i Sidekanterne. Imellem denne midterste HaarkredS og Dy
rets For- og Bagende skimtes endnu paa hvert Sted paa Sidekanterne tvende 
mindreVuste, og oven paaKroppen tvende klare Tverlinier lig flydende Beekke. 
Dette Billede frembringes ved Hiehaarenes langsommere Dreining. Altsaa 
fire Haarkredse, hvoraf de forreste og midterste have de lcengste Haar. Alle 
fire bevcrge sig paa eengang tillige eller forskielligen, og hver Kreds kan bevcege 
sig hastig eller langsom, enkelt, flere eller alle Haar efter Behag, ja give 
Haarene en forskiellig Tykkelse o). I de tvende Afdeelinger, fom den mid- 
telste HaarkredS gier, sees levende Unger/)), som inde i Moderen ere i fuld 
Bevcegelse. I det Hieblik jeg lod min Maler see dette Skuespil, fedte Mo- 
deren disse Unger til Verden. Levende Unger i et Dyr, som fortplanter sig 
ved Deeling, er atter el nyt Phänomen , som i vores synlige Verden ikke har 
noget fligt.

Jeg har paa et andet Sted viist, at Naiderne, som staae paa dennes 
Grcendser, fortplante sig paa tvers, og at de paa eengang ere frugtsommelige 
med 3 til 4 vedhængende Fostere af forskiellig Alder, og at disse atter, forend 
de skilles fra Moderen, dlive Modre, men alle disse Fostere ere Decle af Mo
derens Strakning, hvori de udvikles, og hvoraf de medtage en Deel, som 
Naturen igien erstatter Moderen. Ncrse-SllUN'eren derimod har Fortplan- 
telsen paa tvers tilfcrlles med Naiderne og mange af den usynlige Verden, men 
foder desuden levende Unger inden fra ud af sig, som syntes at vare de store 
Dyrs Fortrin, har undertiden Wg i sig fom de mindre Dyr p}, og har alde
les for sig selv at paa eengang fode dem af sil Legems ovre og nedre Part.

I i 2 Naar

0) Det fortlener at anmosrkeS, Hvorledes en cg samme TingS forssicllige Stsrrelse og 
Bevægelse asmaler i Hiet forfTtedige Billeder, og letteligen kan foraarsag« falsse 
Syner !)os drn titaalmcbige og hastig demmendl. Disse Hiehaar forestille 
(ter, pigget, Buste, Solens spillende Straaler, sagte flydende Vande og 
en Maanering.

p) Tab. i, f. IV, s,
O s. st. b.
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Naar man nu betragter, at hver Haarkreds har en vilkaarlig hurtig eller 
langsom Hiuldreining: at disse hos nogle Nwse-Smlrrere ere sire: at Ungerne 
i Moderen tillige ere i Bevcegelse: al Dyret svommer med megen Iilfcvrdig-- 
Hed til heire og venstre, valkende og tumlende frem og tilbage i alle muelige 
Vendinger, og at dette er en Skabning, mindre, end det mindste Seelgran, 
mon del ikke vare nok, uden at tanke paa de Fiedre, som behoves til at satte 
disse Hiul i Bevægelse: paa de Grunde, som bestemme deres hastige og mang
foldige Foranderligheder, mon det ikke vare nok til at blende det granseenste 
Hie, og til al stove den skarpsindigste Hierne. Efter kort Tid skille de Deele, 
som havde Haarkredse r), sig fra Moderen, for at leve i Frihed, og selv at 
dlive Modre. Saa'ledeS fortplante N^se-Siiurreme sig baade ved Dee- 
ling, ved levende Foster, og ved et levende Foster i den Unge, som den ved 
endeel af sin Krops ForliiS affattter uden selv at omkomme; og denne mange
artede Fortplantelse understotleS ikke (saavidl endnu vides) af noget levendcgis- 
rende Sperma eller ved nogen Parring.

De stilkede Snurrers focrplante sig fornemmcligen ved Deeling. 
Denne steer paa mere een Maade; jeg vil allene ansere den, som jeg har i agt 
taget ved Klase - SlMkperen y), fordi den viger fra de allerede bekiendte. 
Dette Jnfusionsdyr seer ud som et Trcee med mange fra een Stamme i Veiret 
staaende Grene. DctS Fortplantelse steer saaledes: en enkelt Snurrer, som 
bestaaer afen lang, lige smal Stilk, hvis eene Ende er besat med et beggerfor- 
mig Legeme, hefter sig med den anden i sin Frihed til ethvert i Veien liggende 
Formaal, hos Naturforsteren helst paa Glassets Vcegge. Af dens Legeme, 
eller ved Grunden af samme ndspire 8 ligesaadanne Veggere, frewstyde paa 
deres Stilke, og inden faa Timer siaae oprejste paa dem, og vise deres Haar- 
hiul i fuld Drejning. I kort Tid deele atter hvert af disse 8 Beggere sig i nye, 
fom efterhaanden opreifts paa Stilke, og disse nyfodte give igien nye Udstud 
af sig. Disse Stilke hefte ved deres Modres ligesom deres ved Oldemoderens 
eller den forste Stamme.

Saa

r) Tab. i, f. IV, c.

s) Vort, racemofa. f. st. s. 12g. denseeS Tab. 1, f. V, 1, b.
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Saa besynderligt dette end er, kan det dog ikke saa fardeles standse os, 
da det har saa megen Overeenstemmelse med der vi, ffionl i der storre, dagli- 
gen see i Va-xtriget. Stilkene af forste og anden Afkom og saa fremdeles til
tage i Lcengde i Forhold til deres Alder, ligesom Greene paa Trceer, men 
Oldemoderens Stilk, som har mistet sit enkelte Begger, er bleven alles Stamme 
og bcerer dem alle, beholder sin forste Lcengde. Efter nogen Tid bliver man 
vaer, at nogle Greene have tabt deres spillende Beggere, og endeligen, al alle 
Begger ere forsvundne, og da sees Stammen med dens Greene saa nogen som 
et Trce, der mod Vinteren har ladet sine Frugter og Blade falde. Til samme 
Tid findes Vandet opfyldt med omkring svcermende stilkede Snttrrere, der sege 
Steder at faste sig paa for at avle nye Kolonier; jeg saae og strap derefter Glas
set invendigen mangesteds besat med disse Stamm-Modre, der ligesom hine 
deelede sig i blomstrende Unger. Det, som meest satte mig i Forundring, var 
folgende uventede Bemarkcl.se: ester 5 eller 6 Dages Forlob saae jeg, at det 
aflovede Trcecs Stilke havde skudt nye Beggere, og at den gamle Stamme og 
Greene vare i fuld Blomster. Endffiont jeg i Forstningen ikke vilde lroe, at 
det var det nyligen ofiovede Trce, kunde jeg dog ikke vel bedrages, thi det 
Mcerke, som jeg havde sat ved den Klase-Snurrer, paa hvilken hele Bemcer- 
kelsen var ffcet, viiste, at der var den samme og ikke nogen ny Kolonie, des
uden sogte jeg forgieveZ paa hele Glassets invendige Vceg uden at finde noget 
Trce, som fattedes sine Beggere.

Altsaa en ny Lighed mellem Dnr- og Vcrxtriget, thi ligesom Trceerne 
tabe de gamle Blomster, Frugt og Blade, og fatte nye, saaleves lesne sig de 
gamle Beggcre eller enkelte Snnrrere fra deres Stilke, og fra disse udskyde igieu 
nye; eller, ligesom det affaldne Frekorn spirer i Jorden, eller som hos de 
fosterfod,nde Planter allerede paa Stammen, saaledeS udvope endog paa de 
af Moderstammen fremskudte Beggere nyere, som losstide sig, fare omkring i 
Vandet og fatte nye Kolonier, dog med den store Forffiel, at K-lase-Sn.ur- 
reren har et dyriff Liv, sine DeelcS vilkaarlige og hensigtende Bevcrgelser, og 
Fremfart fra et Sted til andet.

Den forekommer saaledeS i en dobbelt Tilstand, enten enkelt og eene eller 
sammensat af sine paahangende Born til i tredie Led. I forste Tilfalde svom- 
mer den omkring ligesom de andre stilkede Snurrere, hefter sig for nogle Hie- 

I i 3 blik 
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blik hist og her, indtil den foler sin Fortplantelfes Drivt, da den fasthefter sig 
engang for alle for i cn brillant Rulle at opfylde sin Tilværelses store Hiemed. 
Hvad er Diglernes ynkvcerdigen i Greene udvoxende Daphuis mod en i mun
tre organiske Visener udfpirende KlasefttUrrer. I det andet Tilfalde trek
ker sig en enkelt Green med sine Stilke tilbage, eller flere klaseviiS, eller alle 
paa engang og i Hast ned til Spidsen af deres Stamme, og igien ndstrcrkke sig 
i et Aieblik, og udbrede sig i lange, lidet hängende, Perlesnore. Stammen selv 
bliver beständigen udstrakt uden at trcrkke sig tilbage.

Skcrlftlttrreren Z-) fortplanter sig ved Knoppe. Den ligner meget 
Klasesnurreren, men ba-de Stammen og Greenene ere stive og beie sig 
ikke tilbage; begge ere besatte med smaa klare Skicel. Hr. Trembley, og 
Leenvenhoek lange for ham i et Brev til Churfyrsten af Pfalz tt), (hvil
ket Hr. Trembley og hans Ven Hr. Bonnet, der i forffielliqe Skrifter 
igienkage dette Scersyn, syneo at have overseer) vil have bemerket, at disse 
Skcrl falde af og frembringe unge Ska'lsnurrere. Saaledes ligne de min 
Skcelpolyp v), hvis Unger tydeligen sees ide om Stilken klaseviiö hangende 
og affaldende fficrllignende ^Eg.

Vi tiende det i vores synlige Verden til alflags Fortplantelfe og Frem
avl almindeligen nedvendige Middel af tvende KisnS Forbindelse. Vi veed, 
at hvor og naar denne hindres, de enkelte VceftnerS Tilblivelse formindskes, 
og, naar den aldeles mangler, Arternes Tilværelse ophorer. Nogle, men 
yderligen faa, synes herfra ar vtre privilegerede, faasom Bladlusene ogNai- 
derne, men hine ere det ikkun for en Tid, thi de udklttkke ogsaa, fkiont mere 
sielden, vingede Hanner, fom i een Parring befrugte Moderen og hendes til
kommende Doure i femre Led, og hos Naldmie gier Fortplantelfen ved deres 
Legemers frivillige Deeling Kionnet og dets Forbindelse med hinanden mindre 
nodvendigt, fkiont den hos nogle faa fundne Kuglemasse og et hos andre ligefaa 
sielden opfvolmede Indlem x) neppe lader tvivle om, at jo disse ere modne 

Hanner

t) Vor ticel la anaflatica. Verm. 139.
7<) Epift. arcan. nat. 96.
V) Danm. og Norges Dyrhistorie, 1 B. f. 11, t. IV.
X) von Wiirmern, s. 43.



M Om Jnfusionsdyrenes Forplantelsesmaader. 255

Hanner og hine ceglaggende Unger, og at Parringen her ligesom hos Bladlu
sene bliver efter et bestemt Mellemrom nodvendig kilen nye Parring, der kan 
sttlte den stillestaaende Fremavl i friff Gang.

Om og Parringen har Sted i den usynlige Verden hos de for det 
blotte -Aie umoerkelige Dyrarter, er det store og uafgjorte Sperömaal blant 
de faa Naturforffere, som have havt Taalmodighed nok til nt befatte sig med 
disse smaa Skabninger. Deres ovenanforte mangeflags Fortplantelfesmaader 
synes at giere den unedvendig; dog kunde det ikke feile, at de, som holde øict 
til en Linse, der forsterrer mange tusinde gange, blaut store Svcrrmer af en
kelte Dyr jo ogsaa maatte bcmcerke nogle faa, fom hcengte sammen eller som 
syntes nt bestaae af tvende y\ Man kiendte ikke nogen anden Aarsag til 
tvende VcesenerS noie Forcening end Parring eller Fsdsel, og, da uran her 
saae dem at vcere lige store, var Parringen rigtig. Ikkun et stankt og utrcette- 
ligt en ufravendt Opmcerksomhed paa et blant mange omsvommende Dyr: 
cn evet Behcendighed nt bringe ved hver Dyrets Fart til alle Kanter den Egn 
af Draaben under Aiepunkten, hvor det i et Hieblik opholder sig, og endeligen 
den Lykke, al det ikke ffyvler sig under et paa Skroget flydende Slsvgran, 
kunde formane Naturforskeren til nt mrStcruke dette Samgvem, og dets Forfol« 
gelse fra en vacrblevcn Sprcrkke til Adffillelscns Fuldbyrdelse, kunde allene over
tyde ham om, nt det hos de fleste var en Fortplantelse ved Deeling.

Dette Sårsyn blev, fordi det var usædvanligere, og syntes mere 
simpelt, ligesaa interesserende, som Parringen, men mere troværdigt, fordi 
man erindrede sig Polypens Deeling, lignede Infusionsdyrene, ffiont med 
Uret, ved denne, og havde out ved at tiltroe faa smaa Skabninger en saa mang- 
foldig Foranstaltning af Organer, som tvende Kien udfordre. Men, mon 
cn Fortplankelse ved Deeling behevcr mindre? er det lettere at give et Hale
stykke en Ferdcel med Hoved og el Forstykke en Bagdeel med Hale, end at af
lede et heelt tredie fra tvendes Parring? Sandt nok er det, at hvad Mikrogra- 

pherne

' j’) Man tresser og nogle, som bestaae af flere, men disse have enten forsamlet sig tif c ti 
Tid, og i ct vilkaarlig Tal, fo in Monaderne, nogle Strcrkkere og nogle Snur- 
vere, eller c ve fra deres forste Tilblivelse nden Forandring, og i deres Vcefen Kugle
samlinger, som Brysthi^rncren 05 Druevcrlleren, 



2Z6 M. Om Jnfusionsdyrenes Forplantelsesmaader.

pherne hidtil have anseet for Parring, neppe har varet andet end Fortplantelse 
ved Deeling 2-), dog tor jeg, i hvor noie jeg hos mange har fulgt denne Dec
king, og hvor meget jeg har paastaaet, at de hidtil angivne Parringer ikke vare 
andet end blotte Deelinger, ikke nagteJnfusionsdyrene i Almindelighed alPar- 
ring. Jeg havde i far hos Puppeaflangeren og Loösp ille ren feet og an- 
market saadanne Syner #), som jeg ikke kunde forklare for Virkninger af Dee
ling, og derfor blank Beviserne for Infusionsdyrenes Dyrrettighed anfort 
nogleS (fElønt meget faas) upaatvivlelige Parring.

Dette tildrog mig en ikke grundet Erindring af den beromte Italiener, 
Abbe Ndffeedi/ men denne ligner en anden af samme brave Naturforsker, og 
vil have lige Udfald. Jeg vil forst anfore denne anden, fordi den foranledi- 
ges ved et mikroskopisk DyrS utvetydige Parring, som Hr. Roffredi omstande- 
ligen beskriver, og derved, skiout han, for at vare den forste, der har i agt taget en 
virkelig Parring, straber at giore min Satning om nogle faas Parring tvivl
som, mod stn Hensigt beviser dens Rigtighed, og siden vil jeg bestyrke Infusions
dyrenes Parring mod en anden stor Naturformer med Exempler. Je ne 
fa urois douter, siger han i sin grundige, men vidtløftige Afhandling om 
Aalstccrkkeren b}, que M. Muller n’ait vu Fanimal, dont il s’agit, 
qu’il n’ait de plus obfervé la partie, quc je viens de decrire, & 
qu’il n’ait confidere tout eet appareil, que comme une petite 
portion du fourreau de Fanimal, dont, feion eet Obfervateur, 
il fe depouille, comme font les ferpens & les autres infeéles. 
On pourroit done foupeonner que dans le fond je n’ai vu, que 
quelques petits debris du fourreau de Fanimal; fur quoi ma re- 
marque fera fort courte. Rien de plus facile, que de prendre 
le change dans ces fortes d’obfervations, fur tout lorfquon ne 
cherche pas å eclaircir les doutes. Exuvias, dit-il, uti ferpen• 
tes & plura infectorum exuere fufpicor.

Hr.
z) Derfor sagde jee i min Hi ft. Vermium r, p. 11. Hujus partitionis ignorantiae 

debentur fpeélacula coitus & cohæfionum, quotquot prædieåre a Leeuwenbokt• 
ad experienti (limum Wrisberg infufiorum commentatores,

n) Venn, i, p. 56 & 87.
b) Rozier oblcrv. fur Ia phyf, 1775, Vol, 5, p. 215.
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Hr. Roffredi har ikke noie nok lagt Marke til det umiddelbar paafol- 
gende: individua enim, quorum antica & poflica pars pellicula 
proflante hyalina, vaginulam fimulante, oblita erat, obfervavi. 
Hvo kan i disse Ord finde neget tvetydigt eller nogen Tvivl, som behover at op
lyses! hvad andet end en alt for flygtig Låsning og en ved sin Opdagelse af 
AalestccekkerenS Hankiöll forrastet Eftertanke kan af disse Ord uddrage, at 
jeg har anseet Hankionnets Avleredstab for et lille Stykke af den af- 
studte HaM. Mit ene Udtryk, at den forreste Deel ogsaa har en saadan frem- 
staaende klar Ham, stulle ellers have været nok til at til intetgiore denne Bestyld- 
nings ferste Tanke. Dog Hr. Rostredi har siden efter selv feet, at Aalestrak-- 
keren, saaledes som jeg beretter, stifter sin Hud, og ladet mig stee Ret i en 
seenere Afhandling c). Endstiont jeg ikke endnu har feet Hanlemmet hos Aale- 
strcekkerne, hvor Utallige mig end ere forekomne, er det dog saa langt fra, at 
jeg vil ncrgte dets Tilvcerelse, eller omvendt troe, at Hr. Rossredi har antaget 
et Stykke af Halens gamle Hud for HanlemmetS Tilbehor, at jeg meget mere 
kan bestyrke denne Bemærknings sandsynlige Rigtighed med andre aaleartede Or
mes tydelige Hanlem; jeg har seet det hos den sieldne Tnchuride d) i Men- 
uestet, og ladet det aftegne hos Strandhcktteormen e), og hos en ubekiendt 
Hcrsteorm/).

Naar man finder Han- og Hunlemmer hos Dyr og Planter, kan man 
ikke tvivle om, at de jo parre sig, thi om end begge ere i een Person forhaan- 
den som hos mange Tvetuller, tiender man dog neppe med Vished noget Dyr, 
som til at frembringe sin Lige er sig selv nok, naar man undtager Fortplantelsen 

ved

c) Rozier obferv. 1776, Vol. 7, p. zFz. J’ai reconnu par la fuite, que le 
foupcon de M, Muller n’étoit pas leu lement bien fonde, mais que de plus 
on pouvoit le faire paffer en fait, puisque depuis il m’eft arrive plufieurs 
fois de voir des anguilles fe depouiller de leur fourretu fous mes yeux*  
6tibog flere JnfuflonSdvr, som Hvirvlerne, den lille Bi^rn og andre have 
for mit Sie aflagt dereS gamle Hud.

<i) Naturs. 12 st. s. 182.
e) Danmarks og Norges Dyrhistorie, 1 B. f. i6z, t. XXXVIII, f. 11.
f) Strongylus equinus. Tegninger ril den d. og n. Dyrh. t. 42. Hannens Hale

er forftct med en M«ngde af de besonder ligste Organer.

t7ye Saml. II. 25, K k
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ved Knopper, Aficeggere og Decking, der dog trcenge til Forfriffning ved en 
formelig Parring. Endog hvor man ikke seer disse Lemmer, har man Grund 
at flutte til Kionnets Forskellighed og en deraf flydende Parring, naar man 
hos en og samme ArtS enkelte finder Forffiel i de indvortes Organer, TEg hos 
nogle og ikke hos andre, saaledeS som det er msdt mig hos Kratserne^) og en« 
deel andre Ormearter. Ei heller kan man ncegte, anvende Dyrs Foreening 
er en Parring, ferdi man ikke kan angive hvilket er Hannen og hvilket Hunnen, 
siden endog hvert for sig kan vcere baade Han og Hun, faa lidet som man kan 
paastaae, nt tvende Dyrs Sammenhamg er en virkelig Parring. Heri maa 
man hos de Dyr, som fortplante sig ved Decking, vare faa meget mere vaer- 
som, som Adffillelsen ffeer langsomt og et Dyr folgeligen i nogen Tid har An
seelse af tvende; man maa derfor vare neie bekieudt med DyretS Deckings- 
maade for at kunne udsige hvilken Sammcnhceng er den sunde Parring. Og 
da denne efter min egen Paastand er sielden og formedelst Fortplautelscn ved 
Decking ofte underkastet Tvetydighed, saa paaliggcr det mig faa meget mere 
noie at bestemme de Arter, hos hvilke jeg troer at hare seer en virkelig Parring, 
eg at angive de Grunde, som stadfæste den.

I min Hiftoria Vermium har jeg tillagt Losspitlereil og Puppe- 
-flangeren en saadan Parring, og efter sammes Udgave er jeg hos den sidste 
end mere bleven overbeviist derom, og desuden har jeg i agt taget den hos nogle 
andre Arter. Men, forend jeg befatter mig med dens Beskrivelse, maa jeg er
indre, at ligesom IufufionSdyreue deele sig baade paa langs og paa tvers, skeer 
Parrmgen ogsaa hos nogle med jevnsides og hos andre med efter en lige Linie 
liggende Kroppe. Derfor kan en Decking lcmeligen allstes for en Parring og 
en Parring for en Decking, naar man ikke bliver enhver vaer i sin forste Be
gyndelse, eller noie marker de ved Parringen sædvanlige Syner, thi i begge 

Til-

X) Videnff. Selsk. Skrift. 12 D., s- 223-56, f. 1 — 4. Danni- og 97. Dyrhist. 
i D. s. 152-160, t. XXXVII. Og ben store Svinekratser,Hun er fuld af 
meget smaa ZEg; denne Krakser har i sin Forende tvende inbvtnbigcn nedhcrn» 
-ende nydelige Vcrndeler, føm Hr. D. Sieseke i Hamborg i et Brev til mig 
ssrst har anmoerket; be tietie i mine Tanker til at tilbage træffe Ormens Snude, 
ligesom dr i min DyrhistorieS iste Bind annnetfebe Str«nge hoS L^gtekratseren.
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Tilfalde svemme de paagieldende omkring i Draaben, dog med fierce Munter
hed i Parringen. Det sikkerste Skicelnemcerke mellem sig jevnsides parrende og 
sig deelende Dyr synes ot burde sindes i de forsteg Droihcd eller Bredhed, og 
i de sidstes Smalhed, Da disse, hvoraf et bliver tvende maa vare smallere end 
hine, der ere tvende udeelte hele; men her moder et et nyt Eyn, fom iud- 
skranker dette Markes Almindelighed, da ieg har bemarkct, at nogle Infu
sionsdyr parre sig, sorend de ere fuldvsxne, og ikke deele sig, forend de have 
opnaaet deres stsrste og fulde Vaxt.

Lossvitleren /-) horer blant de meget fmaa Infnsionsdyr, og markes 
ikke i de i Glas staaende Vande forend efter nogle Ugers Forlob. D^n ligner 
ved forste Siekast den Eeiwiestegt, fem jeg har kaldet Lynceus, har et 
krumt Nab og Haar under Nabbet, er for oven afrundet og for neden aftlkaa- 
ret ligesom navnte Eensier, men skiller sig fra dem deri, at den er nogle tu
sinde gange mindre og fees ikke med det blotte Sie. Paa den ene Flade er den 
lidet ophavet, paa den anden udhulet: for neden mod Nygen bugtet og mod 
Bugen befat med faa Borster, fom Dyrtt efter Behag kan ffiule og 
fremstrakke. I dens klare Krop fees et klart Nor, som fra den Vinkel, fom 
Ncrbbet gisr, boier sig ned til de midterste Indvolde, der tillige med Roret 
hyppigen bevceges. Mod den fremmerste Rand fees et andet Ror paa langs; 
dette er ikke siclden opfyldt med en blaaagtig Vcedfke. Den ligger gierne med 
dens ophcevede Flade paa Bunden af Draabcn, og fremffyder sig i cn lige Li
nie faa langt som dets Krops tredobbelte Langde, men viger sirax med nogen 
Heftighed lidet tilbage. Nogle traf jeg fammenhcrngcnde paa denne Maade: 
Kroppens nedre eller brede afssaarne Kant vendte mod hverandre og hcengte sam
men med nogle udstrakte Redskaber, thi Kanterne, fom ikke vedrorre hinan
den, havde et Mellemrom mellem sig. Hovederne med Ncebbene vendte til de 
modsatte Sider, og laae længst fra hverandre. I denne Stilling bevcracde de 
sig af og til ikkun lidet, og skildres ikke ad, dg Draaben uddnnstede og Doven 
paafulgte.

Kk 2 I

h') Trichoda Lynceus, Verm, i, Tab. I, f. VI, a> b.
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I mit ovenmeldte latinske Skrift ansaae jeg denne Foreening for en 
Parring, hvorved Hr. Roffredi finder for godt tit giere folgende Anmcrrkning: 
M. Muller eerie dans fa prefare p. 7 quid, quod coitum paucis- 
fimorum haud dubium. Je ne vois dans le corps de fouvrage
qu’un feul endroit, auquel fon a (ferti on piiiffe fe rapporter, qui 
eft å la page 87> ou l’auteur parle de l’animalcule, qu’il appelle 
trichoda linceus. Men han har overseet det andet Sled f. 55 hvor jeg an« 
fører et Soer fy n hos Puppeoffaugereil/ dog uden tit vove tit bestemme det, 
fordi mig nokfom manglede Bcmwrkelfer, i disse Ord: fiepe duo longitu- 
dinaliter (parallele) cohaerentia offendi & tum figuram 7 D. 
Wrisbergii quodammodo referebant, cohafionem duodecim horas 
obfiervavi, nec tamen fulcus, quo uniebantur, uti c lar iff. auctor 
•videre arbitratus, in meis evanuit, quin potius margines utrius- 
que corporis laterales Jemper pellucerent, corporaque fibi invi
cem impofita, medio cohaerentia, antice <y poflice difiarent, 
plica laterali alterutrum in medio parumper involvente. Om 
Losspillerens Parring havde jeg fagt: quaedam in copula deprehendi; 
genitalia fit a fiunt in finu marginis infimi; hac in conjunctione 
ultra corpus porrecta fipatia inter utriusque corporis margines 
vacua relinquunt, ipfiaque animalcula in aCtu plagam oppofitam 
fipectant; ne quidem imminente morte difijolvuntur. Her tilfeier 
Hr. Roffredi denne Erindring: fobfervation, ce me fem ble, n’eft 
pas fuffifante, pour qu’on ait 1c droit de la confondre avec la 
confequence, que l’on en tire. Chacun de ces animalcules a-t- 
il les deux fexes? For at bevist, at Bemærkelsen ikke var tilstrackkelig, burde 
Hr. Noffredl have viist at den kan modtage nogen anden Forklaring, men i 
detS Sled spørger han, om hvert as disse Dyr er en Tvetulle? Sandfynligen exe 
de det, men om Kionnct var deckt imellem dem, ffulde de derfor mindre kunne 
ansteg for at vcrre parrede. Vil han da ikke antage nogen Parring uden hvor 
han feer Fødsels og Avlelsts Organer? at opdage disse hos faa overmande fmaa 
Dyr er meget uventeligt. Hvorfor mon Hr. Roffredi i et Skrift, hvor han 
bekiendtgier fin smukke Opdagelse asAalestecekkernes Parring, som han kalder 
un fait jufqu’ici inconnu dans tous les animalcules microfcopi- 

ques,
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ques, har faa ont ved at antage det af mig anforte for en Parring! har jeg dog 
desuden aabenbarligen viist Kuglevandspindelens k) og den mindste Cy
clops /) Parringer, som nersten ere mikrostopiste. Men, fan blev hans Op
dagelse ikke un fait jufqu’ici inconnu —.

Og er det klart, at Losspillerens Sammenhæng ikke kan have sin 
Grund, i nogen Fonplantelse ved Deeling paa tvers eller paa langs; thi i forste 
Tilfalde maatte Ungens Hoved ester al Analogie narwest vedhcrnge Moderens 
Bagdeel, og i sidste maatte begge Paner eller Dyr ligge jevnstdes ved hveran
dre, Hoved ved Hoved og Hale ved Hale, men her ligger Hale mod Hale og 
Hovederne, hver i sin modsatte, yderste Ende. Desuden havde hvert Dyr 
dets fuldvoxne Slegtningers ftedvanlige Storrelse. Hvad andet kan det da 
vare end Parring og de Organer i Bagenderne, med hvilke de vedhangte hver
andre, deres Avle- og Fodfelslemmer. Af det den enes Ncrb vendte til hoire 
og den andens til venstre Side, er det troeligt, at de som Sneglene i den syn» 
lige Verden, ere Tvetuller, kosspilleren traf jeg i adskillige fer st Vands 
Infusioner, dog mindre almindeligen end der nachfolgende Dyr; den er ikke til
forn af nogen Naturformer blevcn bemcerket.

Puppeaflangeren 7/2) er et af de almindeligste og storste Jnfusionsdyr i 
de ferske Vande og kan ikke vel ungaae de Naturelskere, som finde Behag i 
Mikrostopiste Betragtninger, dog har man sagt os meget lidet om den. Hill 
er den forste, som korteligen har bestrcvet og aftegnet dette Dyr; Ellis kalder 
det Vol vox Terebella; Hr. Wrisberg har og en Figur, og Hr. Baron 
Von Gleichen har noglegange astegnet det under Navn af Pantosfelthier. 
Jeg har beholdt der Hilliste SlegtSnavn Paramæcium, af Vers aflange Ge
stalt kaldet der paa danst Aflangeren, og af denne Ans udvortes Lighed med 
de Pupper, i hvilke Fluer og andre Insekter omstiste sig, udvalt det trivielle 
Navn Puppeaflangeren.

K k 3 Den

i) Hydracb. paluftr. p. 2g, t. i. f. i — 5, Hydrachna globator,
Z) Cyclops minutus. Zool. d. prodr. 2409.
w) Tab. ii, f. VII, a — f.



262 M. Om Jnfußonsdyrenes Fortpsantelsesmaader.

Den er, som sagt, astang paa Siderne, lidet sammentrykt, meest mod 
den butte Forende, hvor den undertiden synes trekantet; bagtil er den noget 
trind, og Enden lidet tilspidset. Forfra indtil midt paa Kroppen ffinueS en 
Fure, som udgier delte Dyrs specifice Karakter. Gemeenligen er det saa 
giennemsigtigt og hvidt som Kristas, i fæv de mindre; nogle af de storre have 
et guult Skicrr, som nok har sin Grund i en forftiellig Fede. Invendigen 
er den opfyldt med Kugler af ulige Storrelse: i nogle faa saaeö tvende meget 
store; om disse allene vare Dyrets TCg, eller alle vare TCg af forff'ieklig Mo
denhed, er vanffeligt at aftstore, da Bemcerkelfer hos andre JnfusionSdyr tale 
for begge Dele; maastkee de vare Festere, fem vare ncer ved at udklcekkes le
vende. Der er os ikke fremmed, ar de mikcoffopisse Dyr til en Tid udlcegge 

ril en anden levende Unger.
Ikke siclden tresser man tvende, som hcenge ved hverandre enten med 

tvende Ender efter en Linie 77), eller Krop ved Krop i en jcvnsideS Stilling o). 
Paa begge Maader pleie Infusionsdyrenc, som sagt, at deele sig i tvende; 
om begge disse eller een af samme eller aldeles ingen ogsaa hos Puppeastan- 
geren sigte til Forkplantelse ved Deeling, eller den ene er en virkelig Parring, 
fortiener en noiere Undersogning. Vi vil ferst betragte dem, som i en udstrakt 
Lcengde harnge een efter den andens Ende. Disse begge tilsammentagne ere 
ikke storre eller lcrngere end een fuldvoxen og enkelt p). Paa-a g te vi dem med 
Taalmodighed, see vi, ar de ikkun langsomt styrte sig fra et Sted til del an
det og ofte ligge stille: at Sammenheengelftslinien bliver mindre: at Frastan
den paa begge Sider tiltager: at de nu hcrnge ved hverandre allene i en Punkt, 
og endeligen soslades. I denne Tilstand er det forreste Dyrs Bagende, og 
det bageste Dyrs Forende bredest, som det og bor vcrre, fordi det enkelte Dyr 
er i Midten bredere end andensteds, og Begyndelsen til en Fure i det bagerste 
Dyrs Forende mcerkes allerede forcnd Adskillelsen. Etter samme udvoxor ders 
Forende og det forrestes Bagende i Moderens scedvanlige Gestalt og af et blive 
tvende fuldkomne Dyr. Deler altsag klart, at delte Sammenhceng ikke er 

' nogen

tt) Tab. i l, f VII, c.
O) s. st. d, e, f.
P) f- st- a> b.
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nogen Parring eller Lyst og Leeg, Kamp og Strid, paa hvilken Formeening 
man har kunnet falde og virkeligen er falden, men Kroppens Deeling paa tvers 
til tvende Dyr.

En faadan Deeling paa tvers har jeg mcrrket hos ikke faa andre In- 
fusionSdyr; jeg maa allene herved erindre, at et tredie Dyrs Tilkomst for at 
befordre Deelingen er unaturlig, og maa ofte, hvor mange Dyr findes i een 
Draabe, uden Hensigt forekomme, og at jeg aldrig har feet tvende eller flere 
6t flyde sammen til et, fom de Hrr. Wrisberg og von Gleichen adskillige gange 
vil have feet q), men ofte, at af et er blevet tvende.

Noesel troede, at Naidernes Sammenhceng, som jeg har beviist ntr) vcrre 
en Fortplantelse ved Tverdeeling, havde sin Grund i et Fiendssab, dergiorde, arden 
ene Naide bed sig fast i den andens Hale, og Baron von Gleichen anseer i hans 
smukke og vigtige Skrift mikroskopische Entdeckungen de Dyr, som nasten have 
fuldendtDeclingen ligeledes forFieuder, die sich/ wie ein Paar sich verbissene 
Hunde, herum walzen j), og dommer ikke bedre om nogle andre t), som 
han äussrer, der i mine Tanker synes at sigte til en Parring, At saadaut 
ikke kan gielde om vores i Deeling vcrrende Pttppeaflanger sees ved forste gie
kast, da den i ForeeningSstedct er bredere, end nogen af de enkeltes For- eller 
Bagende. Om det kan siges om de i Parring vcerende, vil vi herester kunne 
bedemme. Forhaanden haaber jeg at vise, at de Dyr, som Hr. von Glei- 
cheu ansecr forat vcere i Slagsmaal, ere befattede med deels at fortplanke sig 
ved Deeling, decks at parre sig.

Nogle gange og hos nogle Infusionsdyrarker har jeg bemerket en Sprcekke 
midt i Dyrets Bagende, og sect, at denne Sprcrkke har tiltaget giennem hele 
Legemet indtil Forenden og deelet Kroppen paa langs i tvende Deele, saaledes, 

at

-) Dette sees i vores nwrvarenbe Figurer Tab. I, f. I, b. TI, e, d. Tab. II, f. 
VII, c. og i Hr. voir Gleichens Abh. über die Saamen und Infusions- 
thiergen r. 17, f. i g, 19, 20 og Fig. 15, 16, 17, dog neppe, svin han vil, 
ar af l5 og 16 er bitven Fig. 17, nun heller omvendt, «f af 17 er bleven 
16 og 15.

r) von Würmern, Tab. 1, f. 1—4.
s) Mikroskop. Entdeck, s. 99, t. 48, f, 1, 2, 9.
t) sammesteds Fig. 6, 7, 10, 11.
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at disse allene hcrngte ved hinanden i en Punkt med Forenden og endeligen pil
tes ad, ligesom de og sees i Hr. von Gleichens 2den og zdie Figur og i vores II 
Figur C, d. Jeg saae begge Stykker forend Skilsmissen i deres heftige Bevce- 
gelfer snart at giere en spids Vinkel, snart at strikke sig lige ub i en Linie, og snart 
at kaste sig korsviis over hinanden, som i hans 6le Figur, ikke, soin han siger, 
for at kcrmpeö, men for af et Dyr at blive tvende, faaledeS som jeg oven til 
har viist. Og viser Forendens Saiumenflydelse uden nogen Mellemrand, saa- 
ledes som i hans 2den Figur, ar det ikke kan vcrre tvende Dyr, som brydes, 
men maa vcrre et Dyr, som er nar ved al fuldfore Deelingen og at blive tvende 
som i hans tredie Figur.

Endffisnt Hr. von Gleichen i hans msisommelige Skrift von den 
Saamen und Infusionsthierchen s. 87, c. 23, £ g, 9 med megen Sandsyn
lighed anseer de tvende Dyrs Sammenhcrng for en Parring, igienkalder han 
det dog kort derefter u), og holder der for en modvillig Kamp og Strid, fordi 
de svemme og valke sig hastigere end sa-dvanligen. Hvorfor dette heller skal 
skee af Fjendskab, som han foregiver, end af Spog eller Elskov, infeer jeg 
ikke. Ellers synes han at vcrre bleven forledet til denne Formeening af Ellis, 
med hvem han troer, at en Deeling meget sielden finder Sted, og at den for- 
aarfageS as en Saarelfe, som det ene stridende Dyr vedbringer det andet v). 
Jeg begriber ikke, hvorledes disse tvende brave Mikrologer have kunnet vedblive 
en saadan Tanke, thi foruden at de, faa lidet som jeg, nogensinde have bivaa- 
net en saadan Saarelse x), synes Infusionsdyrene ikke al have faadanne Or
ganer, fom kunne til veie bringe den, og, om end faa var, har man da no
gen Erfaring, at el Saar i Enden eller paa Siden har tiltaget lvers igiennem 
Kroppen uden at udbrede sig til Siderne og dcelt den i tvende sig efter kort Tid 
aldeles lignende og levende Kroppe? Og, naar de ere stridende Dyr, hvad skal 
da det traadsormige vcrre, som i det Aieblik de adskilles sees at have forbun

det

«) Mikrost. Entdeckung, s. 98.
r>) Saam. und Jnfufnsionsthierch. s. 86.
x) Vel er mig, bog ikke efre, forekommet et og andet JnfusionSdyr, som syntes at 

vcrre beskadiget eller afbibt, men det var sikkert ikke skeet af nogen decs Slegt- 
ninge.
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det dem? Gier ikke dette, og det ene Dyrs mindre Gestalt i hans 7,10,11 oz 
15 Figur, at man snarere maa holde dem for tvende Kisn i Parring.

Men vi komme tilbage til vores Puppeaflanger, hvis Sårsyner vil 
give disse Dyrs Parring den stsrste Sandsynlighed. Vi have seek tvender 
Sammenhcrng ester en Lime og neppe blev der nogen Tvivl tilbage at dette 
jo var eens Deeling i tvende. Sikkerligen vilde jeg have i agt taget den for*  
restes Bagdeel nt tilspidses og den bagestes Fordeel al suldfore den begyndte 
Fure, hvis jeg efter Adskillelsen havde kunnet folge dem; dog dette har jeg ty- 
deligcn seek paa ovenansorte Pcerebugter og andre. Endnu oftere sees tvende 
Puppeaflangere at hauige Krop mod Krop jevllsides sammen, eller med 
Kroppenes Fordelle i den modsatte Fure at insiurte hverandre y). Da de sam
menhængende ere mindre og klarere end nogle af deres i samme Draabe levende 
Sodffende, kunde man letteligen antage deres Kroppes Frastand oven og neden 
for cu Begyndelse til et Dyrs Deeling i tvende paa langs, men, naar man til
lige seer mange enkelte af lige Sksrrelse med hver af de sammenfoiede, og seer 
Bug og Bryst saaledcS indflutkede i hverandre, at Randen af den enes Krop 
ftkimteS giennem den andens, som ikke saaledeS har Sted ved de sig paa langs 
deelende Dyr, da kan man ikke tvivle paa, at de jo ere tvende forenede Dyr; 
og, naar man aldrig marker, at disse tvende, som ellers i Deelingen, kastes 
fra og til hverandre, men klarligen seer, at korte Aienhaar, ssm paa de en
kelte sielden og vanskeligen opdages, med megen Heftighed spille og flagre langs 
paa begges Kanter, hvad andet kan da denne Stilling og denne Glordens con- 
vulsiviffe Virkning vare, end Parringens Vellyst, der lige stcerk yttrer sig i 
DraabenS usynlige Punkter og i Oeeanens stolte Uhyrer. Sandeligen er deu 
dog en til alle Organers Medvirkning værdigere Aarsag end Kamp og Strid. 
Naar de parrede saaledeS med Munterhed have svommct omkring i nogle Ti
mer, lade de sig loS fra hinanden. Aldrig saae jeg ircdie Mand blande sig 
deri, eller anderledes end tilfcrldigen narme sig tU de forrettede, og strap at 
fortsatte sin Kurs.

Kundskab om de mikroskopiske DyrS Husholdning forskaffes ikke ved faa 
gange af oz til at fee giennem den forstorrende Linfe; Dyrene findes ikke, naar 

man
Tab. II, f. VII, d, e, 5.

Nye Saml. II. B. L l
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man helst onsker dem; tresser man et eller andet, farer det i et Aieblik af His- 
punkten, eller forgaaer snart ved DraabenS hastige Uddunstning. Mange 
gange i nogle Aar fandt jeg Pttppeaflangeren, og ofte kilsaae jeg dens Par
ring. Et par gange traf jeg paa tvende, som syntes i Fcerd med ar forlade 
Foreeningen. De vare ikke mere fammenfoiede uden i een Punkt, som'snart 
saaes at vcere i Furens Midte, snart op mod Forenden, og deres Kroppe vare 
snart jcvnsideS med hverandre, snart laae de korsviis over hverandre, endetigen 
losnedes de, og hver fvommede bort til sin Side. Denne hastig afvexlende 
Stilling vil ved en lofelig Betragtning kunne ansees for en siendtlig Kamp og 
Higen, men hvo kan troe den at vcere stigt, naar man seer dem at sammen
sange i een Punkt eller og som forhen heelt igienuem og ikke paa forMllige 
Steder afvexlend at fammenstode, eller at baxe stg. Snarere kunne det vcrre 
den sidste Sammenhæng af en Dceling paa langs, men da maatke denne vcere' 
begyndt tillige i det deelte Dyrs For- og Bagende, hvorpaa jeg nu intet sikkert 
Exempel erintdrer.

Jeg traf endnu et andet Par i samme Leeg og under afvexlende Stillin
ger; jeg bragte det under den storste Forstsrrelse, og saae, at et stimer Vcesen 
sammenholdts det i een Punkt oven for Kroppens Midte, at det giorde adskil-« 
lrge Bevcrgelser og endeligen stap fra hverandre. Og dette kan passe sig til 
Dceliugen paa langs med nys ncrvnte Vilkaar, men da jeg ikke har fundet, at 
nogen Fortplantelfe ved Deeling har Sted uden ved de stsrre, crldere og fuld- 
voxne InsiifiouSdyr, og vi have feet, at den gaaer for sig hos Puppeastatt- 
geren paa tvers, faa vil denne Sammenfoielfe endog af disse Grunde blive en 
formelig Parring. Meget sielden forekom mig en Puppeastanger, som midt 
paa havde en mellem Furens Kanter fremstaaende klar Vorte, der lignede 
Hcrtteormens FodselSlem 2). Var det en Hun, som var paa Nippet at be
gynde, eller som nyligen havde stupper Parringen? hvilket det end var, fa a 
bliver dette Organ sandsynligen den stimede Deel, som jeg faae at vcrre Sam. 
menhcrftninggmidlet mellem de tvende nys ncrvme. Jeg fulgte dette Dyr med 
mitHie, indtil det ved Draabens Uddunstning omkom, og den fremstaaende

Vorte^

s) Danmarks og NorgcS Dprhistorie, Iste Bind, s. 164, k. XXXVIII, f. 3, 9.
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Vorte blev hele Tiden synlig. Dette'Syn vil neppe lade nogen Tvivl tilovers 
om Puppeaflangerens sande Parring.

Endskiont denne Afhandling er voxel over de scedvanlige Grandser, tor 
jeg dog haabe, at dens vigtige og vedvarende Nyheder fta en fremmed og for 
lidet kiendt Verden endnu paa faa Minuter vil vedligeholde det Kongelige Sal« 
skabs Opmærksomhed. Fire ny Dyr lkal, fordi de bevise Parringen, endnu 
i Korthed bekiendtgiores, og da vil vi fiutte med det enes al Tanke overstigende 
ForlesninqSmaade.

Fladormstrcrkkcren a) findes ikke fielden i Ferskvands Grofter og 
Damme, Har et langstrakt nedtrykt Legeme, der er udfyldt med fmaa, graa 
Punkter, gaaer fortil ud i en lang, smal og lidet krummet klar Hals, og bli
ver i Bagenden lidet tilspidset. Halsen er boielig og i samme sees et flint 
Spiseror. Engang traf jeg tvende sammenhængende med Bagenderne, 
saaledeS at Forenderne eller de smalle Halse laae lcrngst fra hinanden i 
denne Forfatning fremtr.ak den ene den anden langsomt i Vandet. Da hver 
var af lige Storrelse med deres i samme Draabe uforcenet levende Sodskende, 
saa kunde det ikke vel vcere en ncrsten fuldendt Deeling paa langs; langt min
dre en Deeling paa rvers, thi i denne vende begges Forender ril et og samme 
Hierne og begges Bagender ligeledes ril det modsatte efter een Linie, og en 
Virkning af Fjendskab kunde det saa lidet vcere, som en lige Stilling er det hos 
parrede Hunde. Alrsaa bliver ueppe nogen anden Hensigt tilovers end Par
ringens.

Et end mere usædvanligt Syn end den af Mikrologerne fielden seete Dee
ling og Parring viiste mig samme Dyr en anden gang. Tvende rorte hver
andre med deres Halses yderste Ender og laae langt fra hinanden med de
res Kropper c.) Halsenes yderste Rand var tydelige« at sce, og derfor var 
der vel neppe en paa Nippet fuldendt Deeling paa langs, saa meget mindre 
som jeg ikke har mcrrket en saadan hos nogen af dens Familie. Maafkee det 
var et Forfpsg til Parring; Bevccgelftn var og her langsom.

L l 2 Glod-

n) Vibrio Fafciola, Venn, i, p. 48. Tab. II, f. VIII, a, b, c.
b) s. ft. b.
O s. st- e.
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Glodspisleren cT) fremviser tvende forffiellige Foreeninger. I Vinte
ren 1777 og 1778 fandt jeg den oste og overflodigen i Vandet blank Andema
den, men siden ester ingensinde. Den er et af de kiendeligste Jnfusionsdyc 
formedelst dens rodgule ildagtige Farve, der er denne egen frem for alle mig 
bekiendte. Den er trind, cegagkig, fortil lidet spidser, bagtil bm med et store 
Hul, som gaaer langt ind i den klare Krep ; i denne sees nogle smaa og store 
Kugler; neden under fra Forenden til Bagenden spiller en Rad Oienhaar, og 
ikke langt fra den spidse Forende fremstaae mellem de spillende Haar tvende rverS 
oprejste Borster, fom kunne ansees for samlede Haar, men, da de cre längere 
end Haarene, blive de maaskee tvende andre Redskaber; Haarene sidde i en lang 
Fure, den man ikke uden Vanskelighed faaer at see.

Disse Dyr forekomme undertiden sannuensoiede, og det paa en dobbelt 
Maade. Nogle hceuge sammen ester een Linie e), andre efter tvende 
eller jevnstdes/). De sidste vendte guren og de spillende Haar mod hverair- 
dre, og vare i Midten foreenede ved en mellemliggende rod Hinde, men i begge 
Ender stode de noget af fra hinanden. Saaledeg stemmede de omkring og be- 
vcrgedes som i fattes Favnetag. Hvad kan dette vel andet vcrre, vil man sige, 
end en Parring? jeg var ikke ugenegen til at troe det famme og af Puppe- 
assangerens ovenbeskrevne jevnsides Sammenfoielst, men den folgende For- 
eenings noie Overveiekse gisr det endda tvivlsom, viser hvor vanskelige« det er 
al giere faste og uimodsigelige Slutninger, endog af vel og noie stete Handlinger, 
og synes ar giere en Deeling paa langs, der i saa Fald maatte fkee fra begge 
Ender tillige, mere antagelig; men imod en Deeling strider i feer de tvende Ra
der Spillehaar langs igiennem Midten, hvoraf i en faadan Deeling ikkun 
maatte fees en nye Rad i Midten og den gamle i den udvendige Rand, dog, 
hvis Deelingen skeete igiennem Furen felv, da vilde nye paa den ene Kant 
udvoxende Spillehaar harve denne Modsigelse.

Men vi komme til den anden Foreeningsmaade ester en kmie, hvil
ken, da Dyrene sandsynligen ikke rasinere i Parringen, eller een ArtS enkelre 

ikke

d) Trichoda Tab. H, f. IX, 1, b.
C s. st. a-
f) ft- s- b.
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ikke kan parres paa faa modsatte Maader som jevnsides eller i en lige Linie, og 
Mellemhinden ikke tillader med Baron voll Gleichen at ansee den jevnsides sor 
tvende Dyrs Slagümaal, noder »s til at antage den nys beskrevne for en Fort- 
plantelse ved Decking paa langs. Om den noervcerende efter een Linie er en 
virkelig Parring, som det af det folgende kunde formodes, eller blot en Fork- 
plantclse ved Deeling paa tvers, vover jeg endnu ikke at afgiore tilfalde. Spid
sen eller det ene Dyrs Forende hcrngte ved det andet Dyrs butte Bagende for
medelst et i det store Hul instukket traadformigt Organ, der faaeS igienncm der 
andet Dyrs klare Krop, og begge vare i lige lystig Bevcrgelse, som hine jevu- 
sides. Jeg tilsaae dette Sammenhæng, indtil de skiltes ad, men blev efter 
Adskillelsen intet Spor af det traadformige Organ vaer; var det maaskee til
bagetrukket^ dets virkelige Ncervcrrelse inden for det forreste Dyrs Aabning 
vilde giøre Parringen rigtig, hvis ikke den ovenmeldte jevnsides Foreening paa
stod en vaerfom Dom, og opvakte Husket endnu nogle gange at kunne vcrre Til
skuer ved dette spogende Alvor.

Trugspilleren g) findes i det salte Vand og har nogen Lighed med 
Muslingspilleren i det ferske. Den er af sin kristalklare, ovale, noget ned
trykke, og mod Overfladen fra Kanten indbsiede Skal kiendelig; den ligner 
meget et Trug, og flyder fom et saadant altid paa Ryggen; henimod Inboinin- 
gen i Skallens Dybde sees paa langs en mork, kornet Masse, som er Dyrets 
egentlige Krop; af dennes Forende ndhcenge fire eller fem krumme Trcrvler, 
som bevæge sig paa smaa Kugler, og fra Bagdelen fremstaae ligesaa mange stive 
Borster; langs ned med Kroppens Forside eller Bug fees nedhængende spil
lende Haar, dog ikke til al Tid.

As denne Art trcffer man undertiden tvende samnienhamgende efter 
en Linie, og »aar man nsie betragter Foreeningsmaaden, kan man hverken 
antage det for Kamp og Strid eller for en Decling paa tvers. De hcrnge sam
men som tvende Hunde og synes faa forlegne som disse. Bagenderne ere sam- 
menfoiede, og den eneS stive Borster sees at ligge paa den andens Bagdeel, og 
begges Kroppe lige udstrakte. I denne Forfatning spille de oftest med de fine 

L l 3 Haar

F) Trichoda Vannm, Tab. II> f. X, s, b.
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Haar langs ned ad Kroppens Forende, og da falde de snarest i Hiet. Dee- 
ling paa tvers kan det ikke vcrre, fordi i denne Handling den enes Forende altid 
herngec ved den andens Bagende, det er, begge Dyr vende efter en Linie til 
et og samme Himmelhiorne; her derimod vende de, ffient og efter en Linie, 
modfat, det ene mod vester og det andet mod oster, og til at strides ere de alt 
for rolige og i en nbeqvem Stilling.

Fcrrgefpilleren h) er det almindeligste Infusionsdyr i det salte Vand og 
gemeenligen i storste Overstodighed. I hver Draabe er ofte en heel Vrimmel, 
og ikke fielden intet andet Dyr; den er lige munter i det rene og i det meest stin
kende Vand. Ved forste Aiekast ligner den aldeles Luusfpltleren i) i det 
ferske Vand, og man vil lcenge holde den for samme, men foruden nogle an
dre Forskielsmcerker kan Lnusspilleren ikke leve i det salte Vand, thi een Draabe 
drcrber en Svcrrm.

Skabningen er oval og giennemffinnende; Bugen udhulet og Ryggen 
kuglerund. Den yderste Hud eller Skallen er paa Ryggen'og paa de mod Bu
gen indboiede Sider furet paa langs, og disse indsiutte en Hunting, hvori sees 
smaa blceredeIndvolde. Fortil er d^n afrundet og forsynet med hcengende Haar, 
bagtil smallere med nogle udstaaende Borster; forst imod Doven, uaar Draa- 
bcn er uddunstet, bliver man i Hulningen nogle frem og tilbage heftig spillende 
korte Haar vaer. Den formerer sig meget stcerk, i scer i det Strandvand, som 
staaer nogle Dage i et Vcerelfe. Blank den store Mcengde fandt jeg ved ofte 
igienlagne Betragtninger nogle paa trende Maader famnrenhcrugende.

Den almindeligste er, at tvende sees foreenede efter en Linie, ge
meenligen saaledes, ot den enes Fordeel hcrnger ved delt andens Bag- 
deel^); sielonere at Vagdeelene hcrnge ved hverandre og Fordeelene eller 
Hovederne vende til Nlodfakte Hjerner /) sieldeust og ikkun eengang fandt jeg 
tvende jevnsides 1/1) med Hverandre foreenede. Den forste tilkiendegiver sand- 

syuligen

K) Trichoda Charon. Verm. dill, i, p. Zz. Tab. II, f X I, a — f.
i) Trkhoda Ctmex. s. g. s. g4.
k) Tab. II, f. XI, f.
l) s. ft- cl.
m) s. st. e.
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synligen Fortplantelsen ved Deeling paa tvers, fo-a at af erDyr bliver 
tvende. Den anden derimod kan ikke have samme-Hiemed, khi foruden det, 
at der nye DyrS Forende i alle Deelinger paa tuers vender mod samme Hierne 
som Moderens eller det Gamles, maatte Moderens Hale her blive det nyDyrS 
Hoved, og Moderens Midte dets og sin egen Hale, hvilket strider mod al Er-, 
faring, og Naturen maatte imod dens Scedvane udfore en og samme Hmid- 
ling paa tvende modsatte Maader, hvorfor denne Fortoning heller bliver en 
Parring, der aldeles stemmer overeensmed den bedrevne hos Trugspitlercn 
og Fladormstrcrkkeren. Den tredje eller den jevnstdes Sammenha'ng er 
vanskeligere at forklare, da Draaben under Aftegningen uddunstede, og jeg 
derved tabte Leiligheden at betragte dem indtil deres FraMlelfe. Deres En
der stode fra hverandre, men de tilvendte Sidekanter laae et got Stykke, over 
hverandre. Vi have aktfaa ar valge mellem en Fortplantelfe ved Deeling 
paa langs, og da maatte denne have begyndt i begge Ender tillige og Mel» 
lemliniernes tvende Kanter have i Hast udvoxet over hverandre, eller mellem 
en venskabelig Omarmelse fra den ene Side af, der kunde varre el Forbud, sma 
en paafolgende Parring. Ikkun engang, og hverken for eller siden, traf jeg 
Fcergespilleren i denne sidste Forfatning, og denne Sieldenhcd maa miskylde, 
at jeg for denne gang anforer en blot Formodning.

Saaledes troer jeg af de havde Sårsyner at have fastsat en UPMUVivlelig 
Parring hos nogle Infusionsdyr; den endelige Virkning af en faadan har jeg 
feet hos andre, nemlig IEglcegniNg og levende Ungers Fodsel, men til hvad, 
der gaaer for sig i det Mellemrum af Parring og Fodfel, tor vel intett menne
skeligt Hies Nyfigenhed formaste sig. Dog gives der nogle, skisnt yderst 
sieldne, Hicblik, i hvilke Naturen oplofter for den utrcekteligen opmærksomme 
en Flig af det tykke Dcekke, som skinker dens Hemmeligheder, og da overvæl
des han med Glade og med Bcevelfc ved Glandfen af Skaberens Herlighed. 
Et faadant Hicblik modre mig ved Slutningen afAaret i78r.

Nogle fmaa Dyr, som ligne Fcrrgespilleren paa en stor hvid og klar 
Blirre ncrr, som stod ud fra Brystet og en Deel af Bugen --), vare mig nogle 
gange forekomne i det falke Vand og i Selskab med de nyligst beskrevne i tem

melig
») Tab. II, f- XI, b. 



272 M. Om Ittfusionsdyrenes Fortplantessesmaader. 

melig Mcengde; jeg var n«r ved at ansee dem for en egen og forffiellig Art. 
Endelige« traf jeg een, hvis Blcere var mork og guulladen, og denne gav mig 
det gyseligste Syn: midt i dens freidige Svommen sprang dens hele Legeme lig 
en bristende Mine i hundrede Smul; Stumperne laae adspredte; Blcrrcn allene 
blev ubeskadiget og paa Stedet tilovers o). Man forestille sig min Forbauselse 
og l«gge Moerke til en paa Betragtninger saa frugtbar Handling. Dette maa 
jeg allene tilfoie, at den forhen hvide og klare Blcere nu viistes at vare den be
frugtede Fcrrgespilltl'httNs uterus, som efter Parringen var opsvolmet, ble
ven synlig og ved sin Modenhed dunkel og guulladen, og at midt i samme laae 
en markere sph«riff Wggestokp).

Man finder nogle mindre sammensatte eller simplere Infusionsdyr, font 
midt i deres Lob oplofts i et sammenhængende Skum eller smaa kuglede Blorrer, 
men de bestaae af samme, og Oplosningen skeer langtsomt og i alle Dele; man 
«ilseer det med en frygtsom Forundring, men hvad er det modFcergespitlerhUN- 
nenö Endeligt! Denne bestaaer af mange heterogeniske Organer: dens Sou- 
dersprengelft skeer i en Hui, og Haar, Borster, Furer, dens grynede Krop 
og den klare Skal m. m. alt sees nu at vcrre homogenisk, lig het»flengke storre 
og mindre Kulsmul, og dog bliver dens uterus med dets Fostere, som udgjor
de ncesten to tredie Deele af Moderens Legeme, uforandret, heel og holden. 
Hvilken befsndelig Forlssningsmaade og hvilken tilbedelsevcerdig Forsorg for Fo
sterets Vedblivelse!

•) f*  si- c-
?) s- st- c, *.
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Figurernes Forklaring.
Forste Tabelle.

I Parebugtcren.

a et enkelt fuldvoxen Dyr. 
b samme i Deeling paa tvers.

1 Forenden.
2 den tilrundede Bagende.

c den losladte Bagende, eller det nye Dyr, som begynder at 
tilspidse sin Forende.

d samme mere tilspidset.
e Forenden af det gamle Dyr, som bagtil er bleven afrundet.

II Harespilteren.

a et enkelt fuldvoxen Dyr.
b samme i F^rrd med at deele sig paa lange.

* den begyndte Sprcekke i Bagenden.
c DeelingenS Tiltagelse over Dyrets Midte.
d de tvende Stykker fasthcrngende med Forenden og udstrakt i 

en lige Linie for at siide sig fra hinanden og at blive tvende 
Dyr.

III Krukkehvirvleren.

a midt for. 
b fra Siden.

1 tvende hvirvlende Haarkredse.
2 stive Borster.
3 Slugmuskelen.
4 umodne 2Eg eller Wggestokke.

M m£7ye Sanrl. II. 25. 5 en
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5 e» flette Wggestok, vedhængende Moderens Bag- 
ende.

6 den krusede tvespidsede Hale.
7 en Travl, som undertiden fremffyde-.

IV Nasesmmeren.
a og b enkelte Dyr.

i Snuden eller Nasen.
s Forendens snurrende Aienhaar.
3 -Aienhaar paa Siderne.
4 levende Unger i Moderen.
5 2Eg i Moderens Bagende.

c et Moderdyr, som er paa Veie at deele sig i sire Dyr.
* de allerede fremkomne og snurrende Aienhaar.

V Klasesnurrereu.
a i naturlig Stsrrrelse.
b forstorret.

1 Moderstammen.
2 udstrakte
3 rilbagetrokne Grene og Beggere.

VI Losspitleren.
a et enkelt Dyr.
b tvende med Bagenderne soreenede.

' i Ncebbet.
2 Bagenden.

. Anden Tabelle.
VII Puppeaflangcren.

a et enkelt giennemffinnende Dyr.
b et suldvoxet, dunkelt og gulladent.

c- et
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c et dito, som paa tvers deeler sig i tvende.
* Deelingsstedet.

d tvende, som paa langs heel igiennem hcrnge i hverandreS Fure, 
ligefor.

e tvende dito noget anderledes.
f tvende paa langs fammenhcengende, fra Siden.

1 Forenden.
2 Bagenden.
3 Furen.

VIII Fladormstrcekkeren.
a et enkelt Dyr.
b tvende sammenhcrngende med Bagenderne.
c tvende forenede med Forenderne eller Nwbbene.

1 ForeUden.
2 Bagenden.

IX Glodspilleren.
a tvende sammenhceitgende efter en Linie: den bagerste har inladj 

en lang Trcevl i den forrestes Bagaabning.
b tvende jevnsides foreenede i hverandres Forfure.

1 Forenden.
2 Bagenden.
3 den store Bagaabning.
4 den inffudrc Trcevl.

X Trugfpilleren.
a et enkelt Dyr.
b tvende efter en Linie fammenhoengende med deres Bagender.

1 Forenden.
2 Bagenden.

M m 2 XI Fcrrge-
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XI Fcergespilleren.
a et enkelt Dyr fra Ryggen.
b et dito med den store Bugblcere.
c den fraskilte Blcrre med dens sphcrriske 2Eggestokke.
d tvende foreenede med Bagenderne fra Ryggen.
e tvende jevnsideS foreenede.
f tvende foreenede efter en Linie fra Bugen: den bagestes For

ende vedhcenger den forrestes Bagende.
1 Forenden.
2 Bagenden.
3 Bugblceren.
4 den losladte Blcere.
5 den kuglede 2Eggestok.

Alt stcerkt forstsrret, a i Vu Figur untagen.

Collfe-
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