
Conference-Naad O. F. Müller 

om 

Infusions-Dyrenes 
Frembringelse.

lånt alle Vande er det, -som man tiender under Navn af Salt- eller 
Strand-Vand, og det vi nyde under Navn af fedt eller ferskt Vand, 

det'almindeligste, og det sidste Mennesket og ncrsten alt, hvad fom lever paa 
Jorden, aldeles umisteligt. Ikke dets Nedvendighed, eller dets ufkatteer- 
lige Vcerd, skal paa dette Sted komme under Betragtning; jeg vil allene til- 
kiendegive, at ligesom det friske Vand, som sornemmeligen erholder og vedli
geholder denne Egenskab ved Bevcegelsen, giver i Almindelighed alt Levende 
Vwxt og Styrke, saa anlediges derimod Friffhedenö Zormindffelse ved dets 

Uye Saml. HL B- A Stille



X
r Af. Om JnfttsionZ^Dyttttes Frembringelse.

Stillestaaende; Dyrs og Voters Deele oplofts, og hele Skarer af smaa 
Dyr fremkomme ikke sielden i et saa stort Antal, at den ganffe Vandmasse 
ligesom forvandles til en Dyre-Vrimmel. En faadan Draabe af vores dag
lige Post- eller Pompc-Vand vil jeg her forelcegge det Kongelige Videnska
bers Scelskab. De Forandringer, som dette modtager, giarlde og i lige Vil- 
kaar om vores Kilde-, Brond-, See-, Aac- eller Strand-Vand, og hvad vi see'i 
denne Draabe, maae vi tcenke o§ om alt det evrige, t lige eller lignende Om- 
ftcrndigheder.

Mennesket, der uden Umage vil have Anseelse for udstrakte Kundska
ber, er hastigen fcerdig af enkelte Erfaringer at frembringe almindelige Slut
ninger. Saasnarr saae man ikke i en forsterret Vanddraabe en Vrimmel af 
levende Vceftner, fercnd man strap paastod og udbredte, ar Luft og Vand 
vare fulde af samme, og at vi felgeligen med hvert Aandedrcet, og med hver 
Vandklurk, nedsvcelge mange tusinde saadanne, da man dog ikke endnu har 
opdaget mikroskopiske Luftdyr d), og man snart vil kunne komme efter, at i de 
ferske rindende eller Affald havende Vande smaa Dyr ikke ere almindelige. 
Hvor man altsaa ikke er nodsaget til Mad og Drikke at betiene sig af Sump
eller staaende Regn-Vand, der er man temmelig fri for, med Vandet at ind
drage noget levende.

Sicelden forekom mig i det Vand, som til Staden indledes fra vore 
Seer, noget synligt Smaakryb, og det, som saa stalden viiste sig, var trende 
smaa Insekter af Cyclop-Slagftt, nemlig: den lilleø), den blaa c) og den 
tilforn bekiendte, saa kaldte, ft'irhornede Undertiden bringes een af 
disse Cyclope^ til vore Borde, men naar man holder Glasset mod Dagen, seer 
man den strap, hvis den er der, i sin muntre Svommen. Sieeldnere medte 
illig i et Glas Vand, lige af Posten udpompet, et ftorre og fcelt Dyr, men 
for ikke at fte det i det krystal-klare Vand, maatte man vare stokblind; Dette 
ftygge Insekt er den ved Aae- og Soe-Vredden almindelige Ferffvands-0///'- 

fctis

«) LCa og Frsr-Korn af smaa Dyr og Planter har Luften sikkerligm nok af.

i) Cyclops minutus Zoo!. Dan. prodr, 2409.

*) Cyclops coeruleus 1. c. 2411.
Cyclops qvadricornis 1. c. 2416. Langes naturlige Vande- -Tab. I. fig- 2- $• 4. 7*
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feur e), som den Gang end ydcrmeere ikke var eene, men holdt en mindre 
mellem sine B^n. Ogsaa viisie sig engang NormamdeneS Marflne/). Sicrld- 
nest traf jeg i mit Drikkevand paa en lille Myglarve , og en liden Flad- 
Orm§^; Denne falder ved sin glidende, og hiin ved sin vrikkende Bevor- 
gelse snart i Ainene.

Af usynlige eller mikroffopiffe Insekter har jeg i vores daglige 
Vand ikkun fnndet et, og det ikke hyppige«, nemlig: min hoppende Nau
plius fy, som paa Vandets og Draabens Overflade hvert Aicblik springer ud 
af Synspunkten ; Og af de saa kaldte Jttfusions-Dyr, hvo ffuldc troe det, 
udi mangfoldige Draaber ikkun tvende z); Hvor ere dg de mange tusinde, som 
man har indbildt 06, at med hver Slurk nedsvcrlges? Ja, drak Mennesket 
med sit Qvcrg, det han ofte saa ilde bevcerter, Vand af Sumper og Grefter, 
da vilde tallose Skarer af begge Dyrordener medfolge; men i nyligen oset Kilde-, 
Broud- og Pompe-Vand vil de. synlige sicelden forekomme, og de usynlige 
de fleste Gange sorgieveS csterledes.

Men dette reene, ncrsten ubeblandede, og alt forfrij'kende Vand, som 
ingen Smag eller Lugt haver, og hvis Syn ncrsten forsvinder i det fulde Glas, 
hvor meget og hvor hastigen forandres det, naar noget af Vcrxt- etter Dyr- 
Riget i det henfcrttes, eller det nogen Tid blot staaer stille! Folgende Under- 
fegelfer ffal vise de betydeligste Forandringer, og jætte os i Hensigt til levende 
Verseners Mcrngde og Forskellighed i een Draabe, ikke i liden Forundring.

Andre Mikrographer, ifcrr Buonannfy Joblot og de nu levende Hrr. 
Wrisberg, Spallanzani, Goeze, Schrank og fornemmelig Hr. Baron 
von Gleichen, have for mig med Infusioner af forffielltg Slags giort des
lige Forseg, og i et vist Tidsrum paaagtet deres Phcenomener, dog vil de deri 
forekommende Dyrs Bestemmelse, og mine Figurers Noiagtighed og Fuldstcrn- 

A 2 dighed
e) Onifeus aqvaticus 1. c. 2365.

/) Onifeus Pules 1. c. 2366. Saa almindelig den end er i Dannemark, veed jeg do
intet Navn paa den.

g) En Unge af Planaria lactea 1. c. 2687.
b) Nauplius Saltatorius 1. c. 237g. Entømoftr, p, 40. Tab. I. fiß. 3-7.

i) En enkelt Linfe-Monade er mig nogle faa Gange forekommet (Verm. bill. I.'p. 27. in 
aqva puriffima rarior) og endnu farre Gange Klase-Snurreren (1. c. p. l2g.) 
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dighed have Fortrinet, og de Folger, jeg uddrager af mine Undersøgelser, ikke 
blive disse berømte Naturforskere ligegyldige. Vel har jeg ikke kunnet give 
dem den behørige Flid, eller efterseet dem paa lige og bestemte Tider, men da 
jeg i lcengere end io Aar ofte har begyndt derpaa, men aldrig til Noie fuld
ført det, hvorfor Fortegnelsen er bleven forkastet, og jeg har Aarfag at frygte, 
fit mit Helbred neppe i Fremtiden vil blive bedre og saa vedvarende, som det 
fuldkomnere udfordrer, vover jeg at fremlægge mine sidste Bemærkelser, saa- 
ledee forude fra Slutningen af September 1781* til Aaretö Udgang, ere 
anstillede.

Forud maae jeg, ved at bestemme, hvad der egentlig bor forstaaeSved 
InfusionS-Dyr, forekomme den Morkhed, Tvetydighed og Uvished, som i 
Mangel af denne Fastfattelse hersker i mine ForgcengereS Skrifter. For Ar
ternes Bestemmelse, hvoraf ikkun faa tilforn meget tvetydige« ere angivne, har 
jeg, saavidt giorligt, sorget i min Hiftoria Infu Coriorum, og disse vil ved 
de Kobbere, som nu ere i Arbeide, faae en storre Tydelighed. Ordet In- 
fusions-Dyr (animalcula infuforia eller blot animalcula) have Mikro
grapherne deelS taget i en indsikrcenket, deels i en vidtløftig Bemcrrkelse, og 
det, som vcerre er, stalden specifik bestemt dctDyr, om hvilket de tale; hos 
de fleste kaldes allene det levende, som forekommer i de konstige eller asMen- 
nesket henfatte Infusioner, InfusionS-Dyr. Da jeg fandt, at disse ogsaa 
tildeels findes i de naturlige Infusioner, det er: i Modinger, Sumper og 
andre staacnde Vande, optog jeg i min Hiftoria Vermium, under det almin
delige Navn af Infusions-Dyr, ogsaa alle andre deri forekommende Mikro- 
skopiffc Dyr, som ikke kunde bringes under de af Zoologerne fastsatte Ordener, 
enten de tillige lode sig see i de konstige Vande eller ikke. Ved neiere Over- 
veielfe, og naar man tager deres forffiellige Størrelse og Oprindelse i Betragt
ning, bor de, som fremkomme af2Eg eller som levende Unger, og som have 
allede store Dyrs Kaar, vel ikke staae i een Orden med dem, som mangle de 
Dyrene almindelige Organer og Affectioner, ja som sandsynligen ikke have 
samme Frembringelfts-Maade fy Derfor ber man beholde Jnsufions-Dyr- 

Navnet,
K) I Fortalen til min Hift. Venn, infuf. p. 21. har jeg allerede udmcerket dem fra de 

andre InfusionS-Dyr, ved de Udtryk: Animalcula fimpliciflima & minutißima , 
a leliqvis microfcopicis Subfhntia & organifatione diverfa-.
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Navnet for de Dyr, som synes at fremkomme af Infusionernes Bestand- 
deele, eller, hvis Oprindelses Maade endnu er uafgiort, og udfinde et andet 
for dem, som ikke kan hore til nogen af de andre Dyr-Ordener, og som Infu- 
sionS-Materien allene tiener til Fode og AvlelseS-Sted, etter deres TEgs Ud
vikling; Thi, hvis Foden og Stedet var nok, til at vcere eller hede Infusions- 
Dyr, da maatte de i Infusionerne fundne Larver, som forvandles til Fluer, 
og som have forledet den opmcerksomme og skarpsindige Hr. Spallmtzani til, 
at troe det samme om Infusions-Dyrene, ja endog Frscr, Fiirbeen og nogle 
smaa Fiffe, der leve i de naturlige Infusioner, regnes blant samme. Mig 
er intet beqvemmere Navn indfaldet, end af deres for en stor Deel boblefor-- 
mige Indvolde og Udseende, at kalde dem Boble-Dyr (Bullaria). Efter 
denne Indffrcenkelse vil Grcrndse' Monaden og nogle fiere Monader, 
Boblerunderen, Linie-, Bolge- og KiKp-Strcrkkerne, Pukkel- og Froe 
Unge-Halerne, og maaffee et par stilkede Snurrere allene hede Infusions- 
Dyr, og den ovrige store Svarm: Boble-Dyr. Selv Hcrtte-Bugteren, 
der almindeligst forefalder i Infusioner, og hvortil alle Infusions-Betragtere 
fyrnemmeligen have lagt Mcerke, og som de ister forstaae under animalcula, 
Thierchen /), horer til de Bobleformige, ogavles, som i det folgende vises, 
af'TEg og tilvoxende Unger. Men hvorfor, vil man sporge, kan de egent
lige Infusions-Dyr ikke ligesaabel komme afTEg ? Sagen er ikke om at kunne, 
thi hvo der vilde ncrgte Mueligheden, maatte have Kundffab om, hvad der 
gaaer for sig i den Verden, hvor vore Mikroffoper ikke henrakke, og hvis 
ncermeste Grcendse de egentlige Infusions Dyr

Qvæ tu nec tenebras nec poflis dicere lucem,
Sed cum luce tamen dubiæ confinia nociis.

udgiore, men allene om Sandsynligheden; thi, foruden at hos dem intet Spor 
sindes til TEg, at deres Vasen og Vestanddeele ere ganffe forffiellige fra 
Boble-Dyrenes, og ncrsten intet Tidsrum til deres Udvikling kan angives, da 
de ofte paa eengang, og saa hastigen, og saa aldeeles, opfylde Draaben, at 
ingen Plads og ingen Tid for TEg og Unger er tilovers, lader sig og vanffc-

A 3 ligen,
/) De smaa sia bevægende Vcesener, som findes i Soedvndffen, og, ffiont forffiellige, have 

megen Lighed med de egentlige Infusions Dyr, kaldt- og animalcula, Thierchen 
men til Forffiei Spermatica eller Saddyr.
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ligen nogen Idee om OEg forbindes med Visener, der efter et kort Liv samle 
sig til nettede og trevlede Hinder, og som vi snart vil faae at see, sandsynligst 
henstamme fra famme.

Endnu maae jeg i Forveien erindre, ct jeg hver Gang af enhver Infu
sion i det mindste har udtaget 2 eller 3 Draaber efter hinanden, og, naar 
noget fremmed eller intet Dyr i disse fandtes, optog og eftersaae jeg flere. I 
Vandets Overflade scetter sig gierne en tynd Hinde, og i denne sindes de fleste 
IufusionS-Dyr, fcerre i dets evrige Volumen. De Dyr, som nogle fra 
Overfladen optagne Draaber ikke sremviiste, ere sandfynligen ikke i Glasset, 
sikkerligen ikke i Mcrngde, skiont velet eller andet af dem, fom de felgende 
Dage blive synlige, allerede kan have veeret der. Mine Inftlsioner stode i et 
varmt Kammer, dog i Vindvet. I Glassene stod Vandet ikke hoiere end til 
,zo Tommer.

Forste Undersogelft.
Den 24de September ged feg raat og reent Pompe-Vand i 4 smaa 

Apothel'erglas lidet over det halve af Glasset; Jeg vil kalde dem A , B, C, 
CC. I A kom jeg smaaffaarne Stykker af en Vlad Sop, i B af en gre
net Sop, i C af Pcrreffrce klinger, og i CC af Parens kiodagtige Maste.

Den 27de var i Infusionen A hver Draabe faa fuld af Grandse-Mo- 
nader m), at de, lig Gryn i en tynd Grod, udgjorde dens hele Masse, hist 
og her i Draaben saaes enkelte Lindste Monaber /2), og mange unge og crldre 
Hcette-Bugtere <>); Nogle af disse havde paa Bunden af deres Legeme 3 til 
4 ceg-lignende Kugler, og i en vis Vending paa den nederste Rand, et lidet 
Indsnit eller en liden Blcere. Denne vrimlende Draabe sees i iste Figur paa 
aste Tabelle/>). I Infusionerne B, C og CC fandtes derimod intet levende 
'eller sig bevægende; ikkun mange livlose Gran eller Moleculer. som havde lost 
jig fra Massen, vare forhaanden.

Den

4») Monas Termo Venn, terreftr» 3c fluviat. I, 1.
«) Monas Lens 1. «. 1, 2.
o) Kolpoda Cucullus 1. c. I, 48.

$) En lignrnde Draabe har Ioblot forrflilltt Obf. mier. r. 5. Tab. II. fig. 7.
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Dm 30te vare i A alle Hattte-Vugtere uden noger Spor forsvundne. 
Dette Tilfcelde var mig meget fremmet, fordi dette almindelige Infusions Dye 
ellers pleier at vedblive i mange Dage, og jeg ikke kan angive Aarsagcn til 
denne hastige Forsvindelse, derimod havde Gra'Ndse-Monaden declt sig i smaa 
vrimlende Hobe, og mange Littdse-Monadek laae hist og her ubevægelige. I 
B vare de granfulde Sopstykker i Randen oploste i vrimlende Grcrndse-Mo- 
nader; af disse havde nogle adspredt sig i Draaben, og syntes enkelte og Mte 
fra Stykkerne at vcere sterre; Desuden saaes nogle Klnmper af uordentliges 
blandede sine og korte Streger. I C var intet levende, men i CC vrimlede 
det afGrcrndfe-Monader, og desuden i hver Draabe mangfoldige Lindse« 
Monader og Hoette-Bugtere afforstiellig Storrclse; disse vare giennemsigtige 
som Kristal, endog deres indvendige Deele, saa at man giennem dem kunde 
fee, hvad som laae under Dyret; de syntes baade ud- og ind-vendigen, endoz 
de Unge, forffiellige fra dem i A eller i fig. 1. Denne Draabe viser derr 
2den Figur paa iste Tabelle.

Den iste October saaeo i A enkelte Lind^-Monader, og siden efter, 
indtil den 2gde December, da Vandet var uddunstet, intet uden ubevægelige 
Gran, som sandsynlige« tilhorde S.oppen. I L var Bevægelsen i de gran- 
fulde Stykker ncrsten umcerkelig, og i C intet levende, dog var her Vandets 
Overstade bleven beklcedt med en sneehvid uldagtig Skimmel, fifif Tommes 
Heide, uden Tegn til Knopper eller kuglede Hoveder. I CC stede nogle 
Grckndse-Monader i Stromme, andre, som vare meget mindre, og neppe 
under en stcerk Forsterrclse mcerkelige, opfyldte hele Draaben, og havde cit. 
Lcevende Bevcegelse. Hcette-Vugterne vare ligcsaa ovcrstsdige, som den ZOte. 
Sept. De store havde paa Bunden af deres Legeme en liden dunkel og bevæ
gelig Kugle; kunde maafkee en saadan , naar deu'i et meget klart Legeme laae 
reel ved Randen, giere, at man troede at see et Indsnit i Randens ydetste 
Kant?

Den 4de fandtes i B en stor Mcengde Lindse-Monader, nogle svsm- 
mede hurtigen frem efter en Slangeliuie, de fleste bleve paa eet Sted i en bor
vende Bevcegelse , og andre Dyr saacs ikke i Draaberne af denne Infusion 
indtil den 19de. I C, som beständigen var tildcekket med den ovenmeldte 
Skimmel, som en reen og fficer Uld, var intet levende at rncerke, fereud den

Zvte
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Zote. I CC vare de klare HcetLe-Bugtere blevne sicrldnere, neppe 4 eller 
5 i hver Draabe, og i disse synleö en Tegning paa langs, som er Spor ril en 
Tarm; derimod vare vel foot)c fmaa Rynke-Hivrnere q) fremkomne; disse 
vare 4 Gange mindre end de hoöboende HEtte-Bugtere. Desuden vrimlede 
det af meget fmaa sorte Punkter, r).

Den 6te vare Rynke-Hiornerne saaledes forsvundne, at af et halvt 
Dosin underfogte Draaber neppe mcrrkedeS 2 a z i enhver, ei heller saaes de 
forte Punkt-Mouader; Ikkun faa Hatte-Bugtcre vare forhaanden, derimod 
saaes mange smaa Hiudesiykker.

Den 9de fandtes i CC ingen Hatte-Bugtere, men faa Rynke-Hior- 
nere og Lindse-Monader.

Den iLte vare i CC faa, men store Rynke-Hiornere, som havde en 
indssaaren Boining i den ecne Rand, og fmaa Hcrtte-Bugtere med det oven- 
meldte Indsnit eller Kugle neden til; Da den hos disse var klar, som en Boble 
eller Pcerle, og hos hine storrc eller crldre lnsrk og dunkel, kan den ikke vcerk 
noget Indsnit, men sandsynligst et2Eg eller en Mggestok.

Den 14de var i CC det samme, som den 12te; desuden saaeS ncesten 
i hver optagen Draabe en grenet Bygning, liig fövaüinffe Hjortetakker; paa 
samme sad hist og her Knuder, som vare tykkere end Grenene; alt havde en 
plat og mat Udseende, og var sandsynlige« samlet af i Vandet nedfaldne 
Stevgran eller af dede Monader.

Den 19de var B saa fuld af Linie-Strikkere s), at de syntes at udgiere 
Draabens hele Volumen; mellem disse svemmede enkelte Lindse-Monader, 
hvoraf nogle syntes af dobbelt Storrelse, og et tilforn useet Dyr. Dette var 
padl, oegformigt, bag til lidet tilspidset, vandklart, uden mcerkelige Indvolde, 
og bcrvede eller flagrede stcerkt; ister naar flere vare samlede i Hobe af 5, 7 
eller 8» Disse Linie-Strikkeres, Lindse-Monaders og Flagreres ^Vrim

mel seer i den Zdie Figur paa den iste Tabelle. I CC fandtes nu intet 
levende.

Den
q) Goniiun corrugatum.
r) Monas Punctum.
j) Vibrio Lineola Verm. I, 2t,

») Cyclidium hyalinum.
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Den 23be vare i B baade Linie-Strakkere og Monader forsvundne; 
Flagrerne derimod vare mange, dog ikke hobeviis; deres Gang lignede en 
Flagren, ved hvilken de skyde sig lidet frem ad es>r en Slangelinie, men vende 
snart tilbage og bcrve. I CC saaes en klar og aflang, og en buged og op
fyldt, det er, en ung og en gammel Hcrtte - Bugter, og 2de Ryttke- 

Hiernere.
Den Zote, i B ingen Flagrere, men i deres Sted mange Rynke- 

Hiornere. I C viiste sig nu nogle, men meget faa Rynke Hiornere, og 
fine Korn saaes hist og her adspredt og hobeviis; Disse ere UldvcrxtenS Free. 
I CC mange unge, hvidladne, Hcrtte- Bugtere og mange Linie - Strcek- 
kere, men faa Rynke-Hiornere og Lindse-Monader.

Den Zdie November var Rynke-Hiornerues Tat i B formindsket, og 
vare i CC kun faa af samme, men mange unge Hcrtte-Bugtere.

Den Ivde syntes Ryuke-Hiornerue i B deels at vare frugtsommelige, 
decks at have lagt Unger, siden jeg da fandt meget store, og nogle, font vare 
4 Gange mindre. Sandsynligen var denne Formerelst skeer ved Dceling, og 
i saa Fald synes den at vare skeet paa tvers og paa langs tillige, siden de 
smaa vare 4 gange mindre. ICC vare, som forhen, mange klare Hcrtte< 
Bugtere og faa Ruuke-Hioruere.

Gigtsmerter hastede mig til mit Leie, indtil den 23de, da jeg ferst kunde 
forlade det; jeg vendte mig til mine Glas, og forefandt i B endnu smaa og 
store Rynke-Hiornere i fuld Bevagelse, og i CC nogle faa afde sidste, men 
mange klare Hcrtte-Bugtere, disse syntes at vare platte paa den ecne Flade, 
og ophavede paa den anden, og havde ingen tydelige Kugler eller TEg i sig. 
Snart maatte jeg igien soge Sengen, og udholde til den 23de December, da 
Vandet imidlertid i 11 Infusioner var uddunster.

Anmærkning.
Det, som i denne Undersogelse fremmest forlanger vor Opmærksomhed, 

bliver uden Tvivl det Besynderlige, nt det reene Vand, ved en liden vege- 
tabilisk Tilsats, paa gdie Dag opfyldes, eller forvandles til en Masse af 
rsrlige Vasener; ac H^M-Bugteren, der mod Graudse-Mouaden er som

B Ele- 
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Etephanten mod Miden, var i A lig esa a snart forhaanden,og imod sinScrd- 
vane ligesaa hastigen forsvandt, og aldeles fattedes i B 03 C, og at i B de 
Gran, som havde lesnet sig fra Grene-Soppen, faae Liv og bevcege sig i 2 til 
3 Dage. Da Grene-Soppen i B, ligesom herefter Bispe-SoppkU i Q, saaes 
at blive oploft idisse sig bevcegende Moleculer, maae de i A og CC have lige 
Oprindelse, og derved faaer min Formening om de egentlige Infusionö-DyrS 
Frembringelse asPlanterS og Dyrs Oplosning (decompofition) mere Sand
synlighed , end, som Hr. Baron von Gleichen vil, af Vandets Oplosning 
i saadanne.

Derncest fortiener at anmcerkes , at Grene-Sop-Infusionen B, efter 
25 Dage, med eet fandtes opfyldt med Linie-Strakkere, og blandt disse 
nogle meget storre Flagrere; At Strakkerne efter et par Dage forsvandt, og 
efter nogle flere Flagrerne, og at efter disse fremkom et andet Slags, nemlig 
Ryttke-Hiornerne. Skulde vel de den 30te September bemcrrkede fine korte 
Strceger vcrre Begyndelse til de den 19de October tilsyne kommende Linie- 
Strakkere? Tidsrummet er for langt til, at man med Grund skulde kunne 
formode dette, de maae sandsynligere tilskrives de af Grene Soppen udfarne 
Trcevler, i Folge af hvad jeg paa et andet Sted m) om saadanne afAol-Sop- 
pen uddampende Trcevler har anmcrrket.

Fremdeles, at i Blad-Sop-Jnfusionen A derimod hele Tiden igien- 
nem ikkun fandtes Grandfe- og Lindfe-Monader, og ar i Skrcclling-Infusio- 
nen C i 5 Uger intet levende viiste sig, og da ferst fremkom nogle Rynke- 
Hiornere. Dette synes at vise, at Rynke Hjernerne / ligesom Hatte- 
Bugterne og de andre Boble -k Dyr, maae indkomme af Luften, og at den 
ficerkere Glaring i Parekiod-Infusionen CC allerede den 4de October maae 
have udviklet den Mcrngde Rynke-Hiornere, men en mindre Glaring forst 
Har frembragt dem den 30te i Pareffralling- og Grene-^op-Infusionerne.

Ikke mindre markvardigt er det, at i Insusiouen af Parekiodet CC, 
fra 23de Oct. til 23de November, ingen gammel eller med 'Mg opfyldt, men 
lutter midaldrende Hatte-Bugtere forefandtes. Til disse Forskelligheder 
maae de skiulte Grunde tildeels soges i Luftens, Vandets, og selv Infusio
nens foranderlige Beskaffenhed, og rildeels i Mangel eller Overflod paa Dy

renes
«) Deel. Beschäftig. r D- p. 159-169.
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renes Føde. For ncervcrrende vil jeg allene ved at erklcrre, at et Dyrs Over
gang til, eller Forvandling i et andet her ikke saaledes, som hos Insek
terne, finder Sted, forebygge denne alt for hastige, og endog af de berøm- 
teste Naturforskere -v), yttrede Tanke.

Anden Undersogetse.
Den'28de September ged jeg raat og rcent Pompevand paa en Snees 

Fluer, fordeelte i 2de Glas; det eene l) lod jeg aabent, og det andet E til
proppede jeg med en Kork; i et tredie F god jeg af samme Vand, uden no
gen Tilstelning, og lod det aabent.

Den 30te stank det aabne D, saavelsom det tillukke E, naar det aab- 
nedeö, meget vidderlig. IcnDraabeafO var intet levende, uden nogle 
adspredte LlNdse-Mouader, men i E desuden nogle Trumlere Denne 
Art finder jeg ikke tilforn beskreven, og vil derfor her med faa Ord giøre den 
kiendelig: Den bestaaer af et kristal klart, cegformigt, trindt, og i begge En
der lige buttet, Legeme, som indvendigen er overall lige opfyldt med giennem- 
skinnende blareformige Moleculer; Den vakler i fin Gang, og drager sig ofte 
lidet tilbage, men i Legemet selv sees ingen Forkortelse eller Tilbagetrcrkning; 
Naar den ligger stille, kan den antage en kugleformig Figur, og naar Draa- 
ben uddunster, forsvinder vel denS udvortes Hinde, men de indvendige Mole- 
culer vedblive uden at udgydes; Skabningen er metre cegformig end cylindrisk, 
og lidet buget; Af de i Draaben omkring den liggende Tings Bevcegelfe 
formoder jeg, at den er omgiven med fine spillende Hiehaar; men jeg har med 
ingen Slags Forstørrelse kunnet blive dem vaer, end ikke i Livets sidste Aie- 
blik, da de ellers snarest^lade sig tilfyne. I Pompevandet F vare adspredte 
Lindse-Monader og i een Draabe cti Hcrtte-Bugter forhaanden.

Den iste October, fandt jeg de 2 første Draaber af D fulde af Kiep- 
Strakkere jy), hvoraf nogle lobe hastigen frem ad; i de følgende vare meget faa, 
og endeligen havde jeg ondt ved at see fiere; Og fandtes nogle faa af de nye 

B 2 beskrevne

*) Jeg behsver kun at tmne Baker, Bonnet og Spalanzank.
x) Enchelis Serotina.

jy) Vibrio Bacillus Verm. I, 22,
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beskrevne Trumlere, nemlig en enkelt i nogle Draaber, og i mange ingen; 
altsaa ei saa hyppigen, som i den tillukte Flue-Infusion. I E vare ingen 
Strcekkere, men vel Trumlere og Monader, som i Gaar at moerke; Tvende 
Dyr, som, paa deres kugelrunde Skabning ncrr, fuldkommen lignede oven- 
meldte Trumlere, og vare meget mindre, hcengte i en Punkt ved hverandre, 
og svemmede hurtigen omkring, hver veltede sig for sig, og endeligen skiltes de 
fra hverandre; Om dette var en fuldfort Parring eller Deling paa tvers, lader 
sig ei tilsulde bestemme; Da begge Stykker i Infusions-Dyrenes Deeling ikke 
pleie at antage den kuglede Gestalt, men vel hos nogle i Parringen, skulde 
jeg snarest formode en saadan. Den 4de Figur paa iste Tabelle vifer disse 
Monader og Trumlere. Begge Infusioner havde en vidderlig Stank. I 
F, fom tilforn, nogle Lindse-Monader.

Den 4de October forekom i D faa §indse-Mouader, men meget mange 
Kiep-Strcekkere, hvoraf nogle lob frem i afbrudte SpirabBevcegelser, andre 
laae hist og her i fmaa Hobe; 2 a 3 Hcrtte-Bugtere lode sig fee i hverDraabe. 
I E viiste sig nogle fmaa hvide aflange Dyr, lig tvende sammenhcengende 
Littdse-Monader, men de syntes at have et Indtryk i Midten, og vare over
alt vandklare uden Spor til Indvolde, deres Gang var meget vaklende; 
Disse vare unge Rynke-Hiornere. Desuden bevcrgede sig i Draaben nogle 
vvermaade smaa sortladne Punkter, de vare 10 Gange mindre end hine Dyr, 
ikke flimagtige og klare som Grcrndse-Monader, ei heller sphcerisse, men 
smalle og langagtige og fyldigere, og bleve ikkun synlige i den skarpests Fo
cus; De ere samme, som tit samme Tid saaes i Pnre-Infusionen. Endnu 
var Vandets Lugt uudstaaelig. I F vare Andse-Monader og HaUte Bug- 
tere; af disse sidste havde nogle 2de Masser af klare Indvolde, hvoraf den 
bageste var dobbelt faa stor, som den forreste.

Den 9de October var hver Draabe af D opfyldt med Kiep-Slrerkkere, 
og i en stor Hob laae de saa tykt paa hverandre, at det saae ud for det blotte 
Kie, somen guulbrun Plet, og at de havde Anseelse, ikke af Lcengder men 
Punkter, som Monader, der vare mindre end Grceudse- Monader, men i 
den tyndblevne Rand, omkring Klumpen, kunde man kiende, at det var lut
ter Kiep-Strwkkere. Et scerdcles nydeligt Syn gave de, naar de som Stev i 
en Hvirvelvind, eller som svcermende Bier, Klumpeviiir udflod 4 Gange saa 

langt 
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langt fra Hoben, som dennes Giennemsnit, og igien droge sig tilbage mod 
deres Middelpunkt. Denne Bevcegelse igientoge de fra forffiellige Sider, og 
i forffiellig Mcrngde, saalcenge indtil Draaben, og med denne disse Millioner 
muntre Skabningers Liv var bortdunstet. Ved ferste Aekast forekom mig 
denne Adfcerd, som det var et stort Infusions-Dyr, der bortflod i mange Mo- 
leculer, men en noiere Opmærksomhed viiste, at det var en for stcrrk tilvoxen 
Stars nodvendige Manever. Naar de ligge stille, cre de lige udstrakte og 
af forffiellig Larnqde; naar de fremffyde sig, ffeer det ved en ncrsten umcrrkelig 
Slange-Bevcegelse, og efter Deden ligge de som krumme Trevler. Slrax 
efter Draabens Uddunstning god jeg friff Valid paa dem, men de vare ikke 
at bringe til Live igien. Disse og deres ncrttueste Slægtninge, Bolge- og Li- 
ttie-Strakkerne s), udgiore undertiden den paa staaende ferff og salt Vand 
ikke stalden forekommende ffimlede Overflade saalcdes som her, hvor hver stov- 
agtige Hob, der ellers bestaaer af Monader lignende Meleculcr, vare vrim- 
lende Strcekkere. Desuden faaes i samme Draabe mange Lmdse Monader, 
Hcrtte-Bugtere, og endnu flere Rynke Hiornere. Disse havde deres fcrd- 
vanlige vaklende Bevcegelse, syntes i Randen mere udboiede, og naar de giorde 
en langsom Hjuldreining paa deres hoie Kant, fremstillede de sig for Aiet, 
som et lidet latinff s; H^tte-Bugterne vare blcvne fuldvoxne, meget store, og 
havde mange klare Kugler i sig. Denne frugtbare DraabeS og dens Beboeres 
Udseende viser den iste Figur paa den anden Sabelle. I E vare kun fact 
Monader og Strcekkere, men mange Rynke- Hiornere og Stanken ulidelig. 
I nogle Draaber af E vare ikkun meget faa Lmdse - Monader, og ingen 
HcrtteEugter eller noget andet Dyr^at mcerke, derimod var en Flue druknet 
i dette ellers ikke med noget tilsat Vand; Den hcengte i Vandfforpen, og , faa- 
vidt Vandet for neden og paa Siderne vedrette den, var den overalt, endog 
paa Been og Vingers), besat med en straälende Skimmel; for det blotte

B 3 Hie
z) Vibrio Undula Verm. 1, 26. & Vibrio Lineola 1. c. 21.
<-) Vel vil Hr. Spallanzani have bemcerket, som noa.tt besynderligt, at aldeles ingen 

Skimmel voxer paa Fluens Vinger Opufc. pliyfic I, p. 157’ ')er den 
Naefuld paa Vingerne neden fra, saavidt de rørte ved Vandet, eg siden, da Fluen 
sank, oven sra opreist i Veiret^ som den tredie Figur paa den 896 Tavle flf Hor* 
danica viser. Ei heller harder ved denne Skimmel (eller, saavidt jeg veed, ved 

nogen 
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Hie saae del ud, som Fluen svorvede i en Taage; ved Hielp af Aieglaffet saae 
man, at Taagen bestod af lutter fine, fra Fluen lige udstrakte, Kieppe eller 
Spyde, og at de vare klare og mod Enden tiltykkede; de, som hcengte perpen- 
Liculcrr ned fra Underfladen, vare saa lange, som Fluen selv, men de, som 
fra Fluens Rand stode horizontal udstrakte, vare neppe halv saa lange; alle 
endede sig , som sagt, i en dunkel Kolle, der hos de längste var hvid, og paa 
de korteste sortladen. Under en stärkere Forsierrelse saae man disse Pinde at 
vare opfyldte med fine Gran, som i Enderne havde samlet sig i en storre Hob, 
udvidet dem i en but eller tilspidset Kelle, og i deres stsrre Modenhed faaet 
cn guulladen Farve. Devare alle enkelte og nogle jevnlige somTrcevler. Paa 
meget faa af de travl-lignende blev man et lidet Sideskud vaer; Da Fluen , 
i det den af mig håndteredes, blev giennemtrokken af Vandet, sank den den 
L4de October til Bunds, og i en Nat beklcededeö nu ogsaa dens Overflade 
med denne besynderlige Vorxt, opreist i Vciret en Tommes Lcengde. Jeg har 
ladet den tegne paa den 896 Tabelle of Flora danica, og bestemt den under 
det Navn af Byflus aquatica hyalina filamentis fimplicibus apice cla
vatis.

Den 12te October laae Strikkerne i D enkelt adspredte, ikke mere i 
Hobe, og saaeS af forffiettig Loengde; nogle vare fire og flere Gange längere 
end de andre; foruden deres ncesten umærkelige Slange-Bevcegelse syntes de, 
at have endnu en anden Slags Fremfart, nemlig ved at boie eller kncekke den 
tredie Deel af deres Lcrngde ö); Desuden vare i hverDraabe nogle fgaNylU 
ke-Hiornere, Lindfe-Monader og Hitte Bugtere i fuld Svemmen; disse 
sidste vare meget mindre end de fra 9de October. I E fandtes faa Lindse- 

Mona-

nogen)Sted, som Spall, paastaaer, at ben voxer ligefuld paa ben Deel af Dyret, 
som er uben for Vanbet, som paa ben Deel, neben i Vandet; Erfaringen, at ben 
forst fremkom paa Overfladen, da Fluen sank til Bunds, og at denne Skimmel ab 
brig voxer i Luften, viser det anderledes. — Vel har Ledermüller S. 90. t. 49. 
fig. 2. en Flue i Vandskorpen, som er besat med Skimmel baade uden for og i Van
det, men disse ere tre forssiallige Arter, hvoraf den neben under i Vandet hangende 
er vores narvarende.

ö) Pette havde jeg nogle Aar tilforn ogsaa bemarket af be i Vand af Sumper fundne 
Riep.Strcrkkere, vg derved bestyrkes jeg i ben Formening, at disse ikke ere Bolge- 
Strakkere, med hvilke de ellers have nogen Lighed.
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Monader og saa meget korte Strakkere (enten vare disse Linie-Strækkere eller 
maaffce rettere Kiep-StrækkcrenS Unger), men mange Rynke-Hwrnere. I 
det ublandede F var samme Tilstand, som den 9de. Kol-Skimmelen havde 
tildeels ved Behandlingen mellem Fingrene tabt sin Friskhed, og var bleven 
trævlet og slimet.

Den 14de October vare i D næsten ingen Rynke-Hiönere at finde; der
imod vare Kiep-Strcrkkerne hyppige, endog i vrimlende Hobe; Hcrtte-Bug- 
terne vare af Middel-Storhed, og saaes nogle Lindse - Monader. Endnu 
var Lugten vidderlig og stærk. I E var det, som den 12te, kortere Strcekkert 
end i D, ei heller laae de i Hobe; nogle Lindse-Monader og Rynke-Hi-r- 
nere. I det ublandede F vare faa Lindse-Monader og nogle Hcrtte-'Bug- 
tere; de skilte sig fra de forrige deri, at de vare hvid-ladne, mindre bugede, 
og mere langagtige.

Den 19de October var D i samme Forfatning som den 14de. I E vare 
nogle smaa Hatte-Bugtere og meget saa Strikkere, og i F aldeles intet 
levende.

Den 23de Oct. var intet i D at see, undtagen en enkelt Lindse-Mo
nade hist og her , og i E allene meget faa Rynke-Hwrnere og Lindse-Mo- 
nader* I F fandtes intet levende.

Den 30te October saaes i D meget faa Lindse-Monader, ligesaa i E, 
men ingen Rynke-Hwrnere / dog endnu en Deel korte Strcrkkere; 'da de 
ere vanskelige at blive vaer, har jeg maaskee overseer dem den 2Zde. I F mær
kede jeg nu nogle faa Lindse-Monader.

Den gdioNovember ligesom den 30 October i O, E, F.

Den rode Novbr. i D intet levende, i E et par Lindse-Monader, og 
i F lode sig faa Lindse-Monader og en Hatte-Bugter tilsyne.

Den 23de November atter i D mange Rynke-Hiornere, i E og F 
faa Lindse-Monader.

Den 23de December var i v og E alt udterret, men i F vare foruden 
nogle Lindse-Monader og Kyse-Bugtere s), fremkomne nogle Rundere, de 

vare
*) Kolpoda Cucullio.
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vare «gformige, platte, kristal-klare, havde i Midten paa langs en flange
bsiet Tarm, og lignede saaledes Hirse-Runderen

Anmoerkning.
Det mcerkvcerdigste i denne anden Undersøgelse synes at vire, at det 

aabne Flue-Vand allerede efter tvende Dage, eller den iste October, var syldt 
med Strikkere, da disse i det lukte forst mirkedeS den 9de, og at i det rene 
Vand, som dog tilfildigen havde en dod Flue i sig, den hele Tid igiennem 
ingen Strikker opdagedcs. Dette fætter o S i en ikke liden Forlegenhed , over 
Strikkernes Oprindelse; komme de fra Fluerne, hvorfor saaes de da 8teDage 
sildigere i det tillukke, end idet aabne Flue-Vand? Var det fordi Luftens frie 
Indflydelse der var bleven hindret, hvorfor da aldeles ikke i det ublandede 
aabne Vand, med den tilfildige enkelte Flue? — Vare deres A5g forudi 
Vandet, eller nedfaldne fra Luften, hvorfor faaes da ingen i det ublandede 
Vand? Var den mindre Forraadnelses-Grad Skyld deri, hvorfor vare de ikke 
ligefaa hyppige eller ligefaa betids i der tillukte, hvor Forraadnelsen efter den 
sicerkere Lugt syntes storre, end i det aabne Flue-Vand? Fra Fluerne synes 
de endnu af folgende Erfaring ikke at kunne komme, da de og findes i blotvege- 
rabiliske Infusioner; med mindre de ere en forffiittig Art, og deres Forffiils- 
Mcerker hidtil umcerkelige. Altsaa maae de komme af Luften i Vandet, eller 
forud vare i Vandet, men hvis end dette sidste var saaledes, kan de ikke altid 
have viret eller blive der, men maae med Vandets Uddunstning, enten som 
S&g eller som Dyr, gaae over i Luften, og endelige« falde af samme tilbage 
i Vandet eller paa andre Ting, og ikkun udvikles eller komme til Live i der 
Vand, som har en til deres Oplivelse proportioneret Forraadnelscs - Grad. 
Dette gielder i det mindste om de smaa Dyr, som jeg har skilt fra de egentlige 
Infusions-Dyr, ved Navner Boble-Dyr» Eller avles de egentlige Infusi- 
onS-Dyr, og ovenmeldte Strikkere, saaledes som Hr. von Gleichen formo
der, ar det skeer med Grindse-Monaderne, af Vandets i en vis Forfatning 
oploste Bestand-Deele, hvorfor findes de da ikke i staaende Vand uden Tilsats, 
og ikkun i faa Tilscrtninger? hvad andet end Uvished efterlader os alt dette! 
dog, naar vi hore, hvad herom siges i Anmirkningen til den tredie Underfs- 

gelft, 
Cyclidium Milium. Verm. I, 37.
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Helse, vil det maaffee blive sandsynligst, ae Strikkerne henrore fra Fluerne, 
og at Luftens forhindrede Virkning har forhalet deres Fremkomst i det tillukke 
Glas, og et mindre Antal giort dem umærkelige der, hvor ikkun een Flue 
var tilstede; og kan den Fluen beklædende Kol'SktMMel have hindret deres 
Avling, ligesom den uldagtige paa femte Uge synes at have hindret al Avling 
i Skrcelling-Jnfusionen. De i det ubeblandede Vand den 23 December 
see te Kyse-Bugtere og Rundere vise aabenbarligen, at Boble. Dyrene kom
me fom Mg fra Luften i Vandet, thi hvorledes ellers end ved kort tilforn ned
faldne Mg Mwe de ncesten efter 3 Maaneders Forlob forst lade sig tilsyne; men 
disse Mg maae forhen af andre Vande varre opdunstede i Luften, thi al Erfa
ring og Analogie forbyder os, med Hr. Bonnet ar antage flyvende Infusions
eller Boble-Dyr.

At de i Flue s Skimmelens Koller fammendyngede gule Gran ere 
denne Plantes Froe eller i Freets Sled, kan man faa lidet paatvivle, som at 
saadanne Froekorn have sat sig paa den druknede Flue, og i dens af Vandet 
bledgiorte Overtrcek eller ydcrste Hud fundet et faa at sige beqvemt Jordmon 
til Fremvcrxt,' saaledes som alle andre parasitiske Planter, der voxe paa vege- 
tabiliffe og animaliffe Legemer. Vel har man villet paastaae, at de Insek
ter, paa hvilke man finder den rode Kol-Sop c), havde cedt denne Sops Free; 
at dette havde drcrbt dem, flaaet Rodder og opvoxet giennem deres Legeme 
til Kol-Soppe. Dog denne Paastand vil vanfkcligen opnaae noget Bifald, 
da den modsiger Naturens almindelige Adfcrrd, at lade den udfpredke Sced 
der opspire, hvor de til dens Udvikling bcqvcmmeste Ingredientfer findes; Dy
renes medfodte Drift, ikke at nyde det, som kan Mde dem; og har al Analogie 

og

c) Clavaria militaris, Danffe Videnst. Scrlst. Skrifter!, S. 289. Da man der har 
fundet for godt, aldeles at oversee mig og de Steder, hvor jeg har givet Efterret« 
ning og Tegninger af denne Sop, og det ikke vil vare Naturforskeren ligegyldigt, 
at sammenligne dem med det der anforte, saa nodes jeg til her at angive dem:

Fl. Frid'erichsd. 1079.
Nov. aét. nat. curiof. Vol. 4, p. 215. t. 7. s
Derl. Beschäft. 1 D. S- 156.
Flora Danica t. 657
Der Naturforscher 19 st. S. 171*

Nye Saml. III. B- V
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og enhver Erfarenhed imod sig; ikke at ncevne, at jeg ikke allene har fundet 
denne Sop paa Larver og Pupper, men endog pca fuldkomne Insekter, skient 
deres Næring og^Ede-Rcdffaber ere forssiellige.

Men vi vende tilbage til vores Vundssimmcl, der har anlediget en vig
tigere Hypothese, fremsat af Hr. Professor Wnsherg: Skimmelens indven
dige kuglede Moleculers Lighed med de mindste Infusions-Dyr eller Monaderne 
har formaaet ham til at troe, at Skimmelen dannes af disse, og at paastaac, 
KtSkimmels Sop og Mosser intet Froe behove <7).

Vel synes denne Vand Skimmel at stadfceste min Verm. T, p. 19. feqq. 
yt tre de Sats om alle Dyrs og Planters Udvikling ved de simpelste Infusions- 
Dyr, og eiensynligen at vise, at Monaderne have udviklet dens smaa Plan
ter, men saaledeü forstaaeS det ikke af Hr. Wrisberg, og derfor maae jeg, for 
at bevise, at Vandffimmelen baade behover og maae have Free, allene sperge, 
hvorfor have Monaderne her frembragt eller rettere udviklet en Koldannet og 
ikke en Klodedannet Skimmel, og hvad har holdt deresTilfiydclse inden Grcend- 
serne af en Kolle- og tilspidset e) Skabning 'i hvad andet end det af Skaberen 
skabte forste Udkast eller Froet? og denne Trang beviser , at det nodvendigen 
maae vcere tilstede, om man ikke altid kan fremlcegge det for Sandserne. I 
den almindelige Brod-Skimmel, hos hvilken Hr. Wrisberg, for at stadfceste 
sin Meening, ncegter Froet/), vises det tydelige« pad den 897 Tabelle i iste 
Figur i Flora danica, t^i hvad ellers kan de fra Axer paa Bunden nedfaldne 
og paa Stenglerne hist og her vcdhcrngende Gran vcere? Om Soppens Froe har 
jeg anfort nogle Vemcerkclser paa et andet Sted ^), og ho§ de fleste Mos
ser h) ere de upaatvivleligen.

Tredie 
/) Animal, infuf. Sat. p. 98.
9) Da begge SlaaS voxe mellem hverandre og i ovrigk ere hinanden lige, cr det sarrdsym 

ligt, at de tilspidsede cre Han, og de rykke burre ksldannedc Hun Planter.
f) L. c. p 102. Quis mucorum Sobolem in pane corrupto feminibus adfcribere 

vellet?

x) Efterretning om Svampe, p. 19. 55. 0. fl.
i) Hr Doct. Hedvig har i sit fortraffeliae nve Skrift viist det hos det gronne Mos, og 

jeg hos Jungermannia epiphyll. Fl, Fridrkhsd,- p. 2G§. t, 2. f. 5. 6. Cg hos 
Suxbaum. Hallen,
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TreLie Undcrsogelft.
Drn i (te Octo6et god jeg i Glasset G raat Vand paa gammelt smaa- 

skaarei Hoe, i Glasset H o a I kam jeg paa samme flag» Hoc, kogt og lunket- 
bleven Vand ; H tilproppcde jeg, og I lod jeg aabent.

Den gdie Oktober saaes i G Ørætibfe • og LlNdje^?dNUdM, af denne 
havde sex a syv hist og,her samlet stg i sman Klumper, og svemmede saaledes 
omkring. Nogle faa Hcrtte-Bttgttre vare og kiendelige. I og l vare 
store Klumper afLindse-Monader og mange enkelte; hine vare hvide og klare, 
og af disse syntes nogle af og til lidet langagtige, og sligejom at have en korr 
Hale; maasikee dette Udseende havde sin Grund i en längere Afstand fra 

Brcende-Punkten, og maaskre i Dyrets Skygge.
Den 4de October, i G var G rand se S Monaderneö Vrimlen noesten 

umcerkelig. Lindse-Monadernes Klumper vare selv ubevægelige, og kom ikke 
af Stedet, saa lidet som de nu fremkomne Strikkeres hecle Klumper, men 
Dyrene bevcegede sig enkelte i Klumperne; Hcettc-Bugtere vare ikkun faa og 
smaa. I H havde Lindse -Monaderne samler sig, een ved den anden til 
tynde Hinder, de enkelte bevcegede sig meget lidet; mere Roe var i Draabeu, 
og det syntes som Naturen var i Fcrrd med at danne Bulge* Strcrkkere , thi 
det lod, som der sporedes hist og her nogle enkelte. I I saaes enkelte og famlede 

Lindse Monader.
Den 9de October vare i G faa Lindse-MdNüder, vg hist og her nogle 

Hcrtte Bugtcre; desuden i hver Draabe 2 eller z Begger-Sl'Urrere r). I 
H intet levende uden nogle Hcrtte-Bugtere, og i I nogle Llttdse - Monader; 
Desuden faacs nogle krum-boiede sine Trcevler uden Liv eller Bevorgelfe.

Den i2ke October, nu vare i G Bdlge-Strcrkkerne tydeligen for- 
haanden og Hcette Bugteren og Lmdie-Monaden, som tilforn. I H vare 
og enkelte Bolge-Slrcrkkere fremkomne; nogle vare lange andre korte i virke
lig Bevorgelfe. Hinde-Stykkerne syntes at vcrre sammenfatte af Lmdle-Ä)?0- 
nuder, een ved den anden; disse vare og enkelte tilstede og i Bevcrgelje, men 
hos dem, som udgiorde Hinden, var intet Liv at mcrrke. Hcette-Dilglenie 

C 2 vare
7) Vorticella truncattlla. Verm, I, jog,

k) Vibrio undtda Verm. I, 26»
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vare af middelmaadig Sterrelse. I I saaes nu ogsaa enkelte Bolgk-Strcek- 
kere med Hastighed at fare giennem Draaben, som og nogle Lindse-Mona- 
Het- De krumme lange Trevler laae stille uden Tegn til Liv.

Den 14de October havde Bolge-Strcrkkerne i G forsamlet sig i smaa 
Hobe eller Buffe, yttredc liden Vevcrgelse og havde midt imellem sig en dun
kel Kierne; Hcrtte-Bugterne vare talrigere og meere bugede; og Lindse- 
Monaderne svommede lystelige» omkring. I H vare store bugede og smaa 
klare Hcette-Bngtere i Mcengde; Bolge-Strakkerne svommede enkelte meget 
hastig frem i et Aieblik, og derpaa hvilede sig noget; Lindse-Monader som 
scedvanligt. I var, som den 12te.

Den 19de October vare i G, foruden klare Jpfttte - Vugtere, mange 
Rynke-Hiornere fremkomne og et nyt Dyr, som jeg kalder Pukkel - Hale
ren, om hvilken herefter; as denne vare ikkun faa tilstede. I H var Til
standen aldeles som den 14de, og i I opfyldte Bolge-Strcrkkerne den heele 
Draabe, og mellem dem svommede 3 eller 4 klare Hcrtte-Bugtere.

Den 2Zde October: i G Lindse-Monäder, klare Hcette-Bngtere og 
Rynke-Hiornere. I H nogle Lindse-Monader, mange Bolge - Strcrk- 
kere og er par Hcrtte-Bugtere» I I mange Bolge - Srrcrkkere og Lindse- 
Monader, nogle klare og nogle bugede opfyldte Hcrttc-Bugtere.

Den 30te October saaes i G mange Hcrtte - Bugtere af middelmaadig 
Storrelse, nogle Lindse-Monader og nogle. Rynke-Hiornere. I H faa 
Lindse-Monader, Rynke-Hiornere og smaa Hcrtte-Bugtere, men meget 
mange svommende Bolge-Strcrkkere. Vandet i I var for stsrste Deelerr ud
dunster,. og Hoe-SmulletS Overflade belagt med en gren Skimmel. Under 
dette Dcekke levede i den mellem Smullet endnu forhaandne Vcedffe mange 
Bolge-Strcekkere og Rynke-Hiornere, men ikkun faa Hcrtte-Bugtere; af 

* Disse vare nogle smaa og klare, andre af middelmaadig Srorrelse og med Mg 
opfyldte.

Den 3 die November saaes i G nogle Rynke- Hiornere, mange unge 
Hcette Vugtere og nogle Bolge-Slrcekkere. 3 H og I ligesom dey 30te 
October.

Den ivde Nov. var i G neppe nogen Bolge-Strcrkker mcrrkelig; der
imod vare mange smaa og klare, og nogle store bugede Hcktte Bugtere, og 

ikkun



Mt Om JttfuffonsrDyttnes Frembringelse. rr

ikkun faa dog store Rynke-Hiornere forhaanden. I H vare mange Dolg-r 
Strikkere, og dobbelte eller parviis sammenhcengende Nudse-Monader; faa 
Rynke-Hiornere og Hcrtte-Bugtere, og nogle Halere; disse syntes ar burde 
staac mellem Froe-, Unge- og Pukkel Halerne, med hvilke de have megen Ligs 
hed, dog kan de ikke vel vrcre den forste, da denne fandtes i en Dyr-Infusion 
og Halen paa den ncerverrende er kortere; snarere bliver den den sidste eller Pukkel- 
Haleren, som den lyde October, fandtes i G, skient jeg nu ikke kunde blive 
nogen Forspidse vaer. I I vare mange Hatte-Bugtere, men ikkun faa Ryuke- 
Hiornere; Bolge-Slro?kkcre vare i storste Mcrngde; ligesom Draaben fra 
Randen af efterhaandcn borttorrcdes, laae de paa Randen henstrakte som Trav
ler af forfficllig Lcengde, og saaledcs overalt, saasnart den heele Draabe var 
uddunster.

Den 2gde Nov.: I G vare alle Rynke-Hiorncre forsvundne: de havde 
den i ode Nov. opnaaet deres storste Vaxr, og uden ot fortplante sig, fuldendt 
deres Livö Lob. Af Halte Buqtere vare endnu nogle, baade store og smaa. 
I H var nu heller ingen Bolge » Strakkere, og neppe nogen Halere, ei 
heller nogen dobbelt Lindse-Monade, men vel enkelte; Nogle Ryttke-Hior- 
nere og bugede Hatte-Bugtere vare endnu forhaanden. I var nu saa neev 
uddunster, at paa Pennens Ende ikke kunde erholdes nogen Draabe, men blot 
en Fugtighed, der uddunstede i et par Hieblik, og i denne var intet levende 
uden nogle asiange og forffielligen indtryktc Hcrtte- Bugtere, ' som imod den, 
dem ved den sidste Fugtigheds Uddunstning, overvaldende Ded giorde alle 
muelige Bevcegelser.

Anmcerkntng.
Af denne Undersegelse sy^eö det ikke, at raat eller kogt, koldt eller 

lunket Vand har nogen synderlig forsikiellig Indflydelse paa Infusions-Dyrene- 
Avling; samme Dyr fremkomme i begge Slags, sikiont ikke lige hastigen. 
Det samme gicrlder, om Infusionerne staae tilproppede eller aabne; thi Flue- 
Infusionen i anden og Hse-Infusionen i denne tredie Undersegelse havde, ril- 
proppede eller aavne, samme Dyr-Arter. Mine Forgængere have heri ikke 
havt lige Erfaringer, og nogle have paastaaet der Modsatle: Hr. Wnöberg 

C 3 n 
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eg Hr. Göe^e sige vchtt ud, at JnsusionS-Dyrene i de tilbundne Glas ikke 
faae Liv; kommer det maaskee deraf, at Luften i et vel tilbunden Kar ikke kan 
yttre sin frie Virkning og fulde Kraft paa disse fmaa Blærers og Pindes Op- 
^ivelfe, og at den for dem er hgesaa uundvorrlig fom Scedvsskens Paa-Aand- 
ning for ^Eggens i eller uden for 2Eggestokken? I vore Forseg avledes famme 
Dyr og ligesaa fuldt, ja i E i ftorreAntal i dct tillukte end i det aabneGlas: 
Sandt er det, at jeg ved hver Efterseen maatte paa Hieblik give Infusionen 
til Priiö for Luftens fri Indsiydelse, men det samme maatte ogsåa hine Nuder- 
sogere, og dog sige de, at i deres tillukte Infusioner tittet Levende fandtes; 
da de have viist sig som tilforladelige Paa-Agtere, og den sidste /) end ydermere 
paastaaer, at han har havr en saadau Erfaring over hundrede Gange, faa 
veed jeg ikke at fyldestgiere mig over et faa forffielligt Udfald. Joblot nt) 
har allerede sagt, at der fandtes flere Dyr i de tillukte, end i de aafaie Glas, 
og paastaaer han, at ti aar han tillukte Infusionen, fsrend Vandet var bleven 
koldt, fandt han ingen Dyr deri; mon Varmens Grader kan giore den For- 
ffieln)? thi og jeg tillukte mine Glas, forend Vandet var bleveu koldt, og 
fandt dog Dyr, og Baron von Gleichen fandt, ligesom jeg, Dyr ligesuldt i 
tillukte og aabne Infusioner i kogt og ukogt Vand o).

Men det vigtigste i denne Nndersogelse bliver nok Bdlge-Strasskel'neö 
Samling til smaa Buffe eller Hobe i 6, og Lindse - Monadernes til smaa 
Klumper og tynde Hinder i I; siden ingen Volge - Stmkkere fra den 74de 
Oct., da de saaes samlede i Buffe og meget fa a at have nogen Bevægelse, 
indtil den 3 bie November vare at finde, har man Aarsag at flut te, at Sam
lingen i smaa Hobe var en Overgang fra levende Dyr til livlose Trcevler, oz 
at de den Zdie November efter rv Dage synlige, maaffee vare fremkomne af 
hiner som kan have udgiort den dunkle Kierne i Buffenes Middelpunkt.

Men
l) Drmnsts Abhandl. S- 426.
to) Obferv. microfc. par. 2. p. 39.
«) Hr. Spallanzani'S noiaqtige Forsey stadfcesier denne Formodning; han fandt (Opufc. 

phyf. I, p. 43.) at de (tørre Infusionö-Dyr (animalcules des ordres Superieurs) 
i det hsieste ikkun kunde udholde 23 Graders Varme, og disse vil Ivblot have meenr.

i) Hr, Spallanzani fandt dem, nemlig vore Monader, endog.i Infusioner af distillrret 
Baud, som var blrven hedet i kogende Vand.
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Men hvorfor disse nye ankomne allerede den ivde Nov. vare forsvundne, da 
deres Sedskende i H og I levede fra den 12te Oct. til over den ivde November, 
er Aarsagen vanskelig at udfinde. Ofte har jeg seek Bslge-, £itrie* og fi'ie 
Strikkerne saaledes fom i I den 10 Nov. efter Draaben- Uddunstning at bs- 
klcrde Glasset liig vegetabilifke Travler, og naar man herved erindrer sig det 
paa et andet Sted af mig />) bekiendgiorte Sarsyn, at Kel-Soppene i deres 
Modenhed af KelleneS fineste Aabninger uddrive bevagelige, Strikkerne lig, 
nende Basener, der ligesom disse, naar Bevagelsen tabes, sees som fineTrcrv- 
ler, og ikke kan tvivle om, at jo Strikkere saavel avles i det Vand , der fal
der paa Skov-Bunden, hvor Kel Soppene fremkomme, saa synes min For- 
meening, at disse Strikkere eller deres Slagtninge udvikle Kol« SoppeneS 
Bygning, ar faae nogen Sandsynlighed, og da de fremkomme saa hyppigen 
i Flue-Infusionen, og den blotte Fugtighed er nok til, at holde et langt sterre 
Antal Dyr ved Live, hvorfor fkulde de da ikke fremkomme i en naturlig Larve- 
Infusion, og med Fugrigheden voxe i en paa samme opstigende Sop? Naar 
man fremdeles seer, at Lindse-Monaderne samle sig i Klumper eller og jcevn- 
sides ril hverandre i en klar og maffelig Hinde, og tabe deres Bevcegelfe; at 
det samme fFecr hos Strikkerne, som viist er, fintier man da ikke med nogen 
Ret til en Drift hos disse Dyr, efter at have fert nogen Tid et dyrifft Liv, at 
foreene sig i livlefe Masser, og naar man bliver vaer, at fine smaa Kugler 
udflyde fra Dlad-Soppcne og danne Tra'vler og Traader af anseelig Lcrngde, 
og at smaa Blrrrer ftilleS fra den blcerede Hinde, zirrre og blive bcvcrgclige, har 
man da ikke nogen Aarsag at troe, at disse livlose faae Liv, for at udfore 
deres Bestemmelser? Vel kunde man sporge: er det og rimeligt, at tvende saa 
for^iellige Dyr, som Monader og Strikkere skulde vcrre bestemte til een og 
samme Plantes Udvikling eller indeholdes i saa forskiellige Versener, som Dyr 
og Planter, elleriFsuer, Gr«s og KobSoppe? hertil maae jeg svare, at 
her Monadernes Antal var saa lider, at det ikke kan komme i Betragtning, saa 
megcr mindre, som de i et saa ringe Tal forekomme i alt staaende Vand, og 
at de Strikkere, som avles i Dyr-Infusioner, sandsynligen ere forskiellige fra 
dem i Plante.Infusioner. Dog, jeg kommer for tidlig ud i Hypotheser, oz 
vilde allene bedrive Ferskvands Phcenomener.

f) Berlin. Veschäft. I, 159, 05 Fl. dan, T. 657.
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Fierde Uiidcrsogclft.

Den iste October ged jeg paa smaa Stykker af en Bsge»Sop, hvorpaa 
jeg for tvende Aar siden havde sat en Infusion , raar Pompevand, men paa 
en gammelTrcr-Mos (Jungermannia) og paa gammelt vestindisk Strand- 
Gras (Sargazzo) ged jeg kogt og kold-blevet Vand. Disse Infusioner 
kaldte jeg K> L, M, og alle 3 lod jeg utildnkkede.

Den 4de October saaeö i enhver Draabe, som optoges'afK , mange 
Lindse-M onader, hvoraf nogle vare i Klumper, men ikkun een Hatte-Bug
ter og een af de den 30te Sep§. i den anden Undersøgelse bestrevne Trumlere; 
denne vceltede sig hurtigen ftem, giorde underveis en og anden fort Vending, 
font om den ssgde og indsiugede noget, og var opfyldt med blcereformige Ind
volde, men Dyrets hastige Vevcegclse tillod ikke at adskille, om disse laae . 
stille eller tillige rorde sig. Hcrtte-Bugterne sees i visse Vendinger aldeles . 
org-formige, ister naar de vende Ryggen mod Hiet, og derved skiule deres 
forreste Indsnit. Vandet havde af de brune Sop-Stykker faaet et redbruunt 
Udseende. I L vare ogsaa enkelte og i Klumper samlede Liudse - Monader, 
vg en hurtig omkring svommende Hatte-Bugter. I M ligeledes enkelte og 
sammenhobede Littdse-Monader, men intet andet levende.

Den 9de October vare Lindse-Monaderne i K ikke hyppige forhaanden, 
men derimod vrimlede det af meget smaa, middelmaadige og store Hcrtte- 
Bugtere; de smaa eller de unge vare vandklare, uden nt noget indvendigen 
skimtedes; de sterste vare for til meget bugede, og havde mange Kugler i sig; 
de middelmaadige vare mere ceg-formige og paa Bunden lidet sortladne; af 
disse hcengde tvende ved hverandre, og svommede med hinanden omkring i alle 
Vendjnger; ved neiere Betragtning saae jeg, at de ikke hcengde fuldkommen 
jcevnsideS ved hinanden, men at Forranden af den eenes Hoved var hasstet ved 
Len andens Hals eller i Indsnittet/ og altfaa med Bag-Enden hcengde neden 
for den anden; Denne Hcrtte-Bugternes Foreening forekommer meget sielden: 
Jeg maae endnu anmcerke til timere Kundskab om Hcrtte-Bugterne, ar de kan 
Lsie Hovedet ned over Bugen, og giere sig, iscer naar de snuse paa en siimet 
Materie, astange og ukiendelige, I L 03 M, som den 4de Oct., blot allene 

Lindse-
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Lindse-Monader; at der desuagtet vare i Glasset L Ha'tte - Bugtere, som 
ikke fulgde de ophcevede Draaber, viser Draaben af 4de og 12te October.

Den irte October var Tilstanden i K og M ligesom den yde October, 
men i L vare, foruden Lindse-Monaderne og Hatte-Bugtere af middelmaa- 
dig Storrelse, den nye Art af Halere ^); Den var tre til fire Gange saa 
stor som Lindse-Monaden, lidet crg-agtig og trind, men paa Ryggen mere 
ophaver eller puklet, for Nl lidet tilspidset, og bag til udstrakt i en liden Hale; 
dens Vasen var stimet, hvid og uklar; I dens Bevagelse vaklede den, og 
kastede Halen hist og her. I den 2den Figur paa den 2den Tabelle har jeg 
ladet aftegne disse Halere og heele Draabens Udseende.

Den 14 October saacö i K foruden Lindse-Monaderne, mange aflan
ge, klare og bugede opfyldte Hatte 'Bugtere, i I. mange Pukkel-Halere, 
nogle faa Hatte-Bugtere og Lindse-Monader, og iM intet uden faa Lindse- 
Monader. •

Den 19 Oct. i K Lindse-Monaden og aflange klare Hatte -Bug
tere, ingen bugede; i L nogle Lindse-Monader, mange klare Hatte - 
Bugtere og n«ppe nogen Haler, og i M allene Lindse-Monader.

Den 2Zde i K blev man, foruden de almindelige Lindse-Monader 
og Hatte-Bugrere, nogle Rynke-Hiornere vacr; i L faa Hatte-Bugtere 
og mange Lindse-Monader, men i M, fom forhen, intet uden disse sidste.

Den 30te i K nogle smaa Hatte- Bugtere og faa Rynke - Hior- 
nere, men flere Lindse-Monader; i L ikkun faa og smaa Hatte - Bugtere, 
men mange Lindse-Monader, der syntes lider storre end scrdvanligen, og 
nogle dede ellerubevcegelige Bolge-Strakkere; i M faa Lindse-Monader, 
ikkun een Hatte Bugter, og mange Linie- Strakkcre.

Den Zdie November saaes i K unge klare Hatte - Bugtere, desuden 
Lindse-Monader og nogle Rynke-Hiornere; i Log M Lindse-Monader 
og faa Hatte-Bugtere, men intet Spor afStrakkere.

Den 10de Nov. i K mange Lindse-Monader, som omsvemmede og 
bcevede mere end almindeligen, ikkun faa unge Hatte-Bugtere og Rynke- 
Hiornere; i L og M faa og klare Hatte-Bugtere og faa Lindse-Monader, 

men

D
<7) Cercaria gif>ha.

. Nye Saml. III. B-
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men i L saaes en besynderlig Stierne-Figur uden al Bevcegelse: det var et 
fkiveformigt, guulladent, bugle-rundt Legeme, fra hvis Rand udstade fiorten 
pristal-klare, lidet siangc-bsjede Straaler eller Arme, fom fra en tykkere Grund 
lebe spids til; og desuden en kristal-klar Konserve: den havde ingen Afdee- 
linger, men guul-agrige Stev-Grau havde ffrue-formigr omviklet den. Jeg 
giennemsegde mange Draabcr, men fandt ikkun et Individuum af begge disse 
Versener.

Den 2Zde Nov. vare i K mange bcevende Littdse - Monadcr, men 
ikkun et par Hcrtte - Bugtere og ingen Rynke - Hwrnere , i L derimod i 
tvende store Draaber neppe een Lmdse - Monade og ingen Hcrtte-Bttgter,vg 
i M faa Lindse-Monader / men mange klare Hcrtte - Bugtere.

Den 2,gde Deccnrber var Vandet i IC aldeeleö uddunster; i L mcrrke- 
des ingen Lindse-Monade, men en Deel klare Hcrtte-Bugtere, hvoraf 
nogle syntes paa Bunden at have en klar Blcrre, eller i den bageste Rand det 
allerede ommeldte cirkel-runde Indsnit; jeg kan ikke med Vished sige, hvilket 
det var. Hr. Baron von Gleichen har og engang sect saadanne og aftegnet 
dem r). I M vare nogle Lilldse-Monader, men ingen Hcrlte-Bugtere.

Den iste Februarii var i L alt Vand uddunster og i M var endnu Vand 
tilovers, men intet levende ar mcerke.

Anmcerkning.
Ved denne ficrde Undersogelse fortieuer at anmcerkes, at Linhse-Mo- 

nader og Hcrtte-Bugtere, ligesom Grandse-Monader og Bolge-Strcrk- 
kere efter den tredic, ligesaa fuldt avles i kogt, som i raat Vand, hvoraf fol
ger, at, hvis deres Mg etter Spirer ere i Vandet for Kogningen forhaanden, 
kan Hceden ikke odelcegge dem. I Hensigt til Grcrndft - Monadens og Linie
eller Bo'ge- Strcrkkerens overmaade Lidenhed, maatte det vel vcere mueligr, 
da de ere mindre end de fineste Dunst-Partikler, og saalcdes synes ar kunne 
veere i Sikkerhed for Ildens og Luftens Hdelcrggelfe; om Hatte-Bugteren 
derimod, som er meget storre, og herer kilen anden Dyr-Art, er der ikke 

sand-
f) Absiandk, über dir InfusionS-Th. t, 15. f. G, jx.
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 sandsynligt §). Og viser denne Underssgelse, at Infusions - Dyrene saavel 
avles i Tilsætninger af torre og forældede, font af friske Vegetabilier, af 
Strand- fom afLand-Væxter, og at i en udtorret Infusion efter Maane'oers 
og AarS Forlob ved en nye Paagydning atter avles famme, eller næsten sam
me smaa Dyr t). De i K den iOde og 2Zde November bævende fmaa Dyr 
synes, al domme efter deres Bevægelse, at vare samme Flagrere som de i B 
af 19de og 2gde October, thi deres Hale sees vanskelige«, og da ligne de mes 
get Lindse-Monaden. Pukkelhalerues og Linie- og Bolge - Snekkernes 
Liv varede her, som det pleier, meget faa Dage. Med Hcrtte-Bngterne, 
der ellers lade sig see strax efter Monaderne eller tillige med dem, var det besyn
derligt, at de i ferst efter z Uger bleve synlige; var den Salrhed, som 
vedhængde det gamle Strandgrcrs, nu forst forsvunden, og havde de maass'ee 
saa lcnrge forhalet deres Udvikling? Trumlercn vil have været i det raae Vand 
for Tilsætningen af Boge-Soppen, og denne vil enten aldeeles have forhin
dret dens Frem-Avl, eller formindsker samme saaledes, at siden ingen med- 
sulgde de optagne Draaber.

Femte Undersogelse.
Den 4de October god jeg kogt og koldblevet Vand paa en Trcre Mos 

(Lichen ciliaris) og paa en Jord - Mos (Lichen uncialis); begge havde 
jeg skaaret i smaa Stykker, og kaldte den ferste Paagydning N og den anden O.

Den yde October faaeö i N mange Lwdse-Monader og et Par Hcrtte- 
Bugtere, i O derimod intet uden de fcrste.

Den I2te i N faa Lindse - Monader, men mange Bolge-Strcrkkere; 
disse svommede med megen Hastighed og i en belgcformig Bevægelse, deels en
kelte, dcels laae de, som Stev-Hobe i store Samlinger, og spillede i Ran
den, som Solens Straaler paa det stille Vand. I O vare blotte Lindse- 
Monader, og Jord-Messens Stykker syntes omgiven som med en Slum, 
der bestod af mange smaa Bobler, der lignede Monaderne.

D 2 Den
j) Begge disse Formeeningers Virkelighed har Hr- Spallanzanis fortræffelige Forsog sat < 

deres fulde Li)S> t
t) Dette ncegtrr Hr, Spallanzani.
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Denise, foruden Liudse-Monaderne og nogleBolge-Strckkkere vare 
i N tvende meget smaa eller unge Hitte- Bttgtere; de vare vandklare, uden 
kicndelige Indvolde, og det sædvanlige Indsnit fortil var neppe at mærfe : 
Foruden Liudse-Monaderne, saaeö i O sire til sex tre Gange saa store, kugle
runde og klare Dyr; i Midten havde de ct Indtryk, som en Munding, eller en 
sort Streg, der syntes snart at giere tvende, snart trende Afdelinger; deres 
Gang var en langsom Vælten: Dette Dyr har jeg ikke uoie nok undersogt til 
at vove at bestemme det.

Den 19de i N we Bolge - Strikkerne og Liudse-Monaderne hyp
pige, i O allene Lindse-Mouader.

Deu 23de i N fandtes nu korte og lange Bolge - Strikkere, mange 
vare længere end sædvanligen: dette kunde opvække nogen Tvivl, cm ikke Li
nie-, Bolge- og Kiep- Strikkerne vare allene i Længde og Tykkelse forffiel- 
lige, dog andre Bemærkelser tt) synes at bestride denne Meening, og at giere 
dem til saa mange forffiellige Arrer: Böige-Strikkerne bevæge sig flange- 
formig, men standse hvert Hieblik i en stiv Udstrækning. I O saaes intet 
levende.

Den Zode vare i N meget faa Hitte - Bttgtere, nogle Lindse - Mo
llader / og mange Bolge - Strikkere ; af disse vare nogle tykkere og fire til 
sex Gange længere end de andre: og nogle af de korte vare ligesaa tykke, som de 
længere; Nu syntes de i deres flangeformige Bevægelse tillige at bæve noger. 
Et flint Spind havde uordcntligen beklædt Bunden af Draaben , og vedblev 
ester Uddunstningen: det lignede i Fiinhed og Farve de smalleste Strikkere, 
og laae ikke paa hinanden, men var krum-grenet, og i Enderne sammenhæn
gende. I O var intet levende at mærke.

Den Zdie November saae man i N mange Lindst-Monader og Bolge- 
Strikkere; hist og her en Hitte - Bugter og faa Rynke-Hiornere: Det 
sine Spind faaes endnu som den 30te October, men meere sparsomt; i O vare 
mange Lindse - Monader; men ellers intet levende.

Den rode var i N intet af Spindet at mærke, ei heller nogen levende 
Strikker, men hist og her laae nogle enkelte dode. Liudse-Monaderne og 

Hitte
tt) Dr tre anforte i min Hiftoria infuforiorum under hvers Navn.
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Hatte-Bugterne vare i Overflodighed, men ikkun faa og store Rynke-Hior- 
• nere. I o bevcegede sig nogle Lindse-Monader.

Den 23de I N saaeS mange smaa og store Rynke-Hiornere, faa 
Ha'tte-Bugtere, og mellem disse et par store, fom indvendige« t Bunden 
syntes ffyggede; smaa og fire Gange saa lange Bolge-Strcekkere; nu saaeS 
aner nogle Spindtrcevler saavel flydende i Draaben, som paa Glasset efter 
dens Uddunstning. I O fa aes foruden mange Lindse-Monader nogle storre 
melk-hvide Kugler og nogle dobbelte.

Den 2Zde December var i N ncrsten al Vådske forsvunden; den liden 
Fugtighed, som var tilbage, var opfyldt med maane-dannede klare Lege
mer af lige Sterrelse; saalcrnge de vare fugtige, faaes intet i dem, men ef- 
terfom Fugtigheden bortdunstede, fyntcs i hvert tre Afdcelinger, men det var 
tre klare Kugler i lige Vidde fra hverandre; Om disse ere Trcre-Mossensusyn
lige Froe, eller Skimmel-Planter eller dode tre-punkt-Strikkere r-), vil 
maaffee Eftertiden lcere; de ligne meget disse sidste, fom jeg dog aldrig saae 
krummede: Jeg god frisk Vand paa dem. I O vare, som den 23de Novem
ber, Lindse -Monader og melk-hvide storre kuglede Dyr, som syntes at vcerg 
Boble-Rundere .

Den iste Februarii 1782. i N hyppige maane-dannede Legemer, som 
den 23de December uden al Bevcegelfe, og desuden mange Hcette -Bugtere» 
i O ligesom den 23de November.

Anmærkning.
Da vi i denne femte Undersogelfe have feet korte' og langblevne, finalle 

og tykblevne Bolge-Stra'kkere, og af de tykke baade lange og korte, og vi 
derved erindre 06, at Boble-Dyrene, naar de have naaet deres storste Vcrxt, 
fortplante sig ved Deeling, faa tor vi neppe tvivle paa, at de tykke korte jo 
ere Dele af de tykke lange, og at Bolge-Stra'kkerne saaledes fortplante sig 
ved Tver-Deeling, ffulde maaffee Aiep-Attakkernes brakning - lignende 

D 3 Boining
v) Vibrio tripunclatHs.

x) Cyclidium Bullo. Verm. I, 36,
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Boining have famme Aiemed? Deruden fremstiller denne Undersogelse tvende 
besynderlige Syner: engang at i lige Vand og af ncer beslcegtede Vcexter i en 
Tid af ncesten tvende Maaneder i O intet fremkommer uden §indse-Monader, 
og i N foruden disse endnu Bolge-Strikkere, Hatte -Vugtere og Rynke- 
Hiornere : og for det andet dtt meerkelige Spind i N; hvo siger os Aarsagen 
til hiin Nliighed, og hvorfra kommer dette Spindelvæv? falde disseDyrS Mg 
uden fra ned i Glasset, eller fremkomme de af Vandets Bestand Deele, hvorfor 
fees de da ikke faavel i O fom i N ? eller meddeeler Iord-Mossen Vandet faa- 
danne Partikler, fom kan hindre Volge-Strcrkkeres, Hitte-Bugtercs og 
Rynke- HiornereS Udklcekning og Fremkomst, og Trie-Moften nogle, som 
befordre dem ? Eller kan ved Trcre-Mossens Oplosning (decompofitlon) av
les Lindfe-Monader, Velge-Strcekkere, Hcette-Bugtere og Rynke-Hior- 
riere, og ikke af Jord, MossenS uden hine forste? Dette sidste er ikke usand
synligt af det Monade-Sliim, som saaes om Jord-Mosiens Stykker den 
T2te October, og af de andre Dyrs Udeblivelse; og hunt, hvad Monaderne 
og Strikkerne angaaer, faaer nogen Styrke af hvad jeg tilforn har sagt om 
tnange Verseners Oplosning til samme. Det fremkomne Spind og Spind- 
trcevler kan allene have deres Oprindelse af dode og sig ved Enderne 
rerende Strikkere, efterdi ingen anden Aarsag i Vandet var forhaanden, de 
og efter Draabens Uddunstning sees paa Glassets Flade, fom et saadant 
Spind, og give det lignende Spind, som ovenmeldte af Kel-Soppen uddam- 
pende Visener giere paa dens Overflade, ikke liden Vcrgt. Derimod ereHitte- 
Bugterne sammensatte af for mange heterogeniffe Deele, og deres Parring, 
Avling af Mg, og Tilvcext for tydelig, ar man fornuftigen kan og bor antage 
uogen anden Grund til deres Tilblivelse, end ved Mg eller Festere, som kom- 
me i Vandet uden fra. Rynke-Hjernernes homogenize Vcesen bringer dem 
ucermere til Infusions- end til Boble-Dyrene. Vel har jeg og viist, at 
Belge^ Strikkerne tiltage i Lingvo og Dreihed , og sandsynligen fortplante 
Pg ved Tver-Dceling, men tut de ere simple og homogenifke, og det man veed 
om dem, neppe taalcr nogen anden Forklaring, saa vil endog Formeerelsen 
ved Deeling, siden Parrings-Midlet synes alt for sammensat for disse aller - 
simpleste Dyr, blive saa meget mere nodvendig til deres store og tallofe Antal, 
og til at erstatte de mange, som for een eller anden Aarsags Skyld ikke komme 
til Live agien. Siette
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Siette Undersogelft.
Den 8de October god jeg kogt kold-blevet Vand paa modne heele Tax- 

Bcrr, paa smaaffaaret Bispe- Sop (Elvela Mitra) og paa en Trcre MoS 
(Hypnum); hvert var i sit Glas, og jeg kaldte det forste P, det andet Q og 
Det tredie 11.

Den 9de var i P intet uden Lindft- Monader at mcerke; i Q derimod 
var hecle Draaben en Masse af vrimlende Grcrndft-Monader, blandt hvilke 
nogle faa Lindft' Monader, og syv eller otte voxne Hcrtke-Bugtere med 
Moie bevcrgede sig. 2 DraabenS Oversiade laae nogle klare Legemer, storre 
end Lindft-Monaderne, ubevægelige; de vare maaffee de af Soppen i dens 
Modenhed uddampede Froc-Korn. I R. vare meget faa Lindse-Monader, 
og tvende unge Hcvttc-Bttgtere. Hcette-Bttgternes fulde Vcrxt i Q efter 24 
Timers Forlob, standsede mig ikke lidet.

Den I2te i P een Rynke-Hiorner og hyppige Lindse-Monader; af 
disse syntes nogle at hange ved hinanden, og at have en fort-laden Tvcrr-Streg 
mellem sig, denne foraarsagedes sandsynlige« af bcggeS over hinanden liggende 
Kanter. I Q var hver Draabe i fuld girerende Bevcrgelfe af Grcendfe-M0s 
nader, denne Vrimmel er ubeskrivelig, Sop-Stykkerne oplosteS i disse, og 
DereS smaa endnu heele Masser bestode af famme: hist og her faaes enkelte, 
faavclfsm i smaa Hobe og i Perle-.Snorer famlede Lindfe-Monader, og ikke 
faa Hcrtte - Bugtere af enhver Alder, mange stärkt bugede og indtrykte. Des
uden blev man nogle klare crgformige Legemer vacr; disse havde, dog ikke alle, 
cn Boble i Midten, og ved den ene Ende et par vedhængende Monader; de 
havde ingen anden Bevcrgelfe end den, de sik af de underliggende Grcrndft-Mo- 
naders Vrimlen , Fig. 3. paa 2den Tabelle vifts denne Vrimmel. I R. faa 
Lindse-Monader og Hcttte-Bugters; desuden et Par Urin-Glas-Spil
lere^).

Den 14de var i p intet levende at mcrrke; i Draaben laae nogle klare 
Korn, som formodentligen var Froet af en almindelig Skimmel 2), der stod 
opreistpaa Tax-Bcerrene, saavidt Vandet var dem sraduustet; paa Bcer- 

rene 
j') Trichoda Urinarium. Verm. I, 93.
«) Mucor Mucedo.
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rens laae endnu en anden meget nydelig og ubekiendt Skimmel, som ikke sees 
»ned der blotte Hie, hvis Aftegning vil finde Sted i Flora Danica» I Q 
var hver Draabe en Masse af vrimlende Grcrndse-Monader, blandet med 
mange smaa og store Hcrtte - Buntere; de sidste vare fulde af klare Punkter 
eller Bobler, meget bugede, og kunde give sig hist og her Indtryk, naar og 
hvor de vilde, samt lade det forreste Indsnit forsvinde, ja antage Snip- 
Bugternes <e) tilspidsede Gestalt, dog vare de indvendige Blccrer hos ingen 
saa store og ^lorke, som i de Gotiske Figurer ö); de briste ikke eller bortflyde 
i Molcculer, ttnar Vandet er nddunflet: Vanders eller Sop-Massens Over
flade i Glasset var bedorkket med den almindelige Skimmel, men af den nye var 
intet Spor ar finde. I R vare faa Lindse-Monader, men mange Hcrtte- 
Bugttre; de unge vare smaa, vand, klare og noget platte, de gamle store, 
ophcevede, bugede og udfyldte, og vaklede hastigen.

Den lyde iP intet levende; i Q heeleDraabcn endnu fuld af vrimlende 
Grcrndse-Monader, og mange klare Free-Korn af Soppen, som bevcrge- 
Des af Monaderne; faa unge og klare Hcrtte-Bugtere, mange store med 
HEg opfyldte, som gave deres Bug forskiellige Indtryk. Og i R vare mange 
stcrrk indffaarne og bugede Hcrtte-Bugttre, som den 14de; desuden smaa og 
store Vcrgge-Luns-Spillere n) i en munter Omkring- Svomning.

Den2gde; i? var intet levende, men Over-Fladen var bedorkket med 
en. fiin Spindelvcev-Hinde, som var en Virkning af de ovcnmeldte tvende 
Skimmel-Arter, der nu havde affloreret. I Q syntes alt flydende som til
forn forvandlet til Grcrndse-Monader/ blandt hvilke saaes Hcrtte-Bttgttre 
og Soppens Free-Korn. I R saaes Hcrtte-Bugttre og Vcrgge-Luus- 
Spillere, som den 19de.

Den 30te i P intet levende; Q var overalt bedcrkket med den alminde
lige Skimmel, der var saa fiin, at det blotte Hie intet skimtede uden et Spind, 
men Lupen viiste mod Lyset de hvide og sorte Kugler pacffine opreist- staaende 
Stilke, saa tortte som Hveden fen veldynget Ager. Under depne^ Skov 

levede

«e) Kolpoda 'Nucleus-,

v) Bonnets Abhandl. jvon Goeze- t 7. £ 2-5
n) Trichoda Ciuiex Verm. I, gj.
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levede endnu store, bugede og crgfulde Hcrtte-Vugtere,og nogle faa Lindste 
Monader, men nu vare Grcmdse - Monaderne forsvundne; mange af 
Soppens Free-Korn fanes og fn a i Draaben. I R sv em mede 2 til 3 Heette- 
Bugtere^ faa Lindse - Monader, mange Vngge-Lims-Spillere og klare 
Linie - Strikkere.

Den zdie November var-i P ligesom tilforn, intet levende at mcrrke, 
men derimod saacs nogle udbredte 93u|Te, hvori Knepper og Grene vare af 
ulige Tykkelse og Lcengde, og lignede de naturligen i Grene opskndte Selv- 
Stuffer; det ban ikkevcrre ander end tilsceldigen samlede Gran as de nys-ncevnte 
florerende Skimmel-Arter. I Q levede Hcrtte-Bugterne og Lndse-Mo- 
naderne under den almindelige Skimmel; og i R de samme tilligemed Linie - 
Strakkerne og Vcegge- Luus- Spillerne ligesom den 30te October.

Den 12de i P intet levende; i Q mange Hcrtte-Bugters, Linie- 
Strikkere og Lindse Monader, af disse havde nogle samlet sig i vilkaar- 
lige smaa ulige Hobe eller Roser; I R vare meget faa Hatte - Bugtere, 
flere Vcrgge - Luns-Spillere, Linie-Strikkere og Lindle - Monader: 
af disse vare nogle storre end scedvanligen og enkelte; andre havde foreenet sig 
esteren Loengde tre i Tallet, som en Perle- Snoer b): Saadanne Perle-Sno
rer og ovenmeldte smaa Roser ere mig nogle Gange forekomne.

Den 23de endnu intet levende i P; i Q vare Hcrtte-Bugterne bugede, 
hist og her trykte og med 'Mg opfyldte, og endnu nogle Lindse - Monader og 
Linie-Strcrkkere i Bevcrgelse. IR vare Vcrgge-Luus- Spillerne end
nu i fuld Svommen.

Den 2Zdc December var i P alt udwrrct, og Fugtigheden forsvunden; 
i Q fandt jeg nu forst ct Par Ferskvands Aal - Strikkere r)‘, en ung og en 
gammel, og nogle Hcrtte-Bugtere, som med deres Tilspidsning lignede Snip- 
Bugterne; r R levede Vcrgge-Luns-Spillerne endnu i fuld Trivning.

Den iste Februarii vare endnu i Q faa Snip-Vttgtere og Lindse- 
Monaber;

Saaledes ftcs de paa vores 2den Tabelle i zdie Figur, og i Gleichens Abhandl, von 
InfusionsThierchcn t. 20 f. D. 1.

e) Vibrio Angvillula. Verm, bill, I, 23.

N/e Saml. III. 55*
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Monader; hine opholdte sig ved Randen af Glasset, og fandtes ikke i de 
Draaber, som optoges i Midten af Overfladen; i R var alt udtorrer.

Anmcerkning.
I denne siette Underfogelfe maae det komme os befynderligt for, at i P 

ingen Halte'Bugter, som dog i Q og R vare saa overfiodige, viisie sig, 
ikkun een Rynke-Hiorner, og fra den 14de Oct. til over den 2Zde Novem
ber aldeles intet levende, ikke engang de ellers villige Lindsi'-Monader. I 
Tar - Barrene maae altfaa vcrre noget, der aldcles hindrer de ferstes Udvik
ling og standser Rynke'Hiornernes Formeerelfe; skulde maastee den nye 
Skimmel have giort Vandet uskikket til noget Levendes Frembringelse? den al
mindelige kan ingen Skyld have, da de sædvanlige Dyr have levet i Q under 
denne, som ellers, Krcrndse - Molladen undtagen, der med Skimmelen- 
Opkomst forsvandt: dog kan dette ikke tilskrives Skimmelen, thi Grandfe- 
Monaden har i denne Infusion udholdt langt flere Dage end den ellers pleier 
vedvare i andre: den var i Q i det längste efter 24 Timers Forleb i den aller- 
storste Overflodighed i femten Dage, og Stykker af Bifpe-Soppen faaeö al
deles at vare sammenfat af disse blandt det levende mindste Dyr og at opls- 
ses i samme; hvad synes da rimeligere, end at de have udviklet Soppens forste 
Tegning, faavidt den kunde udvides, og forstrakt den sterste Deel af den 
Masse, som behsvedcs til at udfylde den; disses Aadfcler, om jeg faa tor 
ncrvne dode Dyr, der ikke kan fees, men allene tc?nke§have maastee, blan
dede med fra Luften nedfaldne Stovgran, dannet et Iordmon, hvoraf en tyk 
Skov af Skimmel opvoxede.

Saa almindelig som Vigge-Luus Spillere forekommer-i de natur
lige Infusioner i Grofter og Damme blandt Ånde-Mad og Conferver, faa 
fremmet var det mig at fee dem i R, da hverken jeg eller nogen anden tilforn 
har fundet dem i nogen konstig Infusion: dog kan de faa lidet fom Aale- 
Strcrkkerne i Q have nogen anden Oprindelse end fra der af Luften cre 
nedfaldne idisse trende Infusioner, hvoraf Sop-Infusionen allecne maae 
have vcrret stikket til Aale - Strikkernes, og Trcre - Mostens til Vckgge-Luus- 
Spillernes, Udvikling. Der stttlde meget have forundret mig ferft efter 10 

Ugers
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Ugers Forlob at træffe paa en Aale-Strcrkker, hvis jeg ikke havde erfaret, at 
de i de naturlige Infusioner forsi lode sig fee, naar de længe havde siaaet i mit' 
Kammer; Hr. Spallanzani har ogfaa fundet en Aale- Strcrkker i hans In
fusion af Klcver-Froe, og-note bejf revet den ,7); men hans Tegning er fom 
alle de ovrige, faa overmaade flet, at den snarere synes at være giort efter en 
af vore spiselige Aal, end ester noget mikroskopiskt Dyre).

Syvende Understgelft.

Den 12te October ged jeg i Morgenstunden kogt koldt-blevet Vand par 
heelt og paa knuset Hawpe Froe; den ferste Infusion betegnede jeg wed S 
og den sidste med T. Samme Aften tog jeg tvende Draaber af den eene, og 
tvende af den anden, og fandt i ingen Draabe endnu nogen Monade; men 
derimod til min stersie Forundring i enhver Draabe af 8 en fuldkommen Hcrtte- 
Bugter, og i T en Snip - Bugter med rundet Bug og boble-formige Ind
volde. Jeg kunde og burde ikke troe, at en saa hastig Væxt fra TEg af vae 
muelig i i2 Timer, og derfor formodede jeg hellere, at disse Bttgtere havde 
vedhængt Enden af Penne-Posen, hvormed Draaben blev ophævet fra de 
andre Infusioner, skiont dette var skeet for en Time siden, og jeg til denne 
brugde tvende Penneposer, og hver Gang afgned Enden, sorend jeg dyppede 
den i den nye Infusion: heri syntes jeg at blive bestyrket, da leg med en nye 
Pen af begge optog nogle Draaber, hvori ingen saaes. Dog bliver det ikke 
mindre besynderligt, at hvis de, Afgnidningen uagtet, have vedblevet Penne
posens Ende, de da efter at have været en Times Tid uden for deres natur
lige Element i et Hieblik opleve, og strax omsvomme med Hurtighed. Og da 
jeg paa et andet Sted har erklæret mig imod dede Blære-Dyrs Oplivelse, og 
jeg altid har seet, at de halvdede eller vansmægtede, naar jeg tilgod en frisk 
Draabe, behevede nogen Tid, inden de kom til deres forrige Kræfter igien, ja

E 2 ae
d) Microscopists Bcob. S. igp- f- 12.
e) Lidet bedre ere de i hans opufc. pliyf. hvor man dog ikke kan see nogen Forstiel pa«

Rlodevcelteron med sine Unger f. 11. og en Vand - Draabe med Infusions-Dyr 
f. 10. t. 2» og hvor Stilk-Snurrernes Snurrehaar see ud som stive Takker i et Uhr, 
Hiul.
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at nogle beholde en vedvarende Lamhed, og Bispe- Sops -Infusionen viiste 
rnig efter 24 Timer i en Draabe kogt Vand 8 voxne Hatte--Bugtere, saa 
rnaae al Raisonnercn vige for Erfarenheden/), og jeg ber ikke tvivle om, at 
jo en Hatte - Bllgter fra 2Eg g) eller Embryo i 12 til 24 Timer kan blive 
fuldvoxen. Jeg blev siden hindret at eftcrsee Glassene S og T indtil.

Den 19de. Nu vare i begge baade Lindse-Monader og gamle Hatte- 
Bugtere, og desuden var heele Draaben af l en Vrimmel af Grandse-Mo- 
nader, fom i Q af forrige Undersøgelse.

Den 2gde faaes i 8 Lindfe - Monader og gamle Hatte-Vugtere, og 
i T Grandfe- og Lindse - Monader, fmaa og store Snip-Bugtere, des
uden laae her nogle klare Blcerer af forsißiellig Storhed, og gemeenligen to 
Gange'faa store fom Lindfe -Monaderne, og syntes ligesom afskaarne i 
begge Ender: i faa skimtede man een eller tvende Punkter, de syntes ikke at 
have nogen frivillig Bevcegelse; thi aten enkelt undertiden rortes, kunde kom
ine fra de vrimlcnde Grandse-Monader. Dette viser den 4de Figur paa 
Den anden Tabelle.

Den gore October; i S vare Lindse-Monader, store og fmaa Hatte- 
Bugtere, og ^desuden Linie-Strakkere sorhaanden; i 'I' derimod havde 
Snip - Bugterne meget stcerk sormeeret sig, og Infusionens Overflade, var 
bleven bedcekker med den almindelige Skimmel.

Den Zdie November i S mange rundbugede Hatte - Bugtere , fulde 
af ^Eg, og nogle Lindse-Monader, men en stor Vrimmel af Linie-Strcrk- 
kere. Endskiont Vander i 'E var ncesten borttorret, og Overfladen stcerkt be- 
Loekket med Skimmel, vare dog mange Snip-Bugtere sorhaanden, og nogle 
smaa ubevægelige Blcerer, i hvis Midte jeg under det fammenfatte Microfcop 
Eunde fee en Punkt; saadanne Blcerer fandt jeg og undertiden i Scelsikab med 
Hatte-Bugterne; at Vandet ikke aldeles sikulde ud rorres, rilgod jeg nogle 
friffe Draaber. z

Den 
/) Ioblor fandt Hcrtte Vnqlcrne i en Eege-Troees Infusion 2 Timer efter, men denne 

var ffcet med raat Vand, hvori de sandfynligen vare forud, jtøicrolc. 2 part. p. §2, 
§) Da de fistre Znfuflons,Dnr efter Hr. Spallanzanis Forssq ikke kan udholde 34 Gra» 

. ders Varme, oq deres ZEa ikke 28 Graders, opufc. phyf. p. 72. saa maae DEg- 
-em Mke komne fra Luften, og deres hastig« Udvikling have fin Rigtighed.
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Den rode November; i S saaes mange unge og gamle Ha'ttk-Vug- 
tcve / og i T mange Snip - Bugtere, og flere Linie-Strakkere Svar- 
meviis.

Den 2gde var ogsaa S belagt med den almindelige Skimmel. Stil
kene, som ellerö pleie ar vare hvide, vare her brune, og viklede i hverandre 
som er Spind, dog vare de sphariskc Free-Kapseler, som sadvauligcn i deres 
Modenhed, sorte. Baade Hcrlle-Bugterne i S og Snip-Bugterne i 
T vare, da den liden overblevne Vadske ei rakkede op over deres trinde eller 
ophavede Legemer, blevne platte og skive - formige, og saae ud som Solv-Plet
ter i den cm faa Aieblik forsvundne Fugtighed.

Anmcerkning.
Det markvardigsie i denne syvende og sidste Nnbersogelse bliver den ha

stige Apparition af Bugtere efter 8 til 9 Timers Forlob: besynderlig erden 
Forskiel i smaa Dyr, som den liden Forandring af heelt og knuset Hampefree 
viiste. Da Grceudse-Monaderne og deres Vestagtede cre de, som efter milt 
Hypothese udvikle alle Planters og Dyrs Tegninger, og udgiere deres Masser, 
maatte de , faaledes som skeede, i det knusede Free saa meget snarere ftiegis- 
reS og blive levende, end i det hele, hvor den udvortes haarde Skal, saa 
lange den blev ubeskadiget, idet mindste over cn Maaned, thi saa lange va
rede denne Undersogelse, hindrede deres Fremkomst; og dette bliver et nyt 
Bevris for min Theories Sandsynlighed. At hele Tiden vare i S Hcxtte- 
Bugtere og i T Snip-Bugtere, som og ar Linie-Strcrkkerne love sig i 
S fee nogle Dage ferend i T, mane ligge paa Infusionernes forskiallige Beskaf
fenhed og andre oö skiulte Aarsager.

Endnu maae mig tillades nogle Anmærkninger over de i de underssgte 
Infusioner forekomne Dyr: Dernast vil jeg ligne andre Micrographers Sy
ner med mine i lige Infusioner, saavidt mueligt bestemme de af dem seete Dyr, 
og stukte mod et Kritisk Hiekast paa de uyeres Hypolheser.

Jeg troer ikke at smigre mig for meget, om jeg haaber, at mine Lasere 
af det foregaaende indsee, at Infusionernes Undersegelse er for den tankende 
ikke af liden Vigtighed, og jeg er mig selv bevidst, at jeg, langt fra at have 

E 3 givek 
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givet dem den tilstrcrkkelige Opmærksomhed, ved dette ringe Forssg allene har 
villet opmuntre dueligere og standhaftigere Grandskere at suldftre er saa rigt 
og frugtbart 2Emne.

Disse syv Undersogelser eller 20 Infusioner have giorr 06 bckiendt med 
siorten Microscopiae Dyr-Arter : ril ingen afdcm rakker det menneskelige sig 
selv overladre Hie, og nogle skimtes allene af det starkest bevcebuede. De 
mindsteS eller de egentlige Infusions-Dyrs Tilblivelse , er vansseligst at for
klare; de ere, som oven sagt er, meget forssiellige fra de andre mindre rigtig 
gen kaldte Infusions-Dyr eller vore Boble-Dyr, og komme ncermest ril Seed- 
Dyrene De ere de, som jeg i Fortalen til min Hiftoria Vermium I, 
p. 21. skiller fra de andre ved de Ord: animalcula fimpliciflima & mi- 
nutiflima r), a reliqvis microfcopicis, qvæ cum iis confundunt au
tores gravifiimi, lubftantia & organifatione di verfa, og som jeg til
lige med Sad - Dyrene der tillagde den vigtige Forretning: omnigenas ani
malium & vegetabilium figuras pro modificatione fubfiantiæ reticu
laris feu primordii foetus evolvere & in lucem producere. Denne 
Forklaring over disse og andre Dyrs Avling har min Ven, Hr. Pastor ØOC^e 
i Bonnets Abhandlungen auS der Jusektologie s. 424. ikke rigtigen for- 
staaet k), thi han antager den for en Hypothese om Infusions-Dyrenes Av

ling
At disse cre i deres Arter forssiellige fra Infusions»Dyrene, deri kan feg ikke andet 

end bifalde Varon von Gleichen von Infusions-Thierchen f- 69 og 70. men at 
Infusions - Dyrene, som han siger, ikkun avles i de Vande, som have en ond Lugt 
og intet Spor af Salthed, strider mod Erfarenhed; da de og forekomme i Vande, 
som ingen mærkelig Lugt have, cg overflodigen i det staaende Strand-Vand. Ei 
heller kan man nægte be egentlige Infusions-Dyr deres Narbestagtelse med Sad, 
Dyrene, thi Grcrndse - Monaden, Linie-, Volge-, og Kiep - Strakkeren, saavel, 
som Pukkel- og Free,Haleren, komme dem temmeligen nar,baade i Gestalt,Ster- 
relse, Bevægelse og mindre klare Vasen: men med Hatte-Bugter«», som nasteni 
alt er forstiellig, maae de ikke lianes.

i) Remotiffima er i Vonnets Abhandl. s. 423. en Trykfeil. .
ty Ög har ha»t forstaaer mig utt’gtigen, naar han S- 421. siger, at jeg har sögt at 

bestyrke min Formodning om Infusions - Dyrenes Avling med Hr. Vonnets 
Tanker; tvertimvd, thi jeg siger udtrykkelige», nt. mine Vemcrrkelser give Don
nets metaphvsiske Ideal, om ikke den fulde Virkelighed, dog nogen Sandsynlighed 
(metaphyficam mundi vifionem , qvam ill. Bonnet ingeniofe effinxit, obferva- 
tiones meæ fi nondum abfolute veram, probabilem faitem reddidere. Hi# 
Verm. I. p. 22-)
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ling i Almindelighed, da den dog indeholder en dobbelt Theorie: een nemlig 
for de egentlige Infusions-Dyr, der samle sig til en livles Masse, og igien 
loöneS til levende Visener; og den anden at disse udvikle og udfylde alle Dyr 
og Planter. Disse Infusions-Dyr forandre ikke deres Figur (thi de fmaa 
Bobler, som Hr. Göeze antager for samme, og om hvilke han paastaaer S. 426. 
at de dagligen blive stsrre og forandre sig i langagtige og ergründe Figurer, og 
de, om hvilke Reaumur raler, ere ikke de egentlige Infusions-Dyr eller mine 
Monader, men sandfynligen unge Hcrtte« Bugtere, eller andre saadanne) 
og strider det ikke saaledcö, som han S. 45t. med Hr. Vonnet meener, imod 
Fornuft og Erfaring, at Infusions-Materien skulde kunne oplofts idisse 
mindste sammensatte Dyr, thi Fornuft grunder sig fornemmeligen paa Analo
gie, og hvor ofre er denne mislig ? Erfaringen derimod viser, at hele Draa- 
ber og Vcedske - Samlinger synes at bestaae af Monader, Strcekkere og Soed- 
Lyr, og hvor vanskcligen vil man finde nogen sandsynligere Udvei for deres 
tallose og uendelige Mangfoldighed? Om de storre Infusions-Dyr eUtt 
Boble-Dyr, og om alle ovrige Dyr og alle Planter gielder min anden der an- 
forte Avlings- og Udviklings - Theorie, nemlig at hine fmaa Dyr efter detnet- 
formige Vceftnö Beskaffenhed eller Fosterets forste Tegning, som forud af 
Skaberen efter hver Skabnings Hiemeed er forffielligen anlagt, udvikle og 
frembringe alle Slags Dyr og Planter og f. f. /).

De storre Infusions - Dyr eller Boble-Dyrene fortplantes ved i Van
det af deres Modre henlagte 2Eg, som sandsynligst med Uddunstningen stige 
op i Luften, og falde tilbage igien i Vandet og paa alle andre i Luften verrende 
Legemer, med hvilke, naar de tilfceldigen komme i Vandet, de der udklcrfkeS. 
Men hvorfor de udvikles i een Infusion og ikke i en anden, hvorfor de frem
komme tiligere eller sildigere, og hvorfor de til samme Tid vedvare längere eller 
kortere i een Infusion end i en anden, og saadant mere, det vil den menneske-, 
lige Flid og Eftertanke vel neppe med Vished udfinde.

Ar
/) Terreftri enim materiæ plus vel minus immixta, partes corporum folidas & flui

das , l bera fuccuin nerveum fpirirusque animales conflituere, novorumque con
tinuo affluxu incrementum augere, vitam fuftentare, morteque opificii vinculis 
fenfim foluta re vi vi feere, novum pro re nata opus aggredi, ficque per circulum 
perennem e materia bruta fieri organica, ex organica bruta voluntate Qvinfi 
motoris a veritate non prorfus alienum, Verin. 1. c. p. 22.
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At de ikke, font Hr. Spallanzani paastaaer w), ikkun vise sig i 
Freets Spiren og Vcext, og formindskes, naar detbcdcrves, eller font Ned- 
Ham vil, at deres Fremkomst aldeles beroer paa Materiens Vegetation, vise 
mine Infusioner, thi foruden at mange ikke vare satte paa Free, og dog gave 
Infusions-Dyr, fandtes de og i Infusionerne paa gammelt og knuset Hampe-- 
froe og andre Vcexkernes Deele, som ikke kunde spire, i megen Overflod, end
og da jeg efter et AarS Forlob god atter friskt Vand paa en gammel Hampe- 
Infusion. End mere vise mine Undersøgelser, at Infusionerne, enten de 
giores med raat eller kogt Vand, enten de rilproppeS eller staae aabne, frem
bringe norsten famme Dyr.

Grcendfc Monaden er det allermindste og overflodigste af alt Levende, 
vg det Infusions-Dyr, som allerferst viser sig, dog ikke i alle Infusioner; af 
de ncrrvcerende tyve forekom den ikkun iBlade-Soppens , PcrrekiodctS, og de 
knusede Hampesrecs Tilgydninger, og i et svagt Liv i Hoe-Insusionen med 
raat Vand. Ester von Gleichens sindrige Hypothese, at Infusions-Dy- 
renes Oprindelse maae sogeS i Vandets Bestanddcele, ffulde den vise 
sig i alle Infusioner, og Vorre den forste, thi hans meget smaa Bobler eller 
saa kaldte Grund-Bcvargelse, ere vore Grcrudse-Monader, oghansVrim- 
ruel as smaa Punkter S. 75. vore Alidse - Mdllader, men her feilede den 
i mange. Og ffulle de efter hans Formeening foreene sig til (terre Dyr ved 
at indvikle sig i en fcrlleS Hud, men naar jeg undtager de ovenanforte blotte 
Rosensigurer og Perlerader, hvoraf ikkun nogle af de forste havde nogen Be- 
vcrgelse, og kan ligcve! vcere en tilfcrldig Samling, har jeg aldrig iagttaget 
noget siigt, tvertimod saae jeg oste, at uordentlige Samlinger af dede lignende 
Kugler bev.cegedes af de omsvcevcnde Grcrttbse- og Attdse-Monadkr, og at 
andrer Hinder liggende Kugler hos Boble-Dyrene udgod sig af Hinderne, 
eller tydeligere, at andre -Infusions-Dyrs blcerede Vasen udflod af deres 

brustne
M) Microftop. Beobacht, s.^i 51. Die Natur beobachtet gewisse Gesche, nach welchen sie, 

wenn der Saame ansängt zu kciw.cn, hcrvorkommcn, so wie dieser wächst, sich ver
mehren, und wenn er abnimt ober verderbt, sich gleichfalls vermindern und sterben, 
wie Hr. Ncdham uns belehret, daß die Erzeugung der Thicrchen gäuhlich von derVe» 
Station der Materie abhange. Vibere S, 151. wenn man den Saamen zerdrückte, 
hörten sie auf einmal auf.
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brostne Hinder. At visse Dyr undertiden sees at flabe livlsse Masser ester sig, 
henrorer ofte fra de fine stalden markelige Spillehaar, som omgive dem, lige
som den Snurrerne af Hr. Baron von Gleichen tillagte tiltrakkende og bort- 
skydende Egenskab (attraftio & repulfio) allene beroer paa deres Spille - 
Haars Hiuldreining.

Lindse-Monadcrne ere de almindeligste og langst - vedblivende; thi 
ueppe gives der nogen Infusion, hvori de ikke findes ,felv i alle Slags farske, 

. endog i det klareste og i Strand-Vandet; jeg er derfor meget Nar ved, hellere 
ar miötroe min egen Undcrfegelsc af Infusionen C, end at vare sikker om, at 
den ikke skulde have varet der, skiont det at jeg til samme Tid og Stund haver 
igientagen iagttaget den i alle de andre Infusioner, gier det aldeles usandsyn
ligt, at jeg hver Gang skulde have overseer den: At Lindse-Molladerne un
dertiden samle sig i smaa Hobe eller Rader, synes at vare aldeles tilsaldigen 
eller maaskce en Virkning af deres naturlige'Drivt, at satte sig ved hverandre 
og at danne en Masse etter Hinde; saaledeö seer man, at de ved DraabenSUd
dunstning samle sig imod Randen , naar andre Infusions - Dyr soge til Mid
del- Punkten, hvor endnu nogen Fugtighed er tilovers , for ar opholde Livet 
i nogle Sieblik. Aldrig kande, som Hr. von Gleichen n), der urigtigen 
holder dem for de samme Kugler, som sees i de aldre Hitte-Bllgtere, formo
der, frembringe en falles Hud, udvikle sig iden og blive Hitte- Bttgtere; 
dette fees endog deraf, at Hcette-Bugtere fandtes i de Infusioner, hvor 
endnu ingen Lindse-Monader vare, eller ligesaa snart som disse. Linie«, 
Volge - og Kiep-Strikkerne, ere uast Grindse-Monaderne, ester hvad 
det bevabnede Aie kan opdage, de simpleste af alle Dyr, og de tvende forste 
nasten ligesaa overflodige.

K iep-Strikkerne lode sig see ester 2 til 3 Dage, Bolge-Strikkerne 
ester 12 til 14, men i den tilprvppede Hoe-Infusion efter Z Dage, og Linie- 
Strikkerne efter n tit 15 Dage; Linie - Strikkerne leve faa Dage, 05 
Bolge-Strikkerne de fleste: Det er markeligt, ar Linie- og Bolge-Strik- 
kerne, der ere meget mindre end Kiep-Strikkerne, behove flere Dage inden 
de fremkomme; dette maae ligge ei allene paa Infusionens, men og paa deres 

egen
n) Abh. von Infusions - Thierchrn S' 75'

X*yt Saml. III. 25, F
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egen Beskaffenhed, og dette synes at bevise, at de deres Lighed uagtet, ere 
i Arterne forstiellige. Mere om diffe har jeg sagt i min hiftoria infuforio- 
rum, og i det foregaaende yttrer mine Tanker om deres Oprindelse og For- 
merelse. Aale - Strcrkkeren, som allene lod sig see i Sop Infusionen, og 
det forst efter en io Ugers Forlob, horer ikke til de egentlige Infusions - Dyr; 
den pleier ligeledes at vife sig i de Vande, som ere optagne af Sumpev og 
Kicer, forst efter nogle Uger, og da at formere sig st-rrkt i Vand-Skorpen; 
det er ikke at tvivle om, at og dens Mg komme fra Luften i Vandet. Hcrtte- 
Buattven er af alle Bdbledyr det almindeligste, og i Infusionerne gemsen- 
ligen det forste: dettes og ders ncerpaarorendes nogenledes fuldstændige Kund- 
skab udfordrer en Natur - Forsters hele Levetid, det vifsr sig saaveli de staaende 
Vande, fom ingen Tilfoetning have faaet, fom i de fleste Infusioner, og be- 
staaer af heterogeniste Deele. Alle Infusions - Betragtere have ftet Hcvtte- 
Bugteren, men ingen, endog de beromteste Natur- Forstere, kiende den til
gavns. Nogle have uretteligen anfect den for en Luft-, Boble- eller Meel- 
Partikel, der sattes i Bevcegelse uden fra, andre have blandet den med denS 
ncrrbestrgtede. Jeg har allerede i mit auforte latinste Vcerk anseet Blcererne 
i deres Indvendige for Fosters, mod de Mikrographer, der holdte dem for min
dre indsiugte Dyr, og jeg maae her erindre imod en af de stsrste blant dem , 
ar Blcererne eller de klare indvendige Kugler hos Infusions-Dyrene i Almin
delighed, faa lidet fom hos Hcrtte-Bugterne, ere eller kunne vetre Oppust
ninger i Huden, thi disse maalte giers en udvendig Ujcevnhed, faaledes fom 
det steer ved de gamle indtrykte Hcrtte - Bttgtere, hvis OpblceSning dog ikke 

• haver nogen Blcere-Form. Ovenanforte Bemærkelser bestyrke min Formening 
om de udvendige Blcerer, og vise, at Hcrtte Bugterne avles og tilvoxe,fom 
andre storre og store Dyr: Vi have feet dem faa fmaa, at de neppe vare storre 
end tvende §indft'-Mdnader, og at de havde tiltaget i Lcengde og Tykkelfe, 
ers fta klare og lidt platte Dyr, uden »lindste Spor til indvendige Deele, blevne 
ti Gange faa store, trinde, bugede og opfyldte med klare Kugler af forstiellig 
Storrelfe; og endeligen at Bugen har faaet mange Indtryk, og at blant 
disse gamle atter mange unge ere fremkomne; ja endog i fierde Undersegelse 
af yde October nogle, som hcengde ved hverandre i en vis Stilling: denne er 
saa siccldcn, at jeg blant mange tusinde Hcttte-Bugtere ikkun har seer den 

meget
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meget faa Gange; Hr. von Gleichen har allerede feet og beskrevet den i den 
7de Figur paa den 48de Tabelle af hans mikroskop. Entdeckungen o). Naar 
man efteclceser, hvad jeg i min Afhandling om Infusions - Dyrenes Fortplan- 
tclfe har berettet om disses Parring, vil det blive sandsynligt, at dette Sam
menhæng og er en saadan, der synes at tilkiendegive en formelig Parring. 
Hr. von Saussuere paastaaer at have seek, at Jjpætte - Bugterne deele sig koro- 
viis i fire Deele />). Aldrig er mig, saa lidet som Hr. von Gleichen og Hr. 
Göehe, noget saadant forekommet^), ffiont jeg utallige Gange har feet 
mangfoldige.

Snip-Bugteren ligner meget Hatte-Bugteren, og jeg blev i den 
syvende Undersegelse sorneiek over, at finde den saa overflodig, og til samme Tid 
i et andet Glas Hatte - Bugteren , og derved kunde faae Leilighed ril, ak be
stemme deres specifiqve Forffiel. Mange smaa Dyr fyneS ved forste Aiekast 
at vare Hatte- Bugtere, og ere dog, deres Lighed uagtet, ganske andre Ar
ter r); Jeg har sogt at adffille 4 Arter s), hv orib la Nt Snip-Bugteren, 
og dog gives der endnu flere ncerbefleegtede; her bliver det allene min Sag at 
skille Snip-Bugteren fra Hatte-Bugteren. Snip-Bugterens Gestalt 
er ikke nyreformig, men efterligner nogenledes en tor Pcerekicerne, gaaer foran 
spids og.ikke but til; er ikke buget, men paa Ryggen mere trind end paa Bu
gen, har for til intet Indsnit, men ikkun en meget liden Bugt, og faaer med 
eet en Bredde. Indvendige» er den udfyldt, ikke med adspredteBlcerer, men 
med ncesten umcerkelige Kristall-Moleculer, meest ned imod Bunden, hvori 
nogle sees tre til fire Kugler, som nok ere 2Eg, og undertiden et sort Anstrog, 
sommaaskee kommer af Moleculernes Mccngde: hos nogle blev jeg, men ikke 
forend Draaben var uddunster, midt i Legemet en Blcere vaer, og i denne et 
lidet Korn , som i Hr. Göetzes 2den, gdie og 4de Figur: Endskiont jeg 

F 2 ingen-
•) Og i hans Abhandl. der Infusions-Thierchen. S. 87- t. 28. f. 9.

/) Bonnets Palingencsie 1 Th. S 495-
5) Ligesna besynderlige og af andre useete, ere de tvende Stierne-Figurer, som Hr.Spoil« 

lanzani troer at tune til Luft-Huller; Op. phyf. p. 248. t. 2. f. ig. A.
r) Ioblot har meget vel anmarkct dette: Obf. mier. 2. part. p. 53.

1) Kolpoda > Cucullus, Cucullulus» Cucullio og "Nucleus.
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ingensinde paa mine, faa libet font Baron von Gleichen, Har feet Forenden 
tandet, faakdes fom den Goeziske sden og 4de Figur vifer, kan jeg dog as 
hans iste, Zdie og §te Figur, famt af Blcererne i 3 og 4, og de neden liggende 
smaa Kugler neppe tvivle paa, at vi jo have havt famme Dyr for Hine. I 
ntin hiftoria vermium har jeg antaget den for en Varietcet af Hcrtte-Bug- 
term, hvilket fees af de Ord S. §8» in qvibusdam unica tantum vefi- 
cula cryftallina medium-corporis occupat. Min fortreffeiige Ven Hr. 
Göeze har forst beskrevet og aftegnet den font en egen Art t); men med mindre 
Ret tillcegger han den Navn as Infusions - Thier-Mutter, da mange andre 
ligesom denne, foder ved fin Huds Bristelfe ')Eg eller Unger as sig; han an- 
forer felv ben bekienbte Klode-Vcrlter r/), hvortil jeg, iSteben for flere,allene 
vil anfore, at jeg Sibe§8. i min Hiftoria Infuforiorum har sagt det samme 
om hans Infusions-Dyr-Moders nar-beflcegtede, vores Hcette-Bugtere, 
veficulas ipfam fobolem , qualem in volvoce globat ore , arguo, og 
prax dcrpaa: aqua fere exhalata, morteque imminente, fobolem vi 
protrudit. z Endnu maae min Ven tillade mig en Anrncerkning; Sandhed 
og Vished er os begge bet kiereste: jeg har meget ont ved at troe, at bet i 
^de Figur ester Side 438. i Deeling befattede Dyr er, fom han vil, en 
Unge af hans Dyr-Modre; thi deter imod al min Erfaring, at noget In
fusions-Dyr decler sig, forend det har opnaaet fin Moders fulde Vcext, og 
hos de fuldvoxne Suip-Bugtere har jeg endnu ikke iagttaget en faadanDee
ling. Jeg troer snarere, at hans 7de Figur er min Froe- Trumler v) eller 
nogen anden.

Rynke-Hisrnepen, Flagreren og Pukkel Haleren, disse trende til
forn ubekiendte Infusions-Dyr, ere mig forst forekomne i ovenmeldle Under- 
fogelfer. Rynke-Hiorneren (der og kunde kaldes Kneb-Hiorneren) er 
strax kiendelig af sin Skabning og Gang, men dens Gang er ikke let at beffri- 
»e, og Skabningen vanffelig at udtrykke: Dyret felv forestiller en meget 

liden
>) Bennets Abh: aus der Jnsrktol. p. 417-453. t. 7. f. 1-7.
») Volvox Globator. Verm. inf. p. 32.

») Verm. p. 35. Bina extremitate antica in angulum acutum c oh ærer e, hoc quoque 
fitu circumnatare, fepius vidi, partitione nempe nondum peracta.
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liden hvidladen, noget fiirkantet Plade, som i Midten er lidet indtrykt ellev 
sammenkneben, og paa langs market med en Linie eller Fold; denne bliver t 
en vis Vending midtveis afbrudt, og da synes man at blive en Tverlinie vaer. 
Til Indvolde mcerkes intet Spor, men Side-Kanterne sees undertiden lidt 

' ombsiet, og paa nogle bag til et lidet Indsnit. Dette skal maaffee tilkiende- 
give en Deeling paa langs, dog, hvilket det end ep, da synes Rynke-Hior- 
nerne desuden at fortplante sig paa tvers, thi vi hav/ i det ovenanforte seet gamle 

og unge, store og smaa, og disse sidste vare meget mindre og kortere end den 
-halve Deel af en gammel, og lade formode en Fortplantning ved en dobbelt Dee- 
ling paa langs og paa ivers i fire Rynker; den forekommer i mange Infusio
ner, og deres forfkiellige Beskaffenhed vil nok fornemweligen vare Aarsagen, 
hvorfor den i nogle lod sig see ester 7 til 12 Dages Forlob, i andre fsrst efter 
et dobbelt saa langt Tidsrum, og i nogle forsvandt efter et par Dage, i andre 
vedvarede og fortplantede sig en heel Manned og derover.

Flagrerne og Pukkel- Halerne ere sieldnere, og den forste hidtil allene 
funden i Koll- Sop -Infusionen; den horer blank de mindste Infusions- 
Dyr, og vedvarede neppe i 8 Dage. Pukkel- Halerell cr noget storre og 
ikkun funden iTrae-Mos-, og i Hoe - Infusionen; besynderligt er det, 
at den ikke forekom mig i Infusionen af det kogte og aabent staaende Vand-- 
men baade i det kogte tillukke og det raae aabne: mon jeg i hiint skuld<>'-Ee 
overseer den? dens Liv cr o g saa kort og vedvarede neppe en kl?" baade 
Pukkel-Halerett og Flagreren ere oven for beffrevne.

De øvrige sex ere i den strengeste Forstand ikke Infusions-Dyr; thi de 
forefindes fornemmeligen uden for de konstige Infusioner, i Sumper og andre 
staaende Vande, hvor deres rette Hiem er, kor-une ei heller uden tilfcrldigerr 
og stalden i de konstige Infusioner: og viser «ules førte Tilstedevarelse, (Bcrg- 
ge« Luns - Spilleren undtagen) at det ikke var deres rette Element. Saa- 
ledes faaes Trumleren allene i Flu- - Infusionen, Begger - Snurrereu i 
Hoc-Infusionen , begge i det paagydede raae Vand, hvor de forud have vår
ret, dog ikkun i faa Dage.

Kyse-Bugterne og Kristal-Runderne saaer allene i der uden nogen 
Tilsætning hensatte raae Vand, og heri var intet besynderligt, uden at de 
forst fandtes ester 3 Måneders Forlob; deres maae altsaa ikke have vor- 

8 3 *rr 
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ret i Vandet, men efter lang Tid forst fra Luften indkomne. Det samme 
maae vcere ffeet med Urin'Glas-Spillerne og Vcrgge -Luns -Spillerne i 
Treee-Mos- Infusionen, siden de vanffeligen vilde have kunnet beholde Livet i 
det kogende Vand, men det mærkeligste herved er, at denne befandt sig vel, 
levede og formerede sig i det kogte og infunderede Vand faa got som i de raae 
Vande, nok over 3 Maaneder, og indtil det var aldeles uddunster, og at 
hine efter et par Dage forsvandt.

Bi vil nu korteligen sammenligne, hvad andre Micrographer have 

sect i lige Infusioner, og soge at bestemme de

af dem angivne Infusions-Dyr.

I hensat Vand Uden Tilstrtning.

Hr. Prof. Wrisberg fandt i det uden Tilstelning den 2vde Julii hen» 
satte Vand forst efter sire Dages Forlob svommende Infusions-Dyr; Den 
28de vare de as iforffiellig Storrelse og i stor Overstodighcd; da han allene 
navner dem med det almindelige Navn, og intet taler om deres Gestalt, 6Ib 
vender i Overeensstemmelse med min Nndersegelse Litr. F. sandsynligt, at 
de forhave vceret Lindse-Monader, og de af forffiellig Storrelse, unge 
Hcrtte-Bu^re; Ar han fandt dem i storre Overstod end jeg, har sin Grund 
i den varmere Aare^ Tid.

Baron von Gleitens Forsog med filtreret og usiltreret Regnvand x), 
i aabent Glas viser det samne, hans Punkt-Dyr undtagne, som vores 
millukte Pompe - Vand Litr. F. nemlig Lindse-Monader, Hcrtte-Bugtere 
og Boble-Rundere; thi hans Oval-Dyrere unge Hatte-Bugtere, og 
hans Kugle- Dyr vore Boble - Rundere; ar hiinr ffulde forvandle sig ril dette, 
kan jeg hverken see eller troe, men naar Hatte - Bngteren vender sig paa Ho
vedet ned i Vandet, da ligner Bagdeelen Boble-Runderen. I hans filtre
rede tillukke Regnvand saaeS stray en Trumler (Enchelis) og Dagen derpaa 
<n Puppe-Aflanger; den forste fandtes og stray i vores tilproppede Flue-In

fusion
*) Jasus. Thirrch- t. 23. S- 139. 140.
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fusion E, den maae altsaa forud have varet i Vandet, og tillige med Puppe«» 
Afialtgeren enten i 2Eg eller som Unge, da de ikke hore blank de egentlige 
Infusions-Dyr, have passeret Filtrer-Papiret, eller for Tilpropningen vare 
faldet i Vandet.

I Hoe-Infusionen.
Joblot siger S. 38. at han i en Infusion af nyt Hoe fandt 5 til 6 

Slags Dyr, men beskriver dem ikke; hans Marques avantageufes, som 
Infusionen giver inden 24 Timer paa hvad man vil faae at fee, er uden Tvivk 
vore Grandse - Monaders Vrimmel. De tvende store Dyr S. 55. t. 6. 
f. 9. 10. i en Infusion af gammelt Hoe, ere ikke egentlige Infusions-Dyr, 
men indkomne med det tilgydedc Vand.

Hr. Göeze^) fandt i Hoe-. Infusionen om Sommeren mange Slags 
Dyr, men navner ikkun tvende Snurrere og de crg- og boble formige, deri
mod forekom ham i en Hoe-Infusion om Vinteren ikkun tvende Slags, nem
lig de crg - formige og Hatte- Bugterne; hans crg - formige blive vel unge 
Hatte-Bugtere, hans boble-formige mine kindse-Monader og Boble- 
Rundere; og de tvende Snurrere formodentligen mine Begger' og Gabe- 
Snurrere. De Punkt-Dyr s), fom han faae at vrimle i Hse-Vandet, 
ere vore Grandse* Monader; Af min tredie Underfsgelse fees, at mig fore
kom om Vinteren i lige Infusion fyv Dyr^ Arter, nemlig foruden de anforte. 
Gabe-Snurrercnundtagen, endnu Volge-Strakkeren, Rynke - Hisrne- 
ren og Pukkel - Haleren.

Baker har aftegner de Dyr, som han fandt i Hoe-Infusionen te). Den 
Ate Figur forestiller Hatte. Bugteren, den 7de Begger-Snurreren, og den 
9de FerffvandS-Aale-Strakkeren; den 6te og 8de Figur kan jeg ikke med 
Vished bestemme: de tvende forste saaes og i vores Hoe Infusion G ogAalc- 
Slrakkeren i Sop Infusionen Q: De hore alle egentligen ril Boble-Dy* 
rene.

Leder-
jO Bonnet- Abhandl. S- 427.
z) S- st- S. 440. t. 7. f. 6.
O Leichtgem- Microstop. t. 4. f. 5 9.
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Ledermüller har giort en Tegning o) af en Hee S Infusions Draabey 
de smaa Dyr i famme cre vore Hcrtle-Bugtere, og de store Forksnurrere; 
begge Boble-Dyr, han saae alrsaa ei heller de egentlige Infusions - Dyr.

I Flue-Infusion.

Hr. Baron von Gleichens) har og undersegt en Flue-Infusion, eg 
denne viiste os begge ncrsten lige Dyr; thi hans Kugle- og Obal-Dyr ere 
vore Lindfe-Monader, og unge Hatte-Bugtere, og hans uformelige sig 
Levcegende Deele fandfynligen vore Rynke- Hiornere, som han paa et andet 
Sted kalder der 11 nfonn/ og hans smaa Punkt-Dyr vore sortladne Punk
ter i den tillukke Infusion. Mine Flue-Infusioner havde altsaa intet scerskilt uden 
Kiep-Strcrkkerne, og at den i flere Dage indeholdt levende Dyr; hans der
imod viiste fra den 4de til den 7de Dag nogle store Dyr, som jeg ikke vover 
<rt bestemme, Dont de nogenledes ligne de store Puppe-Aflangere, det er, 
hans Pantoffel-Thierchen.

I Hampefroe-Infusion.

Hampefroe - Infusionen er bleven undersogt afHrr. Wrisberg, Spal
lanzani, Baron von Gleichen og mig, og deres Syners Sammenligning 
tned hvad jeg saae vil, skiont i mueligste Korthed, underholde os lidet lcrngere.

Hr. Wrisberg god den Igde August varmt Vand paa Hampefroe, til
lige med fire andre Froe-Sorter: forst efter trende Dage lod sig see tarde mota 
exilia animalcula, som nok blive mine Grandse-Monaber. Den 2den 
September, da han atter undersogde denne Infusion, var Vander paa cn 
vcelling-agtig Masse ncer uddunster, uden Tegn til noget levende; Nu tilgod 
han destilleret Vand, og efter een Time fandt han levende Hatte - Bugtere, 
unge og gamle, rundagtige Dyr med en stilket Hale (min Gabe-Snurrer),og 
et Ntroligt Antal af Smaa - Dyr, med meget liden Hale, og disse samlede sig 
til en tynd Hinde: de sidste kan efter mine Bemærkelser ikke vel vare andet end 
Lindse-Monader, der i en vis Vending allene synes ar have en meget kort 

Hale;
•) Mikr- Erg. S. 58- t. 48.

Infusionsr Th. S. 169.
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Hale; thi mine Ftagrere ere meget sieldne, og samle sig, saavidt jeg hidtil 
veed, ikke til en Hinde, saaledes som vi oven tilhave hert om Lindse-Mo- 
naderne. At disse anførte Dyr allerede efter en Times Forløb sandtes i et 
destilleret Vand, vil meget forundre os, men naar vi erindre, at det blev 
gydet til en Masic, hvori Dyr vare avlede i hecle 14 Dage, og at jeg har bc- 
viisliggiort, at disse smaa Dyr komme til Live igien, naar de ved Indvikling 
i Stev eller Slim ere bevarede fta Luftens umiddelbare Indflydelse, saa vil 
en stor Deel af Forundringen bortfalde. Sikkerligen have mine Lime-Strik
kere og vceret der, men da de meget vanskeligen første Gang ffimtes, ere de 
undgaaet Hr. Wrisbergs Hie; Aldrig saae jeg Hitte-Bugternes Snude 
cylindrisk, saaledes jom denne Micrograph vil have sect pact mange.

Dyrene i Hr. Spallanzanis Hampe- Infusion ere ved Bencrvnelse af 
smaa / middelmaadige og storre saa ubestetnt e) angivne, at man ikke uden 
aflige Infusions Undersøgelse kan gioette sig til, at han sandsynligen haver 
meent Lindse-Monaberne, unge og gamle Hitte-Bugtere; han siger og- 
saa, at det eene Slags følger ordentligen paa det andet, som da forgaaer, men 
vore Bemcerkelscr vise, at de vel ikke tillige, nogle undertiden undtagne, frem
komme paa eengang, dog leve nogen Tid mellem og med hverandre: hans 
$ie rcekkede ei heller til Linie Strikkeren.

Baron von Gleichen saae i sin Hamp - Infusion af 14de Junii, lige
som jeg i min af 12te Octobr. Linie - Strikkere, Lindse - Monader, og Hcrtte- 
Bugtere, men de første kom hos ham tiligere, og de sidste sildigere frem: des
uden troede han i samme at see et Par Syner, som ikke sielden forekomme i 
hans andre Bemcerkelscr, og som jeg aldrig haver sect; de tienc saa meget til 
hans Hypotheses Bestyrkelse, at jeg frygter for, at denne har blcendet hans 
Hie. Ugierne modsiger jeg denne utrættelige og ypperlige Naturformer, og 
ugiernere vil jeg, at han ffulde have Uret, og dog kan jeg öfter mine mange 
Aars Erfaringer ikke andet troe, end at de sig bevcegende Kugle-Samlinger, 

som 
i) Microscov- Beobacht. S- 152.
c) I hans opufe. pbyf. I, p. iza. heder det Mot: hvert Kar havde 2de Slags smaa 

Dyrr fmaa og fiote, (deux qualités d’animalcules les petits & les grands) og 
mere bestemmer ikke hans af Hr. honnet optagne Benavnelse as animalcule? des 
ordres Superieurs & inferieurs.

Nye Saml. III. B. G
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som, efter hans Paastand, forandre deres runde Form til en langagtig,denne 
atter til den runde og ncesten antage en Hatte-Bugters Gestalt;—enten 
maae have vævet et med ReselS Proteus nær beslægtet Dyr, eller at de, saa- 
ledeS som jeg nogle Gange har sect det, have været smaa Stykker af omsty
dende Kugle-Hinder, der have faaet en Bevægelse af de hosboende InfusionS- 
Dyr, og der, da de ved deres Vending, Synkelse og Fremkomst paa nye, 
ikke altid saaes fra heele Overfladen eller fra samme Kant, have fremMetHiet 
cn saa foranderlig Figur: Ei heller saae jeg nogensinde, at af 5 Kugler bleve 
3 Kugler eller crgformige Dyr, nf 2 runde bleve 2 lange, og as 2 bleve 
Z og at den runde tog til i Lcengde, uden naar 2 af de 5 kom ud af Syns- 
Punkten, de runde ikke faaes med stsrste Skarphed i den fulde Brændpunkt, 
og cn tredie nærmede sig til tvende. Saafnart jeg feer det anderledes, stal 
jeg med sand Fornoielse ufortovet tilbagekalde denne Erindring.

Hans Hamp-Infusion af30te Junii gav ikke fuldt de samme Dyr, og 
da de dog, især Hcrtte-Bttgterne, til samme Tid og i lige Vand fremkom i 
Korn-ogErt Infusionerne, og disse den 14deJunii, da Hamp-Infusionen 
havde dem i Overflod, ingen fremviiste, saa anseer han denne Erfaring, siden 
alle tre Infusioner vare lige aabne for Luften, som en vigtig Indvending mod 
den Meening, at Hcrtte- Bugterne avles afOEg, der fra Luften falde i Van
det. Vel syner den og ved ferste Betragtning at være denne Meening imod, 
men engang strider det ligefuldt og end mere mod hans egen Hypothese, at 
de skulle avleS as Vandets Bestand-Deele, siden lige Vand var i alle tre 
Infusioner, og i hine kunne dog nogle TEg være faldne i de tvende, uden der
for ogsaa at falde i den tredie; dernæst vare Hatte-Bugtere dog i alle Infu- 
ftoner til hver Tid virkeligen forhaanden, stient ikke paa hvert Sted i den 
Alder, i hvilken de ere æg - fulde, eller vise sig med indvendige Kugler, faake- 
des som han troer, at de sammenflyde af Lindse-Monaderne, men i en yngre 
Alder, i hvilken de for denne flittige Mikrograph synes at være blevne ukien- 
delige. Saaledes er det store Dyr i B II og c i CII paa den 74de Tabelle i 
hans Korn-Infusion af 14de Juni! fandsynligen middel-.aldrende, og E III 
en Hob Ulige Hcrtte-Bugtere, ligesom de, der paa den i§de Tabelle i Korn- 
Jnftksionen af 30te Junii vrimle om de gamle. Ligesaa ere Dyrene OII paa 
den Tabelle i Ert-Infusionen af 14de Junii ældre og DIII saml de fleste

E
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E II og G III yngre Hatle-Bugtere, ligesom de i Ert, Infusionen af 30te 
Junii paa 2Ode Tabelle uangivne vrimlende D II og III, E II og III, de 
fleste F III og G III; ogsaa i Hamp-Infusionen af30te Junii ere hanö saa 
kaldte Oval - Dyr sandsynligen unge Hcette- Bugtere; Man ligne dermed 
de unge Hcrtte-Bugtcre i den iste Figur paa vores ncervorrende iste Tabelle, 
eller i hans egen ivde Figur paa den 28de Tabelle: Fslgeligen bevise Hr. von 
Gleichens anfsrte Bemærkelser intet mod Hcktte-Bugternes Fadres Ind
komst i Vandet uden fra, men ikkun, at de unge have i Korn- og Ert-Jufu- 
sionen af 14de, og i Hamp-Infusionen af 30te Junii behovet lamgere Tid til 
at blive store, cegfulde og kiendelige, end de i Korn- og Ert-Infusionen af 
30te, og i Hamp - Infusionen af 14de Junii, ligesom der i vores Pnre-In- 
fusion GG nersten en heel Maaned igiennem saaes lutter unge Hatte-Bug- 
tere: hvorfor de i lige Infusioner ere til een Tid feenere til at voxe end til en 
anden, maae henrere fra visse endnu ubestemte Omstændigheder.

Til Slutning vil vi giere etHiekast paa de fornemste Hypothefer om In
fusions-Dyrenes Oprindelse, og ssienne, med hvilken vore Bemcerkelser, 
ftiont de kunde og burde have vceret varierede paa flere Maader, best overeen- 
stemme.

Baker meende, at Infusions - Dyrene avles afFlue-2Eg, som 
enten af Modrene henleeggeS, eller af Luften henfores i Infusionen, men han 
kiendte ikke de egentlige JnfusionS-Dyr, og blandede Boble-Dyrene, fom 
ikke forvandle sig til Puppe eller flyvende Dyr, med Flue» og Mygge-Lar
verne.

Needham var af en ganstke anden Meening: naar Dele af Dyr eller 
Planter lcrggeS i Vand, oplofts de i Trcevler, som frembringe Dyr; 
disse foreene sig atter til et trcrvlagtigt Vceftn, give mindre Dyr o.f. ft. 
Dyrenes Avling beroer aldeles paa Materiens Vegetation; Dyrene 
fremkomme, saasnart Froet begynder at spire; de tiltage, ligesom det 
tilvdxer, og de^tabe sig og doe, naar dette aftager og fordcrrves.

Grev Busson antog Needhams Satninger, saae med Needhams Hi
ne, ftilede med ham og skrev den storste Roman, som nogensinde er trykt. 
Sttddyrene og de egentlige Infusions - Dyr, som han flygtig betragtede, vil 

G 2 han
<i) Leichtgcmachte Microftopium, S- 71.
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han ikke antage for Dyr, men kalder dem bevcegelige organiffe Deele, og siger: 
at de frembringes af en Dyr« og Plantenarende Materie, antageFor- 
meering af disses enkelte Deele, og hvis de komme i en beqvem Moder 
(Matrix) frembringe Dyr og Planter af samme Art, men samles de paa 
andre Steder, da avle de for Dyr anseete levende Bassener, nemli- 
gen Bandel-og Spol-Orme, Ikter- og de Ornye, som findes i Saar, 
i Klister, t Eddike og alle for Dyr angivne mikroskopiske Basener e); 
hvor lidet tiender denne store Mand benævnte al Forundring udtemtnende Skab
ninger, Ho6 hvilke de nyere Naturforssere have fundet og beviift alt det, der 
charakteriserer de største Dyr; da han ikke vil tilgive, at i Moderen er noget 
Mg eller forud - dannet Tegning af Fosteret, der kan sætte de saa kaldte orga
niske Dele Regel og Grændser for Fosterets Dannelse, hvorfor frembringe de 
da ikke ligesaavel i Moderen , som i de andre Legemets Deele, anførte Orme- 
Arter? og hvis de, som han siger, have ved at passere Dyrets Lemmer og Or
ganer antaget Indtryk af disses indvendige Form, som dog ikke synes tilstræk
keligt til den udvortes Gestalt, hvorfor avle de da ikke ogfaa paa de andre Ste
der Væsener af Dyrets Art, som dog synes rimeligere, efter det Indtryk de 
have faaet, end at kunne frembringe faa forskiellige som en Bændel-Orm, en 
Flue-Larve eller et mikroskopisstDyr er fra Mennesset? Dette gier en hoö Dyr 
og Planter organiseret Grundtegning nødvendig, og min Meemng om Sæds 
og Infusions-Dyrenes Anvendelse til sammes Udvikling færre Vanskeligheder 
underkastet; desuden vise alle Ormes nyere Betragtning, og de anførtes i 
Særdeleshed, at de ere ligefaa konstige og faa lidet tilfældige Skabninger som 
de ædlere Dyr.

Ledermuller/) holdt for, ar Infusions-Dyrene fremkom af Mg, som 
nogle Insekter om Sommeren have lagt paa de friske Planter, at de ved Ind
samlingen vare blevne vedhængende og udkrobe i Vandet; Naar man oven hen 
betragter en Infusions-Draabe, og erindrer sig, at Mygge- og mange andre 
Insekters Mg henlægges i Vandet, ogat deres udklækkede Larver der længe 
opholde sig, og ikke bedre kiender Insekternes og Infusions-Dyrenes Huus- 

hold- 
-) Allgnne ne Historie der Narnr ifien ThcilS i B. S. 196. 197.
f) Mikr. Ergehl. p. r;z.
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holdning, end den Forfatter, saa flipper man lettest at tiltror Jnfustons-Dy- 
rene en lige Oprindelse.

Hr. Spallanzani har grundigen igiendrevet Needhams §) ovenmeldte 
fsrste Scetning, men den sidste bestyrker han med mange Infusioner af adfkik 
ligt Froe h), dog kan han ikke overtale sig til at antage de fremkomne fmaa 
Dyr for Deele af den voxende Planke, men paastaaer, at Infusions - Dy
rene avles ligesom Flue-Larver af 2Eg, somenten allerede ere, eller 
siden efter indkomme i Infusionen i), at Ormene eller Dyrene der ud
klækkes , og naar de ikke fangere sees, have begivet sig paa det torre og 
ere forvandlede til Pupper. At de for en stor Deel avles af2Cg, har sin 
fulde Rigtighed, men at de fom Insekter ffulle forvandle sig m. nu, viser alt 
for tydelige«, at Hr. Spallanzani, al hans moisommelige og priisveerdige 
Forsog med Infusioner uagtet, kiender lidet til deres Beboer, thi fra at sinde 
en Flue Larve som Baker i en Infusion, eller som Vallisnieri i Eddike, 
der forvandler sig til en Puppe og et flyvende Dyr, at ville tilfagge InfusiouS- 
og Boble-Dyrene en lige Herkomst og Forvandling, er det samme, fom at 
ville paastaae, at Skarnbassen maae saavel fode levende og sig lignende Unger, 
som Faar og Koer, fordi den ligesom disse, nærer sig i Marke og Enge.

Hane Grunde k), hvorfor han ikke kan antage de' fmaa Dyrs Oprin
delse fra Infusions-Materien, ere fvage og ikke rigtigen anvendte, thi Need
ham forstaaer ved sine bevægelige Atomer sandsynlige« ikke de store Hcrtte - 
Bugtere , der ere de Dyr, som bestaae af sammensatte Blærer eller Kugler, 
om hvilke Spallanzani taler, men de Skabninger, som Spallanzani kalder 

' de mindste Dyr og jeg Monader. Hcrtte-Bugteren er alr for sammensat, 
G 3 at

5) Needham har havt Mod nok at ovcrfcerfc sin Mod slåers Skrift med tilfsiede 2(nm»rf#
vinger; men det har ingenlunde villet lykfts mig, at erholde samme, saa at hvad jeg 
veed om Needhams Meening, er allene af hans Msdfiaers Hr. Bonners, som dertil 
opmuntr-'de Spallanzani, og dennes Skrifter, af hvilke hans Opufcules de phyfi- 
que a Geneve 1777.. der igiendrive hans 2lnmcrrkninger, forst, ester at denne Aft 
handling var givet ril Trykken, ere faldne i mine H cruder-

6) Mikroffop Beobach. S- 148-161.

i) S- st. S-.I7Z, 174.
k) S st- S- 169, 170.
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at Needham fssulde have Villet gisreden kiendclig ved Navnet Atom; Ligesaa 
besynderligt erdet, at han S. 179» anseer Needhams bcvcvgeligc Atomer for 
Free-Partikler, som af en i diffe stiult Hcrtte - Bugter /) seetteö i Bevor- 
gelse, da dog denne er ct af Infusionens store Dyr, og de omgivne Free - 
Stumper maae end have forestillet det stsrre; hvorledes skulde der da have kun
net vcere Needhams Atom?

Hr. Wrisberg saae i Infusionerne rø) ester 24 og stere Timer ferst 
smaa Moleculer, derncrst Lnstblcrrer af forstiellig Storrelse, som i Van
det tilkiendegiver en Slags Forandring eller Forraadnelsi', der giennem- 
trcrnger og loftr det dyriste eller vegetabiliffe i uorganiske Blcrrer, hvor
af det er sammensat, og fom nu samles i smaa Hobe, og fremstiller 
det, som man for Bevagelsens Skyld kalder Infusions-Dyr. Frem
deles, af den oploste Materie bliver een Punktester den anden bevæge
lig , samle sig i smaa Hobe, stille sig atter ad , og satte sig paa nye 
sammen i Form as en Rose eller af et Perlebaand. Dette have Hr» 
Göeze og Baron von Gleichen og seek, og del samme have vore ovenmeldte 
Undersøgelser viist 06.

Hr. Baron von Gleichen , hvis Fortjenester i mikrostepiste Bemcerkel- 
ser ere noksom bekiendte, og som i mange Aar med en utroettelig Flid har un
der sogt mange Infusioner, er af en ganste anden Meening; han paastaaer: 
at Infusions-Dyrerie ikke have deres Oprindelse as den udblodte Materie, ei 
heller af deres Modres 2Eg, men af Vandets indvendige Bestand-Deele. 
Diste blive, siger han »), naar Vandet indfluttes i et snevert Rum, ved 
en sagte Glaring satte i Bevægelse, og ligesom frugtsommelige af balsami
ske Luft-Dele, og vise sig som meget smaa bevcegelige Bobler,dcrflutte 
tcrt ti! hinanden (disse ere mine Grcendse-Monader). Efter stere eller 
fcrrre Timer seer man traadformige, (formodentlige« mine Kiep-Strcekke- 

re) 
' i) Ester deres Beskrivelse af ham t hans nye Skrift S- 163. kan de ikke vare mine Mo» 

nader, eller Needhams Atomer, thi de soae ikke Foden ved den paagydede Materie, 
ti heller ^an de sondcrrive de langt (tørre Blcercr-

*>) Ob fery. de animalculis infuforiis p, §2- — Mifcelacorpufculi cujusdam fire fir 
vegetabilis five animalis.

») Infusions-.Thmchen- S« 75.
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re) med Haler sorseete, (maaffee mine Pukkelhalere) kuglede, (Lindse - 
Monad er) eller ergründe levende Dyr (sandsynlige« ungeHcrtte-Bugtere) 
t fuld Svcrrmen, og tillige nogle uformelige levende Deele, der omsider 
antage et fuldkommen Dyrs Gestalt (disse tiender jeg ikke, ei heller har jeg 
nogensinde seer cn saadan Forvandling) og andre bevcrgelige Kugler (Lindse- 
Monader eller deres Slagtninge) foreene sig, for, som han formoder, at 
frembringe en falles Hud, at indvikle sig iden, og da at lade sig see 
som Hatte - Bllgtere.

Det er nasten ubegribeligt, at en saa vardig Naturforsker kunde falde 
paa en saa urimelig Formodning, thi, ei at tale om Hatte-Bugternes ud- 
og indvortes Organer, da man seer dem voxe og sortplante sig, hvorledes 
skulle de simplcste Kugle-Dyr kunne foreene sig om at frembringe, og hvoraf 
skulle de danne, et saa konsiigt Kladebaand eller Legeme , der foruden et inds 
betet Nab og en afrundet Vug og har Aabninger, hvor igiennem Dyret kan 
fores 0)? En nogen Slags Lighed mellemMonaderne og Hatte-Bugternes 
kuglede Indvolde, som ide aldre best sees, mane have forledet til denne 
ildergrundede Formodning. Med mere Sandsynlighed kunde jeg formode, at 
min Drue-Monade og Drue-Valker, der bestaae afKuglcr, uden nogen 
omgivende markelig Hinde, havde deres Oprindelse af sig soreenende Kugler, 
dog vover jeg ikke ar paastaae dette, da hver enkelt maaskee som Brysthiorne- 
ren kan udvikle sig i en Druep). Vel har jeg seet farre eller flere kuglede 
Monader, ligesom og Bolge-Strakkerne, at bevage sig i samlede Hobe, 
men aldrig ar udgiorc et enkelt Dyr, tvertimod har deres Sammenkomst tik 
Hverandre af g, 4, 8» eg flere i Linier eller Klumper, hvoraf ofte ikkun een 
syntes at rore sig, ikke efter mine Erfaringer varet et Forspil for et Dyr, som 
Hr. von Gleichen kalder det, men for livlese Rosen - Figurer, Perle-Baand 
eller nettede Hinder, der undertiden af ct andet levende Dyr sattes iBevagelse,

Eudstiont Hr. von Gleichens Meening om Infusions-Dyrenes Oprin
delse af Vandets Bestand-Dele har meget for sig, og vil, da man har alle 

Tings
e) Infusions «Thierchen t. 23 f. i. k.

5) Denne Udvikling har Hr. Spall, stet og beskrevet Opufc. phyf. I, p. 105. k,2. £15, 
B. c. D.
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Tings Tilvcerelse og Opholdelse dette sortreffelige Element at takke, ikke mangle 
Bifald; den et heller modsiger min Udviklings Hypothese, siden de egentlige 
Infusions-Dyr, enten de komme af Vandels Bestand--Dele, som han vil, 
eller, som jeg har Aar sag at troe, af Dyrenes og VeexterneS Grund-Dele, 
ligefuldt kan vcere de Skabninger, af hvilke Skaberen synes at betiene sig til 
at udvikle alle Planters og Dyrs specifisike Tegninger, saa bor jeg dog berøve 
Hr. von Gleichens vigtigste Beviser, og anføre de Grunde, der synes at 
giere min Formeening om de egentlige Infusions-Dyrs Oprindelse, af Plan
ternes og Dyrenes opløste Deele mere antageUg; hans Hoved-Argument, og 
som han troer, gier alle andre unødvendige, er, at hans Infusions-Dyr 
findes i alt Slags Vand, endog i det, hvori intet fremmed Legeme er 
bleven blandet. Beviset tages af det paa 2gde Tabelle anførte filtrerede og 
S. 140. »filtrerede Regnvands Indhold, i tillukke og aabne Kar, uden nogen 
Tilscetning. Hertil maae jeg svare, at ikkun meget faa, af hvad som han 
kalder Infusions - Dyr, sees i dette Vand, og af de egentlige Infusions-Dyr 
neppe med Vished andre end enkelte Kugle-Dyr og nogle Punkt-Dyr, 
(begge høre blank mine Monader) lhi hans store Dyr i A og B, saavelsom 
hans Oval-Dyr i G, der fandsynligen er en ung Hatte - Bugter (og hvor- 
fore sikulde den ikke ligesaavel findes paa fierde Dag i det aabne filtrerede Vand, 
som i det tillukte ufiltrerte pag femte, hvor den paa ivde Dag er bleven en stor 
Ha'tte-Bugter?) høre blant de af mig til Forskiel kaldte Blcrreformige eller 
Boble-Dyr, der avles afQSg, og følgeligen saa lidet af Vandets Grund- 
Dele, som crg-lcrggende eller Rognhavende Dyr i den synlige Verden; de 
maae altsaa, da de allerede paa den anden og treble Dag vare saa store,vcere 
som Q6g eller Unger med Vandet siupne igiennem Løsik - Papiret, hvormeget 
mere tillige de smaa Monadeformige? men disses enkelte Ncervcerelse i Vand 
uden Tilscttning, kan saa lider bevise deres Oprindelse af Vandets Grund - 
Deele, som denne brave Naturforsker bedre end jeg veed, at intet Vand er 
saa reenl, allermindst Regnvand-, det jo indeholder fremmede iscrr vegetabilior 
Dele, endog Lindse -Monader; fandtes der milsatte Vand at vrimle af 
Ercendse-Monader, som ovenmeldte Paagydninger, ja da vilde hans Me
ning vanffeligen igiendrives. *

Hane
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Hans andet Argument synes ved forste Hiekast ligesaa afgierende:Man 
seer i Infusioner af forskiellige Materier nasten samme Infusions-Dyr, 
da man derimod, hvis Infusions-Dyrene avledes af den udblodte Ma
teries oploste Dele, maatte efter Materiens Forstiellighed saae forffie!- 
lige Dyr-Arter. Herpaa kan svares: nt ligesom n«sten eet og samme i 
Gicrring bragt Vand giver bande giftige og sunde Planter deres Vcrxt, og 
visse modsatte Egenskaber felgeligen iscer henrore fra Planternes forskielligen 
modificerede indvortes Bygninger, faa sees ingen Aarsag, hvorfor i de fineste 
Dele oploste Masser skulle give mange Slags Dyr-Arter, og naar det gice- 
rende Vand, og Freer selv, findes opfyldt med hverandre lignende Infusions- 
Dyr , hvorfor skulle da de oploste Planter, skiont af modfatte Egenskaber, 
give moerkeligen forskiellige Dyr-Arter? Desuden vife Infusions-Dyrenes 
spccifike Beskrivelser, at de findes, skiont ikke i alle Materier, forskiellige, 
og dersom de komme af Vandets Bestand-Dele, hvorfor er det da ikke altid de 
samme, om ikke i lige Overflod i forskiellige Infusioner, giorte med lige Vand 
og ril lige Tid og Sted, eller i det uden Tilsætning henfatte Vand? Imidler
tid rilstaaer jeg aldeles, til at tiende Naturens Drivefiedre, og at forklare 
dens Handlinger, maatte man vare mere end Menneske, og besidde Kund
skab om dens skiulteste Hemmeligheder.

Mine Tanker om de egentlige Infusions- og Sad-Dyrenes Oprin
delse, og alle Dyrs og Planters Udvikling af disse, har jeg for ti Aar siden 
i min Hiftoria Vermium korteligen fremsat saaledes: Alle animaliske og 
vcgetabiliske Dele oplofts i smaa blcrrede Hinder, hvorfra Blcererne eller Trcrv- 
lerne loönes, opleve og blive Infusions- eller Sad-Dyr, og ligesom disse 
fremkomme ved bencrvnte Skabningers Oplosning, sammensatte de igien andre 
Planter og Dyr, ved at udvikle og udfylde disses efter Skaberens Hiemed inds 

' rettede Grundtegninger, og saaledes samles de for en Tid , tit en ind sparret 
eller fcrngflet Materie, der ved en nye Oplosning i smaa Moleculer, atter fri- 
giores; disse opleve, blive som organiske Legemer, bevcegelige, for paa nye 
at fuldfere deres Bestemmelse i andre Grundtegningers eller Embryoners Ud
vikling.

Paa denne Meening bragde mig, blam andre, esterfolgende Iagttagelser: 

rrye Saml. III. B. H Jeg
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Jeg saae ved Hielp af Forstorrelse-Glasset, at i animaliske og vegeta
bilske Deles Udblodelft, kuglede Bleeper eller smaa Punkter, een efter den 
anden, ogsaa nogle tillige, loSnede sig fra blcerede Hinder; ar de bnvede; 
bleve bevægelige, og at Bevcegelsen tog til saaledes, at de inden kort Tid 
svommede omkring til alle Sider; at denne Bevcrgelse standsede , begyndte 
igien, og syntes frivillig. Jeg saae Infusions - Vandene opfyldte med saa- 
danne sterre eller mindre, flere eller fcrrre Kugle- eller Punkt-Dyr, og at 
nogle af dem samlede sig i Draabeus Midre i smaa Hobe eller Lcengder, andre 
i Mcengde ni Randen tcet ved hverandre, at de der af Mangel paa Vand dode 
og atter fremstillede blcerede Hinder; Dette har ogsaa Needham, Hr. Wris
berg, Spallanzani og Hr. Göeze for stsrste Delen bemærket.

Paa Blad-Soppenes Blade, Ror-Soppenes Rer, og paa de 
store Kol-Soppe havde jeg ofte seek utallige Masser af saadanne klare Kug
ler, ja hos nogle fundet et heelt Spind, som bestod af saadanne, og somi 
temmelige Lcengder havde bekladt de omliggende Legemer; ofte trcrffer man og 
et saadant Spind ved Soppenes Fodstykke, saa vidt de sidde i Jorden, og 
fra samme udspredte Strenge i en Asstand af en halv Alen, og längere: Uden 
ar have havt noget Slags Liv, kan disse Kugler ikke ve! komme saa langt fra 
den Sop, de tilhore; de synes at vare Begyndelsen, ligesom de virkeligen 
vare Enden, paa Soppens Vegetation. Deres starrke Tillob maae have giort, 
at negle ere udfarne i Travlers og Traadero Lcengde, uden for den fuldferte 
Sop- Bygning, og vilde maaskee have begyndt at opfere en nye, hvis de i 
deres fulde Kraft havde truffet paa dens Grundtegning.

I ovenanferre Underssgelser have vi seer, at Infusionerne af Kyl- og 
Bispe - Soppen, af det smaaffaarne Hoe, og af Trcremoffen, af Pare* 
Kiddet og Hampesroet, ei allene vrimlede afsaadanne Punkt- og Kugle
lignende Dyr, eller vore Monader, og efter nogle Dage ligesaa af trcevle? 
lignende eller vore Linie- og Bolge-Strcrkkere, men endog at deres Masse 
syntes ar oplofts i saadanne, og at disse, ligesom hine, i en netted Hinde i 
Doden samledes i et grenet Vcrv, som deels saaes ar danne sig paa DraabenS 
Rand, eftersom den uddunstede, deelS at flyde i Vandet. Her henherer en 
anden Erfaring, fom jeg ofte har havt ved i Glas hensat' Strand - Vand; 
efter er par Uger var Overfladen bedækket, i der eene med en sneehvid , i det
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andet med en hvidrod Materie; under Mikroskopet faae det ud font en uldag- 
tig Hinde, der bestod as Myriader levende Punkter, og fik adMlige Stikkel
fer, eftersom Svcermene henflod; i Kanterne, hvor de ikke laae faa tykt paa 
hverandre, faae jeg, at de vare fmaa Orme eller kime - Strikkere; andre 
fmaa Hindeftykker vare sammenfatte af dsde kittie - Strikkere, der nu lignede 
korte Streger; hine dode efter tre Dage,-og intet uden sortladne hullerede Hin» 
der vare tilbage. Ligne vi hermed hvad jeg paa et andet Sted q} har an sort 
om de smaa Legemer, jeg saae udfare som Pinde, Gnister og Trcrvler af den 
rode, sorte og spade-formige Kol-Sop i dens Modenhed, og som efter 
nogen Bevagelse i Luften, der hvor de nedfaldt, dannede et Traadvcev og en 
ftin Uld, faa synes det, at vi ogsaa i disse smaa Dyr have en Begyndelse og 
Ende af Kol- Soppens Vegetation, og i alle en Drift til at samle sig i en 
bloeresuld Hinde eller i et ncetted Vcev.

Vigtig er den Needhamjke afSpallanzani anferte Bemærkelse, der me
get bestyrker begge mine Formeeninger om Infusions-Dyrenes Frembringelse, 
og em deres Anvendelse til Planters og Dyrs Udvikling: naar man, siger 
han, sproicer Saften af et Froe-Korn, der har spiret i Jorden, i 
nogle Draaber Vand, vise sig Infusions-Dyr den ester nogle Timer. 
Hr. Spallanzani r) eftergiorde dette Forseg med adskilligt Froe, og fandt i 
samme Gieblrk, han sproitede Saften i Vandet, Dyrene deri §); (herved 
bliver Folgen: altsaa ikke fra QSg i Luften eller i Vandet, uimodsigelig) og , 
hvorledes kunde dette skee, uden ved Freets mindre Partiklers Overgang til 
Animalitcrk, eller ved i Freets Saft-Aarer forhaandne, eller allerede uden 
fra indkomne Infusions-Dyr, der havde begyndt at udvide og udvikle Grund
tegningen, og af Muld-Jordens Varme og i Gicering bragte Vcrdsiker vilde 
have drager flere faadanne efter sig? Vel siger Hr. Spallanzani, at det ikke 
er vanskeligt at forklare, hvorfor disse Dyr stray vise sig, men afhans 
Forudsætning, at deres ZEg ere blandede med Saften i Freets smaa Kanaler, 
lader det sig neppe giere, ei ar tale om hans Theories Urigtighed, at den ud-

H 2 vortes
-) Pile« Larven S> 84-

r) Phys.Abhandl. S. 158-162.

s') Det er meget besynderligt, at Hr. Spall, aldeles med Stiltienhed forbigaaer denne Need' 
hamffe, og af ham selv bestyrkede vigtige Erfaring i sit nyere Skrift. 
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vortes Varme nemligen udklcekker de 2Eg, som kunde vcrre i Saft Ka
nalerne, eller at de af Hunnen kunne vare henlagte paa Froet, sorcnd 
det kom i nogen Fugtighed t), thi hvorledes veed han, at disse allermindste 
Dyr lcrgge ILg, ar de ereaf sorffielligt Kion, og ar disse Vand-Dyrs 
Hun lever i Luften? blotte vilkaarlige Formodninger, der ikke have nogen 
Sandsynlighed, og hvorhen del stärkest bevabnede Hie neppe nogensinde vil 
trange. Desuden larer Erfarenhedenz ar jo hastigere den paagydede Mare, 
rie oplofts, jo snarere og jo flere Infusions-Dyr vift sig Vilde man sige, 
at ved den hastige Oplosning fandtes Materien faa meget fnarere beqvem tik 
Fode for Infusions-Dyrene, da kan det ider heieste gielde cm Hcrtte-Bug- 
teren, fem ved dens Ophold og Storrelft ved den oploste Materie, kan 
synes ligesom der ar soge sin Naring, men ikke om de egentlige Infusions-Dyr, 
som i en Draabe findes i Millioner, og hverken have Storrelft eller Organer 
eller nogen Anseelse, til at tage eller soge Naring af Materien.

Naar vi nu rillagge, ar Meelers klister-agtige Deel z>) giver en saadan 
Mangde Infusions-Dyr, ar den synes at vare forvandler til Dyr; at Frse 
knuset, ja brandr til Kul, giver Infusions-Dyr: at mange fine Dele endnu 
hos Dyr og Planter under Forstorrelftn fees at vare sammenfat af Monader- 
og Stcakkere lignende Kugler og Travler: at Stov-Klwppene hos Urterne, 
Malten hos Fiffene, Scrde-Vcrdffen hos de storre og mindre Dyr, og i 
Almindelighed alle Sumper og Modiuger, der bidrage faa meget til Jordens 
Frugtbarhed, ere opfyldte med flige bevagelige kugeLagrige og traadformige 
Legemer, mon man da ikke har Aarfag nok ril at troe, at de egentlige Jttfu- 
stdNs- og Swd-Dyr have deres Oprindelse fra den udblodte Materie, frem 
for umiddelbar af Vander eller fra Mg i Luften x), og at de have varet brugt 

til 
r) Phys. Abhand. S- i6r. 162.
») Mikr. Bevb. S- 157.
v) Saalede- har ogiaa det Froe, som har koat langst, og fslgeligen er bleven mere oplsst, 

viist Hr Spallanzani ct storre Anral af fman Dyr- Opufc. phyf. I. p. 22 »g 23. 
(Lin 5. neden fra le main, lcrs le plus)

x) Hr. Spallanzani har en Erfaring, som synes at bestnrke dette: han branbte Froet af 
Donner, E' ter, Lindsrr og Hamp, som man brander Kaffe, ja til Kul, og ma
lede det kil Pulver, og dog gav den paagydede Materie smaa Dyr, og det til samme 
Tid henfttte reene Vand ikke noget. Opufc, phyf. I. p. 27. 
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ril at udvikle og udfylde de Skabningers Grundtegning, fra hvilke de nu opls- 
ses; hvorfor ffulde Skaberen ikke og da have ffabt Basener, hvis Liv er en 
blot Bevagelfe, og hvis Ded en blot Roe, og til hvis Overgang fra det ene 
til det andet, ikkun behoves det flydendes omgivne Pirring ( irritation ) eller 
dets formindffede Aftagelfc.

For ar tilfredsstille dem, som holde det for uphilosophifft og fabelagtigt, 
at Infusions-Materien kan forvandle sig til Infusions-Dyr, vil jeg til Slut
ning anferc, at mine Forjog have viift, at Boble-Dyrenes udraabte Op
livelse, naar de eengang virkcligen ere dode, ikke har Sted, men at nogle 
blant dem, naar de ved Bandets fulde Uddunstning kan faae Leilighed til, at 
vikle sig i nogle Støvgran, eller famle sig i Hobe til hverandre, faaledes kan 
bevares for Luftens umiddelbare Virkning, og ved Vands Tilgydning, endog 
ester lang Tid, atter bringes til Live)/).

Vore Infusions-Dyr ere af en langt simplere Bygning, og man har 
hos dem ikke opdaget andet end et homsgenifft klart eller stiim-agtigt V«fen, 
en frivillig Bevægelse, og en faadan Fiinhed, at de ere sikkre narsten for al 
Hdelceggelfe D); bor da deres Formue eller Egenffab, med Vandet at trcenge 
ind i Planters og Dyrs sineste Ror, der samlede at bevares for Luftens og 
den største Heedes Paavirkning, og igien ved Vanders velgiorende Indflydelse 
at opleve, mere stode en sund Philosophie,end de heterogeniffe Boble-Dyrs 

H 3 ’ under

Hr. Spall- nyere Bemcerkelftr have intet imod disse Oplivelsers Vilkaar, oa derfor for- 
untrer jrq mig saa meget mere over, at denne faa beskedne og nøjagtige Naturforsker 
har pa.iskrcvet sin Afhandling folgende staute Titel: Dyr, som man kan d-de og 
-opvække efter 2dehag.

*) Hr. Spall- har beviist, at de ikke odelcegges af det kogende Vands Heede, og kan 
cndoq fremkomme i en frysende Kulde: de fandtes endnu i Froe«Infusioner, som 
bavde udstaaet det kogende Vands Heede t 12 til 4s Minuter, og i andre, somstode 
i Sneen ; L c. 1 p. 89. Altsaa have de nepve kunnet vare i Luften eller Vandet, 
men ere enten som LEg.. Soirer (germes) eller som Dobler, sandsynligst bievne be» 
varede i Frøens tcettere Materie. Derimod have Boble-Dprenes LEg , som opholde 
sig i Luften og Vandet, naturlige» da Heedeu umiddelbar kunde virke paa dem, ikke 
udholdt den til den 28de Grad, hvoraf Hr Spallanzani rigtige« stutter p. 72. som 
og alt det vi veed om dem viser, at de egentl/Infustons-Dyr og Hstte-Bugtere ere 
af forsktellig Natur.
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under samme Vilkaar ( saa lang Tids Beskyttelse sor Luften ) ved Vandets 
Tilgydning aabcnbare Oplivelse?

Man vil heraf, som jeg haaber, Monne, at min Theorie om Infu- 
sions-Dyrenes Oprindelse af den oplesie Materie, og de Grunde, der have 
foranlediget den, ere, paa Materiens smaa Blarers eller Kuglers seere Bevæ
gelse nar, meget forskiellige fra de af Hr. Spallanzani modsagte Necdhamske, 
og al min Hypothese om alle Dyrs og Planters Grundtegnings Udvikling ved 
de egentlige Infusions- og Sad-Dyr, deraf bliver en sandsynlig Felge.

Hr. Spallanzani har selv sect fra Hinderne loöladte kuglede Blarer be- 
vage sig, og forend mine Grunde igiendrives, eller de anforre Phcenomener 
anderledes forklares, bliver, synes mig, Hypothesen om de vegerabilift'e og 
animaliske Blarers Overgang ril InfusionS-Dyr, og alle Skabningers Ud
vikling tisse, isicdcn for at laxeres for en Vildfarelse, ligesaa sandsynlig, 
og maaskee farre Vanskeligheder underkastet, end den uhyre Mangde af i 
mange Tilfalde vilkaarligen anragne Spirer; og hvad hindrer, at de saavel 
kunne vare corpufcules pre organi fes, som de Bonnetske gennes; og ved 
en vis Vandets Temperatur blive irritables eller des etres vitaux , om man 
heller vil taale disse Navne. Dette vil komme os mindre fremmet for, naar 
vi giere BekiendtMb med en Deel andre Vasener, der staae saa yderligen paa 
begge Rigers Grandser, at man har onl ved at bestemme, ril hvilket de hore, 
og Aarsag at troe demat here til begge og at vare de sande Dyr-Planter eller 
Plante-Dyr, herhen here de tvelydige Conferver, mit Pind-Dyr og 
nogle andre Strikkere. >

I en saa vanskelig og merk Materie, der nast efter Aanderneö Verden 
synes ar vare uendelige« langtuden for Menneskers Kundskabs Kreds, nodes 
man.at notes med de sandsynligste Gisninger.

Indagatio ipfa rerum tum maximarum tum etiam occultiffi- 
marum habet obleftationem, fi vero aliqvid occurret, qvod veri
simile videatur, humaniffima completur animus voluptate. Cic. 
in Luculi.

Figu,-.
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Figurernes Forklaring.

Forste Tabelle.

iste Figur viser en Vanddraabe af Blad -Sop- Infusionen , hvis hele 
Masse bestaaer af Grcendse-Monader; blant disse sees meget saa en
kelte Lindse - Monader, og mange unge og gamle Hatte - Bugtere i 
forffiellige Vendinger.

2den Fig. En Vanddraabe af Pare-Infusionen, i hvis Midte sees en 
Vrimmel Grandse - Monader, overalt mange enkelte LlNdse - Mo- 
naver, og nogle store og smaa fra hine sorffiellige Hatte-Bugtere.

Zdie Fig. En Vanddraabe af Kol-Sop-Infusionen, hvis heele Masse 
bestaaer af Linie - Strakkere; blant hvilke svsmme faa LlNdse - My
riader og mange Flagrere.

4de Fig. En Vanddraabe af Flue-Infusionen, hvori mange adspredte 
Lindse-Monader, og nogle store Trumlere; af disse sees tvende kug
lede ar hcenge sammen.

Anden Tabelle.

iste Figur viser en Vanddraabe af Flue-Infusionen, hvori sees en guul 
Klump af Bolge-Strcekkere, mange Lindse-Monader og Rynke - 
Hwrnere, og nogle store Hcrtte-Bugtere.

2den Fig. En Vanddraabe af Trcre -Mos'Infusionen, fuld af LlNdse - 
Monader, Pukkel - Halere og nogle Hcette-Bugtere.

Zdie Fig. Forestiller en Draabe af Bispe -Sop - Infusionen, vrimlende 
af Grcrndse - Monader, hvoriblanr sees nogle enkelte, i Hobe og i Ra

der
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der samlede Lindse-Monader, og mange fmaa, middelmaadige og 
store Hcette-Bugtere i fuld Bevcegelse. Desuden ubevcegelige faa 
klare Blcerer.

4de Figur viser en Draabe af Hampefroe- Infusionen, aldeles opfyldt med 
vrimlende Grcrndse Monader; blank disse fees faa Lindse-Mona- 
der, og smaae og store Snip-Bugtere i fuld Bevcegelse, og desuden 
nogle ubevcegelige klare Blcerer.






