
Krol-Nereiden
(Nereis cincinnata)

Be ffreven og afbildet

ved

O. Fabricius.

Nereide-Slcegteu, font er en af de smukkeste og talrigste blank Ormene, 
vil sikkert endnu lange frembyde Naturforfferne nye og sielbne Arter. Hvor
vidt endog kun een Mands Efterfogning i eet Hav har kunnet bringe det heri, 
feer man deels as Hr. Conference-.Raad Müllers Prodromo Zool. Dan. 
p- 217. hvor han har 8 nye Arter as det nordiffe Hav, og siden har tillagt 
endnu tvende i Zool. Dan. tab. LII., deels as min Fauna Grönlandica 
p. 295—307. hvor jeg har 9 nye fra det grenlandffe Hav. Alle Beffrivel- 
fer og Aftegninger vidne om Nereidernes kunstige og prcrgtige Lemme- Byg
ning, og dog krybe disse Pragtstykker for det meeste ubemccrkte paa Havets 
Bund. Skulde man ikke gribe Lejligheden ar bekiendtgiore dem , man er faa 
lykkelig at faae fremdragen af sit Merke? Visselig er man Skaberen det plig
tig , da de hore blank de Skabninger, der meget mcrrkelig pege for os til hans 
Viisdom og Evne, og opfordre os til hans Tilbedelse efter den meest hcnryk- 
kende Beundring. Thi Lemmie ikke i Sneefe-, men Hundrede-, ja vel Tu
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sinde-Tal, fom Nettiderne ere begavede med, og disse kmistigst til deres Aie- 
med indrettede, vidne om en Skaber, der var riig paa Skabe-Evner.

Den Nereide, jeg nu har at skrive om, bliver et talende Beviis her
for , da den har faa meget besynderligt, som udmerrker den fra sine Lige. Den 
er vist af de anseeligste, og tillige mindst bekiendre, om ikke aldeles tilforn 
ubekiendt, og dette har iseer bevceger mig ril, ar levere denö Beskrivelse. Alle« 
rede for 5 Aar siden, da jeg var Prcrst i Norge, kom den i mir Eie ved en 
af mine beste Venner, Hr. Postmester Barth i Krageroe, en Mand, jeg ikke 
kan holde mig fra at giore Selskabet bekiendt som besynderlig agtvarrdig, da 
han, foruden andre virkelige Forrienester, ogsaa har giert sig fortienr ved at ud- 
mcerke sig fra sine Lige i gode Skrivters Lcrsning og anden Flid at forskaffe sig 
nyttige Indsigter, ister som Elsker af Naturalier at samle saavel jnden- som 
uden-landske, hvoraf han allerede har mere, end man paa et saa afsides Sted 
skulde formode. Han havde nyelig faaet denne Nereide af en Chirurgus, som 
paa sin Hiemreise fra Vestindien havde medbragt den i Spiritus til Krageroe, 
og foregav, at den findes i Havet omkring de Danskener i Vestindien. 
Disse Vestindiske Strande og Havbugter maae vi derfor holde for dens rette 
Opholds-Sted.

Da jeg forst foresatte mig, omstændelig at beskrive denne Orm, troede 
jeg virkelig at have en ganske ubekiendt Art for mig, saasom jeg i ingen af de 
Nereide - Beskrivelser, mig vare bekiendte, fandt nogen Overeenstemmelse med 
min; og mindst skulde det falde mig ind, at soge den blantAphroditerne. Men 
da allerede Udkastet var giert, finder jeg »ventelig i Hr. Patlas's Mifcell. 
Zool. p. io<5. en Aphrodit beskreven under det Navn Aphrodita roftrata 
og afbildet tab. VIII. f. 14-18., der har faa meget tilftelles med min Nereide, 
at den uden al Tvivl bliver den samme. Dog forudsat, at det har sig faa, 
vil alligevel en igientagen Beskrivelse ikke kunne kaldes overflodig, efterdi den. 
Hr. Pallas har leveret efter 2de i Spiritus seete Exemplarer, ingenlunde kan 
kaldes fuldstændig, ei heller hans givne Figurer faa nsiagtige, at jo noget 
fuldstcendigere i begge Henseender maatte onskes, hvilket jeg her vil strcrbe at 
opfylde. Naar dette er skeer, vil jeg til Slutning anstille en kort Undersog, 
ning over det, hvori Hr. Pallas's Aphrodit og min Nereide skulde synes at 
stinlne fra hinanden, for at kunne desbedre bestemme Artens Nyhed eller det 

mod
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modsatte, og ikke uden Grund betage en anden Wren for Opdagelsen. Kun 
dette maae jeg forud erindre, at jeg ikke kan overtale mig til, at regne den Orm, 
jeg har for mig, blank Aphroditerne, da den i sin hele Statur og Lemme-Byg
ning har meget mere tilfcrlles med Nereiderne; Thi om den end har fimr rin
gede Folerraade, som Hr. Conf. Muller i jitt Prodromo p. XXVIII. an
satter til et gencriff Marke for Aphroditerne, saa feiler den dog det plat
trykte Legeme, der ellers pleier at udmcerke Aphroditerne fra Nereiderne, at 
jeg ikke ffal tale om Mangelen af Aphroditernes Ryg-Skins. Ei heller seer 
jeg nogen tilstrnkkelig Grund at kalde den Roftrata, da endog Hr. Patlas's 
Aphrodit forekommer mig ikke at have storre Snude end de, han ved Siden 
deraf har ladet aftegne. Med mere Foie troer jeg derfor at have kaldet den 

ell. Krol-Nereiden, af de mangfoldige krollede eller kringle- 
boiede Spirer, font sindes paa dens Krop fra Ende til anden, hvilket vel ikke 
faa lettelig vil findes paa nogen anden Art i det Antal og Storrelfe.

Krol - Nereiden er en af de storste, fom hidtil er bleven bekiendt, da den 
holder 9 Tommer i Lcengden, 7 Linier i Vreden og 6 Linier i Hsiden; Levende 
kan den ventelig udstroekke og udvide sig endnu mere. Da Hr. Confer. Müller 
siger i sin danstke Dyrhisiorie p. no. at de storste af vore strcekke sig ci lnngcre, 
end til lidet over et Korreer, faa kan han vel og have kiendt dem til 9 Tom. 
lange, men faa tyk, fom denne, er vel ingen forekommet ham? End ikke 
hans tykke Nereide von Würmern p. 166. overstiger 5 Linier i Vrede, og er 
tillige meget kortere end min. Mig er aldrig nogen forekommet, der havde 
den Foerlighed og Lcengde foreenede, thi om jeg end har fundet een Art ligesaa 
lang, hvilken jeg derfor har kaldet Nereis longa Fn. gr. Spec. 283. faa 
holdt samme dog kun 2 Linier i Vreden. Linuei Nereis gigantea, som
ogsaa Hr. Pallas Mifcel. Zool. p. IO2. har sat iblant Aphroditerne og kal
det Aphrodita carunculata , skulde vel endnu synes at bare Prisen og for
tiene sit Navn gigantea, da Hr. Pallas har feet den fra 9 til 14 Tommer 
lang, og den sidste ncesten saa tyk, som en god Mands-Finger, men uden der
for at ville giore den sit Navn stridig, maae jeg dog erindre, at dersom min 
Krol-Nereide bliver den samme, som Hr. Pallas's Aphrodita roflrata, 
font det folgende vil 'asgiere, faa har''Hr. Pallas og feet den over en Fod 
lang, og samme nnsten af en Mands Fingers Tykkelse, som berettes paa oven- 
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anførte Sted i hans Mife. Zool., faa at den ikke giver N. gigantea faa me
get efter i Størrelse.

Skikke lsetl er langstrakt, tyk og næsten trind, som sees af Fig. I. Dog 
er Bugen meest buglet, hvor man seer en Fure langs efter Midten (Fig.2.1), 
og paa hver Side af samme nærmere mod Fødderne en anden, som neppe er 
kiendelig (Fig. 2. m m). Disse Bug-Furer ere ellers ikke i Farve forffiellige 
fra det øvrige. Ryggen (Fig.^. og 3. i) er mere fladtrind uden Furer. Si
derne (Fig. 1.2. 3. k) ere imellem Haar-Penflerne indtrykte. Ikke allevegne 
er den lige tyk, men tykkest midt paa , og bliver fmalere mod Hoved og Hale, 
fa a at dens Tykkelse næst ved Hovedet neppe overstiger 24 Lin., og Halens 
neppe i Lin. Mt foran Gatboret. Denne Afftnaling forud begynder omtrent 
fra det 7de Leed ret kiendelig, da de paafølgende Leed vise sig næsten lige tykke 
indtil omtrent det 30te, hvorfra den bageste Assmaling kiendelig begynder, og 
Leedene tillige blive baade mindre og tættere pakket paa hinanden.

Den har saalcdes et stærkt , ffiont blødt, Legeme, der er sammensat 
af mange tæt paa hinanden følgende Lecd, som sædvanlig hos alle Nereider; 
og et beklædt med cn temmelig tyk Hud, som overalt er rynket, dog paa den 
levende Orm kan have været glattere. Jeg talde 60 Leed, foruden Hoved og 
Hals, dog ere de bageste Leed faa fmaa, <*t de vanskelig lade sig tælle, og jeg 
Derfor ikke kan love for Antallets nøjagtigste Angivelse. Under disse bageste 
Leed viser Bugen sig noget rendehuul. Hvert Le ed aftegnes ved enTverfure, 
fom omgiver hele Kroppen oven, neden og til Siderne,og den er forsynet med 
2de Rader faa kaldte Fodder paa hver Side, den eene mod Ryggen, den an
den mod Bugen. Herefter faa er da denne Orm 4 flige Rader, og.i det mindste 
240 faadanne Lemmer, paa hele Kroppens Længde. Men de, fom findes ved 
Bugen, forttene egentlig kun at kaldes Fodder, da derimod de mod Ryggen 
ril Forffiel kunne kaldes Rygpenfler, over hvilke atter findes en Rad krol- 
kbe Spirer , fom buskeviis paa hvert Leeds Side ere kriuglebøiede i hinan- 
den; og endnu ved hver Fod og Rygpensel en Sidetraad. Her have vi 
Lemme-Bygningen overhovedet, som giver os 120 egentlige Fødder, ligösaa 
mange Ryg-Pensler og Krøl - Spirer, og dobbelt faa mange Sidetraade. 
Dertil kommer endnu Hoved, Huls, Mund, Foltraade, Oine og Gat
hor, som hver paa sin Maade fremvise noget besynderligt^

Hove-
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Hovedet er lidet, plattrykt, meget finalere end Halsen, og kan, oven 
fra betragtet, deles i Forhoved og Baghoved. Det ferste ffillcs fra det sidste 
ved en Tversure, og sees for til som en afrundet Pande (Fig.i. 4- c c). Men 
Baghovedet er et smalt trekantet Stykke, der ffyder med en forlcenget spids 
Vinkel ind paa det forreste Halsleed (Fig. i. d), men i forreste Vinkler har en 
bevcegelig Hud, som kan oplettes fra Hinene, eller nedboies til at ffiule dem, 
ligesom der giercs forneden (Fig. 4. d), kan derfor egentlig kaldes en Isse- 
Plade. Neden til er alt delle paa Hovedet samlet i eet, og fra Hovedets 
Side - Runding skyder med en Skraa-Fure ind under begge Halsleedene, ril 
ar danne en fpidö Vinkel ved Munden, og fra denne Spids.leber igien en 
Midter-Fure hen ril forreste Pande-Runding, saaledcö delende Hovedet i 2de 
Sidedele (som det sees Fig. 5. c).

Fvltraadene ere A i Tallet, thi paa Forhovcdet sidde 4 korte, blsde, 
trinde, syldannede, temmelig tykke Traade (Fig. 1. 4. 5. b b). Af disse 
ere de 2 mellemste kortest og sidde hinanden ncermere, noget op paa Panden, 
have en neppe kiendelig Bulk ved Roden ; men de tvende til Siderne synes 

' noget lorngere, og sidde i en storre Frastand ret paa Hovedets Udpynt med en 
kiendeligere Bulk ved Roden. Desuden opstaaer fra forreste Ende af Isse- 
Pladen en lcengere og smalere Foltraad (Fig. i. 4« §. n), lom et Horn, der 
kan stile saavcl forud, fom opad, og har ingen kiendelig Bulk ved Roden, ellers 
af de andres Egenskab. Alle disse Feltraade synes ar vcere stint ringede, men 
dette maae opdages med eu Lupe.

Oinene ere kun tvende (Fig. 4. d d), og disse sidde faa skiulte, ar jeg 
i Begyndelsen troede, den havde ingen, indtil jeg uformodentlig kom til ar lette 
Isse-Pladens forreste Vinkler, og fik dem at fee, som 2 smaa Kloder, af 
Farve med Hovedet, siddende just i Udkanten mellem Forhovedet og Halsens 
Side-Flsie, dog saaledes, at de virkelig have deres Scede paa Baghovedets 
Hierner. Da denne Ornt har sine Hine faa vel forvaret med et Dcekke, stutter 
jeg, den maäe jevnlig bore sig i Grunden paa Havbunden, ligesom Aphrodi- 
terne, der jevnlig bore i Jorden, have den Evne, cit kunne rrcrkke deres Hine 
tilbage under Halestykket, uaar de ere i denne Forretning. Herved falder 

r det mig ind, at jeg i min Fauna Grönlandica p. 304. har beskrevet en 
Nereide, under Navn af Nereis cæca, som i det evrige har mange Ting til- 
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scelleö med Krol - Nereiden, og siebse opholdt sig i Grunden. Der kunde verre 
mueligt, at den og havde sine Hine ffiulte paa samme Maade, som denne, 
og altsaa ved en ncermere Opdagelse maatte tabe det Navn af blind; dog viis- 
des ikke saadan Isse-Plade hos den, som kunde tiene i denne Henseende til 
Dcrkke. Vi ere saa lidet Mestere i at efterspore Naturens Hemmeligheder, 
at en stor Deel af vore Opdagelser maae komme an paa et Lykketref, og derfor 
haveAarsag, ved hvert et Skridt, vi giere, at vcrre i en vis Grad mistænkelige 
over vore Erklcrringer, da en anden mere bekiendt med Naturen let kan komme 
efter og giere dem til intet. Derfor har jeg og villet giere denne Erindring 
om den blinde Nereide. Men det, vi fee med Paalidclighed, kunne vi dog 
og med Vished tale om, og i denne Forvisning er jeg om ncervcerende Nereides 
Hine, da de 2de Kloder paa det ansatte Sted, saa vel forvarede, ikke med 
nogen Rimelighed kan vcrre andet end Hine. Og man seer tillige deraf, hvor 
nole den vise Skaber harmed det kunstige Dcrkke sorger for, at disse emmeste 
Lemmer ikke skulde lide Skade i GruuS og anden skurende Grund, naar den 
efter sineFornodenheder maatte bore sig deri med Hovedet.

Halsen bestaaer aftvende Leed: Det forste, som andre maaskee hellere 
vilde regne til Hovedet, men jeg har skilt derfra formedelst dets Side-Borster, 
hvilke syntes mig ikke vel at kunne passe for Hovedet i Ligning efter andre Ne- 
peider, er bredere end Hovedet, og ligger med sin Midte under Hovedets Isse- 
Plade, faa at det neden til skiuler samme (Fig. 5. e), men oven til rcekkcr no
get lcengere bag Isse.Pladen og faaer et Jndskaar deraf (Fig. r. 4. e e). Det 
seer omtrent ud som et Hierte, da det til Siderne skyder ffions forud med 2de 
siere tilrundedc Floie, som ere forsynede med endeel korte Perster, der synes vel 
at sidde j eet Knippe, men seer man ret tik, da ere her virkelig 2 Knipper, 
saavelsom paa de andre Leed, og lebe kun sammen i eet, fordi de sidde hinanden 
saa ncer (Fig. 4. 5. q q). Tcrt oven for Borsteknippet findes en blod Slde- 
traad (Fig. 4. o), som er sylspids , meget flint ringet, ligesaa lang som Bor
sierne, og morkerc end det ovrige. Tat neden under Borsteknippet findes en 
kortere, men lidt tykkere Traad, som en liden tilspidset Kegle (Fig. 5. s) , 
denne er kun i Spidsen ringet, og sidder paa et knollet Rodstykke. Det andet 
Halsstykke (Fig. 1. 4. 5. f f) er endnu bredere end det forste, men derimod sma- 
xere end de paafolgende Kroppens Leed, hvilke det ogsaa ligner meget, skiont 

virkelig
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virkelig forskelligt derfra i andre Henseender; thi det er mere fladtrykt, og fat
tes aldeles de krellede Ryg-Spirer, som findes paa de andre Leed; derimod 
Har del ligedanne Borste- Fedder, Ryg- Penfler og Sidetraade oven og neden. 
Hvilke jeg derfor her forbigaaer at tale om, da de desuden kunne sees Fig. 4. 
n o og Fig. 5. n s. Oven paa er dette Halslecd meest fladt i Midten, og 
tnan seer der aftrykt en bred stump Trekant, Hvis Sider aaae fra Borste- 
Fodderne hen til bageste Rands Midte; disse Sider cre indskaarne med smaa 
aflange Fliger, der dog meget lidet lade sig oplette fra den evrige Overflade. 
Dette alt synes at have nogen Lighed med det Corpulculum ovale deprcf- 
fum , ab utroqve latere obliqve lamellofum, lamellis fubfcptenis 
crifpulis, som Hr. Pallas Mife. Zoo], p. 104. siger ar findes omtrent paa 
samme Sted Hos hans Aphrodita carunculata, og tillige der angiver atfkulle 
findes Hos Aphrodita roftrata, skiont jeg ikke finder'Ham melde noget der
om. Ta't bag denne platrrykre Vinkel seer man, just paa det Sted, Hvor 
Halsen stilles fra de felgende Leed, et lidet aflangt Indtryk (gig. 4. g), som 
dog ingen Aabning har.

Men lige derunder paa Bug-Siden Har Mllnd-Aabniligen sit Sted 
(Fig. 5. h), som er ncesten kredsrund. Af samme kan den fremstyde et tyk
hudet rynket Sva-lg, som dog ingen Knibrcrnder er forsynet med, dem man 
ellers hos adskillige Nereider pleier at finde; thi at jeg kunde forvisses herom, 
opstar jeg Svcelget, men fandt intet. Den horer altfaa til den sidste Afde
ling af Nerciderne ore probofeideo, som Hr. Confer. Müller har giort i 
sin Prodromo p. 217.

De egentlige Fodder paa Kroppens Leed sidde tret ved Bugen, flaae ud 
til Siderne, dog boie sig noget ued ad (Fig. 1. q). Hver Fod bestaaer af en 
stark kegledannet, for og bag lidt sammentrykt, og i Enden stump Vorte (Fig. 
2. 3. r r), ueppe lceugere end 1 Linie. Denne Vortes Ende'har en Aabning, 
hvorfra udstaaer et Borste Knippe af omtrent 9 starke Borster (Fig. 2. 3.11), 
der ligne en Pensel. Borsterne cre rodbrune, men i Enden hvidgule, de 
längste neppe ij Linie lauge, og de underste lidt kortere end de andre. Ved eit 
neie Undcrsogning finder man endnu en kortere og stivere Borste paa underste 
Pynt af Vorten, hvilken er Hvid overalt, og synes ikke at kunne indtrakkes; 
da derimod de andre, fordi de fremrage af en Aabning, efter al Rimelighed 
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kunne indtrcekkeS og udskydes efter Behag, ligesom det skeer hos andre Nerei- 
der. Saadanne Gang-Redskaber ere just ogsaa fornedne for disse Dyr, der 
maae skubbe og vrigge sig frem imellem Coral-Venter, Tang-Rodder og an
dre saadanne trange Steder; thi der gieldcr det at kunne giere sig smal og bred 
efter Behag, hvilket skeer ved de ommeldte Borster, der kunne giorcs saa 
lange og korte, som Passens Viide eller Sneverhed udfordrer, og da de style 
baade frem og ril Siderne, kunne de beqvemt tiene Ormen,paa de ujevne Ste
der at befordre dens Fart. Neden for disse Verster sidder ved hver Fod en 
korr Srdetraad (Fig. 2. 3. s) af samme Dannelse, som den nederste Traad 
paa Halsen, hvilken jeg har allerede beskrevet under det ferste Haloleed.

Ryg-Penslerne (Fig. 1. 2. 3. n) ere meget lcengere Berste-Knipper, 
og meget lysere,- hvide rued en guulagtig Rod. De sidde fcerffilt fra Fedderne 
paa hvert Leeds Side rat ved Ryggen. Om disse Borster kunne udskydes og 
indtrcekkes, bliver mere uvist ar bestemme, da de have ingen egentlig Vorte til 
Rodstykke, tuen komme ud fra Kroppen selv, omgivne med en lidt ophoiet 
Ring, og stile skiens opad, hvilken Stilling synes at tilkiendegive, at Ormen 
bruger dem, til at gribe an i de Soe Vexters Grene, blant hvilke den kryber. 
Jeg talde i hver af disse Ryg - Pensier 40 Verster og derover, lange og korte 
blandede om hinanden, tuen alle finere end Fodborsterne, derfor lode fig van
skeligere tcelle. De längste vare fuldkommen 2| Lin. lange. ' Tc?t oven for 
samme, og ncesten imellem dem, sidder en lang blod Sidetraad (Fig. 2.3. o) 
af lige Lcrugde, og dannet som den overfte Traad paa Halöleedene.

Vag og oven for Ryg-Pensierne sidde paa Ryggen felv de krottedS 
blode og i Hinanden knngleboicde Spirer (Fig. r. 2. 3. p p), fom ere meget 
merke og fiint ringede. Man skulde ncesten tvivle om at kunne finde rede i disse 
Spirebusker, da den ene Spire eller Lok er saa indvunden i den anden, at der 
vises hverken Ende eller Begyndelse, men dersom man letter Lokkerne op fra 
Ryggen, faaer man dog at erfare, at de alle ere forenede i Roden paa en no
get ophoiet Kuol, hvilken jeg vil kalde Slammen; denne Stamme deler sig 
grax i omtrent 6 Hovedgrene, der ere ulige i S terre! se, men sidde i en Rad 
langs oven for og noget hen bag Rygpenflerne. Hver Green deler fig igien 
i tvende mindre, og hver af disse igien i andre mindre, og saa fremdeles videre 
opad, hvorved Toppen bliver overmaade teet buffet as utallige fine Trevler.

Dette
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Delte sees best Fig. 6. hvor a viser Stammen, b b Hovedgrenene, og c c den 
forviklede Top, men n og o Rygpensel og Sidetraad, som i forrige Figurer. 
I diste Figurer har jeg derimod ikke villet forestilleKrol-Spirerne saa ordentlige 
og buskede, for ikke at giore derved de andre Dele ukiendclige. Men virkelig 
ere disse Buffer saa store og udbredte over Ryggen, at ister bag ud ikke meget 
as den kommer tilsyne, cg tillige en stor Deel af Nygpenflerne bcdcekkes.

Halen er butrund for Enden, og bsier sig der opad, maaffee for atbe- 
dcekke Gatboret ($. I. u), fom imod al Sttdvane viser sig hos denne Orm, 
ikke paa Bugen, men oven til paa det yderste af Halens Ryg, og er en tem
melig stor cigformig Aabning, dog staacr den vist nok ikke altid faa aaben og 
rummelig hos de levende, som den fandtes her hos det dode Exemplar. Hale- 
traade fandtes ingen, og jeg stod derfor i Begyndelsen i den Tanke, at et 
Stykke var revet fra Ormens Bagdeel, fom havde foraarfaget den store Aab- 
ning, men da ingen Feil i det ovrige mærkedes, og saavel Nygpenflerne som 
Krol-Spirerne bleve ordentlig fortsatte paa begge Sider af Aabningen indtil 
det allersidste Leed,, hvor de unsren samledes fra begge Sider, saa har man ikke 
rimelig Aarsag at troe andet, end jo Ormen hax vceret heel. 'Hr. Patlas 
anforcr ogfaa just det samme om Bag - Enden paa fin Aphrodita roflrata 
Mife. Zool. p. 108. og havde feet tvende store Exemplarer, men det ffulde 
vcere underligt, om de begge paa eet og samme Sted vare lemlcrstede.

Farvetl paa hele Ormen, som den viiede sig i Spiritus, var graa-agtig 
6tumi; alle Traadene og Spirerne merkere, og alle Borsterne lysere, fom 
ovenmeldt. Men Farven kan have forandrer sig meget, faa ar herefter ikke 

saa ganffe kan dommes.
Hvor meget var der ar sige om en fa a ringe anseet Orm? Hvor meget- 

mere, om man havde seer den levende og kunnet bemcerke densOeconomie? Men 
dette er blevet en anden forbeholdet. Imidlertid rrocr jeg at have sagt nok, 
til ar stvtte enhver Agtsom i Forundring; thi naar maw forestiller sig, hvor 
mange Nerver og indvortes Nervegange der udfordres , ril at fee tte fa a mange 
Traade og Borster i Bevcegclfe , hvo maae da ikke henrykkes af det Heles oz 
hver Deels Beundring, og tamke med TEreftygt paa den store Skaber?

Det staaer nu tilbage, efter mit Lovte at giere Sammenligning mellem Hr. 
Pallas's Aphrodita roftrata og min Krol - Nereide. Der er visselig meget, 

som 
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font skulde overtale mig til at troe, de vare een og samme Art, thi Fodder, 
Rygpenster, Sidetraade, Krol-Spirer, Hale, Gatbor, Mund, Foltraade 
og Hovedets Beskaffenhed neden ril, blive af ham, skient under andre Be- 
ucevnelfer., saaledes beskrevne, at ingen betydelig Forskiel mcerkes. Hans 
ommeldte Segmenta accefforia i For-Enden kunne ikke heller vcere andet, end 
de af mig kaldte Halsleed. Foltraadene har han vel givet faadan Plads, at 
tvende af dem skulde sidde neden til, men dette maae vcere at forsi aae om dem, 
der sidde paa Hovedets Udpynt, der ogfaa kunne bedre end de andre fees neden 
fra., skisnt de virkelig ere rodfæstede oven til. At han gier den eenlige Traad 
i Panden tykkere og kortere end de til Siderne, modsiger vel min Beskrivelse, 
men enten kan den have lagt sig dobbelt for hans Hine, eller han ikke noie nok 
har bemcerkel dens Udspring, og folgelig maatte see den kortere. Det betyde
ligste, som gi or hans forskiellig fra min, bliver derfor dette, at han gior sin 
ligesaa bred i For-Enden fom i Midten, hvilket man faavel maae stutte sig 
tit af hans Figurer, som og afBeskrivelsen selv, thi han kalder dens Corpus 
antice obtu Turn, ante medium longitudinis primo lentius, fenfimque 
magis attenuatum, og siger siden om Segmenta Corporis: Horum 
majora, qvæ medium Corporis & anteriora efficiunt, reliqva cum 
craffitie corporis retrorfum fenfim minuuntur; og dette veed jeg ncesten 
ikke at foreene med min Nereide, da baade Figur og Original vifer, at den er 
bredest i Midten, men bliver fmalere forud. Imidlertid kan jeg ei heller let- 
teligtroe, at en Orm med en but og bred For-Ende skulde ellers i alt det 
ovrige saa noie ligne en anden med affmalet For-Ende. Derfor , da Hr. 
Pallas ikke egentlig melder om noget Hoved eller Aine, forestiller jeg mig 
hans Exemplarer at have i Deden sammentrukket sig saa stcerkt fortil, at Ho
vedet tildeels er blevet ukiendeligt, og Kroppens Fordeel tillige tykkere. Han 
siger vel og, at ani apertura er bilabiata og exigua, da dog samme hos 
min Nereide er rummelig nok, og ikke egentlig bilabiata, men han kan have 
taget begge Side - Randerne af Aabningen for labia, og jeg har selv oven 
for erindret, at Aabningen vel ikke altid fandtes faa stor; nu kan-Hr. 
Pallas have feet den halv lukt, og deraf Forskiellen have reist sig. Ar i 
Hr. Pallas's Figur Krol- Spirerne sees ogfaa bag Hovedet i en Tver - Rad, 
kan vcere en Mislighed af Tegneten eller Kobberstikkeren, faafom han ikke mel

der
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dev derom i Beskrivelsen. Saaledes taler mere for, end imod, at hans A- 
phrodit er min Nereide, men sikkert kan det ikke afgiores, fkiont min For
modning er meget stcerk herom. Han havde vel sine fra Amboyna t det 
estlige Hav, da min derimod er kommen fra det vestlige Hav; men dette 
gier ikke stort li! Sagen, da Clima derfor kan varre paffende, ifoev efterdi 
begge Steder ere i de varmeste Egne.

Forklaring paa Figurerne.
Fig. i. Viser Ormen i naturlig Storrelse fra Ryggen, dog bugtende sig, 

faa at noget af Siden og Fodderne tillige kan sees.
Fig. 2. Tvende af de storste Leed med Bugen opvendt.
Fig. Z. Tvende ditto med Ryggen opvendt.
Fig. 4. Hoved °g Halo oven fta feet 1 >
Fig. 5. ©amme neden fra feet J ,|c*

Fig. 6. En Buff af de krollede Spirer med underliggende Rygpensel, for
storret og ud spredt, ardens Dannelse kan fees.

Bogstavernes Henviisning er forklaret i Beffrivelfen selv.

Nye Saml. III. B. €t Om


