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Om Hore-Redskaberne
hor

Krebs og Krabber
«f

Joh. Chrift. Fabricius.
3

£ntet er i Natur-Historien vigtigere, men tillige vanffekigere, end at be«
stemme med Vished Dyrenes Sandser.
Deels kiende vi ikke altid Nyt
ten og Brugen af de forffiellige Deeke fom vi forefinde hos dem, og deels kan

vi ikke domme om deres Sandser uden alkene af Ecfarenhed etter af Sammen
ligning med vore Sandfer.
Saaledes see vi hos adskillige Dyr mange Deele,
fem virkeligen synes at vcere Sandfe-Redffaber, uden ar vi derfor med Vis
hed viide hvad for en Folelfe de kunne meddeeke Dyret.
For Erempel Insek
ternes Folehorn og Ormens Ssge-Naale ere upaatvivkeligen Redffaber for en
bestekm Fslelfe, men af hvad Art, er os fuldkommen ubekiendt, da det ei har
behager den gode Skabere at give Menneskene faadanne. Den ©vciifFe Clerk

trocrFoelhornene ar voere Lugte-Red skaberne; Der kan maafkee saa vcere, imid
lertid ere de dog i Henseende tik deres ganske Bygning aldeles forffiellige fra
vor Nosses Indretning og Bygning, og de maae derfor og, om de ere LugtNedffaber, lugte paa en ganffe anden Maade end vi.
Vore Naturformere
anseer det i Almindelighed for ar vare alt for ydmygende, ei at kunne tydeligen bestemme Brugen af de forffiellige Decke hos Dyrene.
Andre Dyr har man nagtet ar besidde Sandse-Evner, endffionr de dog
virkeligen synes at have somme.
Saaledes har man indffrcenket den Evne at

hore allene til de tre forste Dyr-RigetS Klasser, fordi de svrige ikke synes at
have Redffaber for denne Sands eller D 'ele som kunde kunde kakdes Ore.

Herr Linné kalder derfor Fiffene dove og stumme, da der dog nu er bekiendr
nok,
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nok, at de virkelige« have ordentlige Aren, og altsaa rimeligviis maae besidde
den Evne at here.
I det Parisiffe Videnffabs Academies Handlinger ere de
tydelige« forestillede, og dette er ved en Hunters og fleres Underfogning og

Erfaring bleven tilstccrkkeligen bekrcrftet.
Paa samme Maade har man bestandig holdt for, at Insekterne ikke
Linné siger derfor om
havde Aren, og folgeligen vare dsve og dumme.
dem, muta furdaqve nifi proprio inftrumento fo nora.
Imidlertid

har det dog lcenge syntes mig selsomt, at Insekterne ffulde vare dsve, da Na
turen har givet, i det mindste til adffillige iblant dem, en Art af Instrument,
hvorpaa de spille.
Vi hore Gråshopperne og Heeffrcrkkerne synge; vi höre
det saa kaldte Dodning-Uhr, (Hemerobium pulfatorium) give en be
synderlige Lyd fra sig i vore Trcre-Vcrgge.
Dette synes at vcere Hannerne, der
ligesom adffillige Fugle, Vagtelen, Birkhanen og andre, lokker Hunnerne
til sig.
Men hvorledes var dette mueligt, dersom de vare deve og folgeligen
ei i Stand til at fornemme Lyd.
Naturen pleier ved sin uendelige Rigdom
ri at gisre noget forgieveS, eller uden virkelig Nytte.
Derfor har det lcenge
forekommet mig sandsynligt, at Insekterne maatte kunde hore, omsider er jeg
og bleven saa lykkelig at opdage Aret eller Hore-Redskabet, om ikke hos alle,

saa dog hos nogle.
Hos Hummeren og Krebsen seer jeg det tydeligen, og det bringer mig
paa den rimelige Formodning, at og de ovrige turde vare dermed begavede,
endffisnt jeg endnu ei har varet i Stand til at finde det.
Dette SandseRedffab bcstaaer hos Hummeren og Krebsen af en liden og noget fremstaaende
ringförmig Ophoining paa det udvendige kalkagtige Dakke ved Noden af Fole
hornene, hvilken indvendig er bedakket med en fuldkommen Tromme-Hinde.
Ved Hummeren er det noget storre, men mindre ophoiet; ved ftrff Vands
Krebsen derimod er det mere hceved og tillige noget krumbsiet, men hos begge
kan man let med en Naal igieunemstikke den tynde Tromme- Hinde, fa a at

den uden Modstand lrcmger lige ind til Hiernen.

Den heele Indretning er
meget enfoldig uden alle andre indvendige eller udvendige Deele.
Men synes
desuagtet ganffe tilstrækkelig til at modtage Lydens Indtryk.
Hertil kommer
endnu en anden Bemærkelse, som bekræfter min Formodning, at dmne Deel er
et Here-Redskab.
Den aabner sig nemlig lige ind til Hierne -Huulen, fra

hvilken
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hvilken alle Nerverne gaaer ud, paa samme Maade fem de andre SandseRedffaber Hos Insekterne, Folchornene og A i nene.
Insekternes Hierne er som de andre Dyrs paa det omhyggeligste indsiut«
tet med haarde Bedækninger, igiennem hvilke dog de adffillige Sandse-Redffaber, og disse allene, have umiddelbar Sammcnhomg med Hjernen.

Man

finder dem og alle paa Hoveder, og alle aabne sig ril Hiernen.
Det falles
Leie og Indretning giver mig og Anledning ril rimeligviis al formode et overeensstemmenbe Brug.
Ved de egentligen faa kaldte Krabber sinder jeg selvsamme Indretning,
men meget mere ffiult.
Folehornene ere hos disse meget mindre, ligge inden
for en Fuure i den udvendige Beda-kniug paa Panden, og ved Grunden af
samme finder man ligeledes Indretningen for Aret; men de ere formedelst dette
Leie vanffeligen ac opdage, uagtet de virkelige« ere der.
Paa den indvendige
Side af Skallen finder man dem lettere, og na ar man neiere undersoger de
forffiellige Aabninger som gaaer ril Hiernen, saa sinder man hos disse, som
hos Krebsen, Linene, Folehornene og Arene.
Om de ovrige Insekter kan jeg i denne Hensigt ikke anfore noget.
Jeg
har hidtil intet kundet opdage, fom jeg kunde ansee for Hsre-Redffab. Imidler
tid tvivler jeg dog ikke paa, ar de jo ogsaa have denne Sande. Jeg maae endnu
for det ferste overlade dem ril andre Entomologer, som jeg i Særdeleshed vil

anprise at undersege Gro-Shopperne (grylli) og Hoeffrcekkerno (cicadæ).
Besynderlig ffulde det vcere, om disse, fom blandt alle Insekter ere de meefl
lydende, ikke ffulde virkcligen kunne here deres egne Toner.
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Forklaring over Kaaberet.
Fig. i. Forestiller den udvendige Overflade asen Hummers Hoved, paa hvil
ket man tydeligen seer den ringförmige Ørets Opheining.

Fig. 2. Er Skallens indvendige Flade af famme Hummer, hvorpaa fees de
ttdMlige Aabninger for Sandse-Redffaberne.
aa. Er en anseelig Aabning for de yderste Folehorn.
b. En mindre for de inderste mindre Foleborn.
c. En tydelig ffiont ikke stor Aabning for Ørene.
d. En Aabning for Linene.
Fig. Z. Er den indvendige Side af Skallen af den almindelige Krabe (Can

cer maenas) den viser de forjkiellige Aabninger for SandseRedskaberne som gaaer til Hiernen.
aa. Ece begge Aabninger for Ørnene.

bb. Ere Aabningerne for begge Folehornene, som her ere foreenede.

cc. Aabningerne for Øren?.

Anmcrrk-

