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Onsdagen den 8 Oktober.

Prreses tillkännagaf, att Akademiens utländske ledamot Pro-fe soren AUGUSTE NELATON i Paris med döden afgått.
Af Chefen för Kongl. Sjöförsvars-Departementet hade blifvit
öfverlemnade två met eorologiska journaler, förda ombord på Kor...
vetterne Norrköping och Balcler under dessa fartygs senaste expeditioner till aflägsnare farvatten.

lVIed anledning af en utaf Kongl. Maj:t till Akadeinien remitterad framställning af J ernvägstrafikstyrelsen om införande
af det metriska mått- och vigtsystemet vid j ernvägstrafiken inom
Riket a.fgåfro H r Friherre WREDE samt Hrr EDLUND och LINDHAGEN infordradt utlåtande, som af Akademien godkändes såsom gi·und för hennes eget yttrande i ämnet.
Åfv.enså godkände Akademien ett a f Hrr STYFFE och CLEVE
afgifvet utlåtande om en till normalprofvare för utrönande af
alkoholhalten hos vin och andra. spirituösa drycker afsedd större
Sa.ller6ns destillator, om hvar tillförlitlighet Kon gl. Generaltulltyrelsen begärt Akademien

yttrande.

P å tillstyrk.an af 1i.tsedde Komiterade antogs till införande
1 Akademiens Handlingar följande i1i.lemnade afha.ndlingar; l:o)
»Beiträge zur Steinkohlenfl.ora der atctischeu Zone>), af Prof.
Osw. HEER i Zurich; 2:o) >)Om spectra tillhörande Yttrium,
Erbium, Didym och Lantbarn), af Hr THALEN; · 3:o) >)Under'
sökningar öfver meta.Ilen Berylliums föreningar>), a.f Fil. Dr ALB.
ATTERBERG.
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/

Om Skandinaviens Lumbricider.

Af

GUSTAF EISEN.
Tafl. XII.

[Meddeladt den 8 Oktober 1873J.

En svårighet vid studiet af Lumbriciderna har varit bestämmandet af de gränser, inom hvilka gördelns läge hos en och
samma art varierar. Profess9r CHR. BoECK har meddelat mig
några iakttagelser, hvilka vid artbestämningen äro af högsta
vigt. Han har nämligen iakttagit att, ehuru gördelns ringantal
stundom i hög grad varierar, vissa ringar i densamma dock alltid bibehålla ett visst läge i förhållande till Lobus cephalicus
eller Tubercula ventralia.
Om man betraktar gördelns undre sida, finner man alltid
på densamma två längsgående, genomskinliga eller upphöjda
parallela svulster, som kunna betecknas med namnet märk-

svulster. Alldenstund dessa märksvulsters uppträdande är ett
tecken till maskens könsmognad, föreslår jag här att benämna
dem Tube1·cula pube1·tatis. _ Märksvulsterna äro konstant belägna på bestämda ringar, hvilka kunna kallas märkringar, och
genom att angifva dessas numrnertal antingen i·äknadt från segmentum buccale eller fråp tubercula ventralia, kan man erhålla
en för de flesta arter god karakter. Äfven då masken ännu ej
är fullvuxen, kan män ofta lätteligen bestämma arten genom att
ange märksvulsternas läge, ty då gördeln börjar svullna, svälla
de ringar först, på hvilka dessa svulster äro belägna och dessa
visa sig redan då som små fläckar eller vårtlika upphöjningar.
1
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J ag anför här lledan märksvulsteruas läge h os de nug bekanta
svenska -och norsk a. arterna.
Emedan s lägtet Lum b1'icus eft e~· ln-ad j ag kunn at finn a
hyser en t a lrik mängd arter, k anske fl era hundrade; föreslår j ag ·
att s önderd ela detta stora slägt e i flera smärre, och anser jag,
att vår a skandinaviska arter för närvarande kunna grupperas

j

åtminst one fyra s lägt en, skilj da såväl genom fysiologisk a som
biologiska karakterer.
Under Lumbr·i'.cus com munis anser jag med Prof. B oECK
att flera skiljda arter blifvit sammanförd a , hvilka med L .
1·i]_Ja l'ius borde bilda
1

ett

eget

slägt e, k arakteriser adt genom

frånvaron af allt rödbrunt pigment, samt genom sin hvitaktiga
och ljusa färg.

Tillsvidare fören ar jag dem med A . (oetida,

arum·ect och suln·u bicnncla under ett gemen sa mt · slägt e : A llolobop lior a.
Om identitet en af den af mig beskrifna L. puter med H OFFMEISTERS

art a f samm a · namn har j ag redan förut yttrat tvifve l,

hvilka nu st yrkas ännu mera sedan j ag denna somm ar i S kå ne
funnit änriu en art, hvilken med L . puter HoFFMR delar samma
lefnadss ätt, hvilket således är gemensamt för åtminst one t vå
arter.

Jag anför derför den af mig fordom benämda L . pute1·

härnedan under namn af .Dend1·obcena B oeckii, ansee nde att det
k a1:akteristiska i borsten s läge väl berättigar den titl erh ållande
af ett eget slägtnamn - .

Allwrus' tetraiJdrus, utu~ärkt såväl genom läget af tub. ventra.1 .
på 12 segmentet, genom bakkroppens form , ändsegmentets stor-lek, som ock genom ett egendomligt lefnads.sätt, sypes mig a.f alla
arter vara den, som svårast kan med de öfriga samma nfö!·as
under slägtet L mnbricus.
Bland de sk an.dinaviska Lumbriciderna tord e det Linneanska.
namnet L urnbricus lä mpligast böra bibehå llas för de trenn e arterna L. ter1·est1·is, znt1"J)it1'eus och 1·ubeltus, eller för a lla, som
med föröfrigt enahanda hufvudka.rakterer äfven' förena den- att

segmentum buccale är ofv antill tillfullo deladt a f lobu s cephalicu~,
hvilkens bakre förlängning således når kroppens första segment.

ÖFVE RSI G-'r Al<' K. VE'l'ENSK .- .4,_KAD. FÖH.HANDLlNGAR l 8 7 3,

N:o 8.
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Öfversigt af slägtena.

•

A. ~etre ubique bin re a.pproximatre:

I. Tub. ventr., in segm. 14 p on-e segm. bu ccal e.
1. Lob. cephal. postice segm. bn cca.le in
duas partes dividen s . . . . . . . . . . Lumb1,icus.
2. Lob. cephal. posti ce segm. hnccal e non
dividens . . . . . . . . . . . . . . . . . Alloloboph01·a.

II. J'nb. ventr. in segm. 12 pone segm. bri ccale Allurus.
B. S et re requo intervallo distantes, ex ceptis du abu " summis, qua.rum intervallum ali qnanto
maju::; est ..

D end1·obam,a.

Lun1bricus s. str.
Tubercula vent1,alia in segmento 14.

SetCE ubique binre approximatre.
Lobns cephalicus postice segmentum bnccal e m duas partes
dividens.

Öfversig·t af arterna.

Arter:

p1upureus l

13
13

rubellus .

13

L um bricus terrestris.
))

))

. 17

13
12

32, 33,34,35
28, 29,30, 31
/ 21, 28, 29, 30

8
6
6

180
90
150

Lumbricus terrestris LIN. ( ex parte) 1758.
Mellan Tubercula ventralia och 1 :sta märkringen finnas 17 ·
segment.

Märksvulsten framträder som en genomskinande fläck eller
hos äldre exeniplar som en längsgå ende svulst, hvilken sträcke ·
sig ö(ver 4 ringar; 32, 33, 34, 35.
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Lumbricus purpureus ErsEN 1871 :
•

Mellan Tube rcula ventralia och l:sta märk.ringen finnas 13
1

segment.
Jvlärksvulsten

framträder

som en ljusare fläck. eller låg

svulst, hvilken sträcker sig öfver 4 segment: 28, 29, 30, 31.
Förekomst.

Denna art har jag funnit på flera ställen- i ,

mellersta och södra Sverige.

De nordligaste ställen på hvilka

jag funnit den äro Upsala och Stockholm; i de södra provmserna förekommer den talrikare än i de nordligare.

Lumbricuij rubellus HoFFMR 1843.
Mellan Tubercula ventralia ,och l:sta märk.ringen finnas 12
segment.

Märksvulsten framträder som en ljusare fläck eller äfven
som en upphöjd svulst delad i två smärre 'hvilk.a intaga 4
rrnga1·: 27, 28, '2 9, 30.

Allolobophora n. gen.
Tubercula ventralia in segmento 14.
Setce ubique bi!}re approximatre.
Lobus cephalicus postice segmentum buccale non dividens.

Allolobophora riparia (HoFFMR) 184S-.
l\'.lellan Tubercula ventralia och l:sta märkringen finnas 15
segment.

Märksvulsten framträder på hvardera sidan af gördelns
un,dre sida såsom trenne vårtlika svulster vå hvartannat segment
och hvardera försedd med en liten sugkoppa eller papill. Märkringarne äro tre: 30, 32, 34.
Förekomst. Denna art, som är tämligen allmän i Sveriges södra och mellersta provinser, förekommer enligt uppgift af
Professor CHR. BOECK ~j i Norge.

Allolobophora turgid~ n. sp.
Syn. : ? 1828. Enterion cya1ieum SAV., Hist. d. prog. Soc. per. pag. 14.
»
1845. Lumbr. commun. cyaneus HoFFMR, Arten Regenw. pag.14.

ÖFVERSIGTAF K, VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR 1873,

Syn. : 1871. L umbr. comm,un. cyaneus

N :o 8.
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Ofvers. 1870, pag. 964.

Mellan Tube1·cula vent1·alia och l:sta- märkringen finnas 15
segment.
. .Mä1·ksvulsten f'ramträder

som två

vårtlika svulster be-

lägna en på hvardera sidan af segmenten 30, 32, men utsträckande sig hos äldre exemplar öfver de båda närmast bakåt belägna segmenten , således öfver 30, 31, 32, 33. De · två ursprungliga svulsterna på segmenten 30 och 32 äro dock vanligen
tydligast och något högre än de öfriga.
Gö1·deln, ehuru föga framstående, är dock särdeles tydlig,
men sträcker sig ej till kroppens undre sida utan slutar vid
märksvulsterna.
S torl e k. Denna art är i slägtet den största, såväl till
tjocklek som till längd. Af ungefär samma tjo cklek som L .
rubellus uppn år den ofta en längd af 200 rn.rn. och derutöfver. ,
Färg e n varierar mellan gråblå, cyanbl å och köttfärgad med
gördeln brandgul eller lefverbrun.
,

Allolobophora mucosa n. sp.
Syn.: ? 1828. E nterion carneum SAV., 1. c. pag . 12.
,
»
1845. L umbr. communi·s carneus HoFFMR, 1. c. p ag. 27.
11
1871.
»
»
»
ErsEN, 1. c. pag. 964 .

Lobus cephalicus pan'us, dimidiam partem segmenti buccalis occupans.
Corpus cylindricum, t enue, elongatum et postice attenuatu~,
rn vino absoluto asser vatum contractum et in angulum i·ectum
srepe curvatum, cinguli lateribus curvatis et promin entibus.
Cingulum magnum elongatum parum prominens, e septem I.
novem segmentis confectum.
Tubercula p ube1·tatis in utroque lat ere tria, segrnenta 28,
29, 30 occupantia.

-

Setm ubique binre valde .approximatre.
Segmenta circiter 130.

L ongitudo: corpus in vino absoluto asser vatum circiter 60 m.rn .
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Mellan Tubercula -ventralia och l:sta märkringen finnas 13
segment.

;_1,fä·r ksvulsten framträder som en i gördelns ytterkant belägen något fram s t ående svulst på hvardera sidan af segmenten

28, 29, 30.
Lagd i absolut alkohol får clenna art en högst karakteristisk form, i det att kroppen drager sig hårdt till samman och
böjer sig i en nästan rät vinkel, gördeln blir hoptryckt med
idor.na starkt utst ående och

1!1ed ~ärksvulsterna framskju-

tande i dessas ytterkant.
Sto rl e k.

A . mucosa är betydligt s rna.lare än föregående

a rt, hvars längd den dock ej sällan uppn år, ehuru endast då den
är utsträckt till sin fulla längd.

Den vanliga bredden är

l½

m.m., dess längd åt er -100- 150 m.m .

.F' ärg.

P å främre kroppsändan är denna art fifligare rosen-

röd, och genom den gr åblå eller köttfärgade ryggen framlyser
a llticl ryggk ärlet med en rödgr edelin färg.

L agd i sprit afsön-

d.rar masken ett y mni gt gulaktigt och · fränt slem.

F ö 1' eko m s t.

A. nmcosa finn es tämligen sällsynt
i Sveri ges
,

södra och mellersta provinser.

E nligt Professor C HR. BoECK

finnes den äfven i Nor ge.

Allolobophora norvegica n. sp.
Corpus cylindricum, crassum, in vino asservatum postice
non attenu atum.
Lo_bit,s cephalicus magnus, tres partes segmenti buccalis

•

occupans.

Tubercula ventralia parvula.
Oingulum ex 7 segmentis (25-:31) srepe confectum.
Tubercula puuertatis 4 in segmentis 27, 28, 29, 30.
Setce ubique bime valde approximatre.
Segmenta circiter 120.
Longituclo circiter 100 m.m.
Mellan Tuber.cula ventralia och l:sta märkringen finnas 12
egment.

ÖFVERSIG'l' AF K. VE'l'ENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR 1 8 i 3,

N:o 8.
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1l!Iär.ksvul1Steu framträder hos denna art som en 111<1 köl
iH\er 4 segment: 27, 28, 29, 30.

Görcleln tydlig m en föga fram .st ående och endast strät:kande
sig öfver öfre del en af kroppen med tvrt , segment före och ett
efter ruärkringarne.

Lobw; cezJhalicus är stor och bred oc:h de lar sefnnentum
'-·
bucca.le till tre (j erdedelar.
Fä rg.

Då jag a f denna art endast sett exemplar förva -

rade i sprit~ 1~ar j ag ej kunnat närmare ange färg en. D en syne~
öfverensstämma med den h os A. turgida, och likasom denna
saknar ofv anstående a rt äfven a llt r ödbrunt pigment och är
således den enda skandinaviska A llolobophora som med ofranstående karakter har 12 segment mellan Tub. ventr al. och för.~ ta
rnärkringeff.
Förekomst.

D enn a. art har jag end ast sett från

orge.

der den vid Tromsö är t agen af Professor F . A. SMITT.

Allolobophora arborea n. sp.
Co?'·pw:; cylindricurn , antice crassum et in vin o absoluto a ·serva.tum attenuatum.

L obus . cephalicu.s magnus pallidus, duas pa.r tes seg menti.
buccalis occupans.

Tubercula ventralia tumefacta et conspicua.
Oingulurn plerumque ex 6 segmentis (25-30) conf'ectum
, Tubercula pubertatis i'n segm. 14 et 15 pone _tub. ventralia.
Segrnenturn anale segrne.nto prreanali ali quanto longius.
Setce ubique binre parum distante.. , .
Segrnerita 50-60.
Longitu., do circiter 50 m.m.
Mellan Tubercula centralia och l:sta märkringen
finnas 13
.._,
segment.

ltl.är·ksvnlsten framträder

~å om två på hvardera sidan af

gördeln belägna svulster på två närliggande segment: 28, 29.
· Öf1•ers . a,f K. Vet. Akad. Förh., .4rg . .'10 .

N :o 8.

4

1

•
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Anni. På ett exemplar taget i Vang i Valders (Norge)
sträcka sig Tub. pub. äfven öfver de bägge närgränsande segmenten 27 och 30.

Gö rdeln innefattar oftast sex segment, då två äro be1

lägna framför och ett bakom märkringarne.
Vid första påseendet äger denna art en VISS likhet med
Dend1·obcena B oeckii, från hvilken den dock lätt skiljes bland
annat genom borstens olika läge. Hos A . arbo1·ea sitta t vå och
t vå tillsammans, dock på något längre afstånd från hvarandra
än hos någon annan art af detta slägt e, med undantag möjligen
af de~ här nedan sist anförda A llolobophora subrubicunda.
F rån öfriga arter af detta slägt e skilj er sig A llolob. a rborea
genom sin ringa · storlek, sin _ljusare rosenröda färg och derigenom
att första märksvulsten finn es på 28 segmentet , då den deremot hos A. f oet~da och subrubicunda finnes p_å det 27; från
, öfriga arter skiljes den genom närvaron af ett rödbrunt pigment
på kroppens öfra sida.
1

F ä r g. Såväl då masken är lefvande snm ock då den är
lagd i sprit, är färgen hos denna art ljusare och lifligare än hos
Dendrobwna B oeckii men snarlik A . subrubicunda : ofvan ljust
rödbrun,'
bakåt och undertill ljusare.
I
.
L e f n a d s s ätt. Tilli~a med Dendrobcena Boeckii uppehåller
sig ofvanst ående art i murkna st:ubbar, dock går den längre
in i den friska veden än denna. I sjelfva j orden har j ag endast
fun nit den i N orges fj elltrakter.
Fö r ekomst. F rån Skåne, V estergötland och V alders i
Norge äger j ag exemplar af denn a art . Den fö rekommer allest ädes sparsamt och är bland våra svenska Lumbricider den
sällsyntast e arten.

Allolobophora f'oetida (SAv.) 1828.
Mell~? Tubercu,la ventralia och l :st a märkringen finn as 12
segment.
;.

•

ÖFVERSIGT AF K.VETE?\SK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR l 8i3 ,
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1l1ärke~ vulsten framträder såsom en på hvardera sidan af
gördeln belägen något upphöjd svulst eller fläck sträckande sig
öfver trenne segment: 27, 28, 29.

Gördeln inn efattar oftast 7 segment, af hvilka 2 äro framför och 2 efter märkringen.
D enn a art skiljer sig frå n sma samslägtingar genom den
egendomliga färgteckningen.

P å hvarj e segment finnes ett röd-

brunt band, särdeles på ,segmentets öfre sida, och mellan dessa
rödbrun a pigmentband framlyser en oftast skarpt gul fär g. Strax
bakom segmentum b uccale, på 8, 9, 10 segmenten, finnes en lju-.
sare rundt kring kropp en gående fl äck, hvilken äfven på exemplar med lä t t het k an urskiljas.
Fö r ek o m s t .

I fet. j ord finn er man denn a art tämligen säll-

synt i .-•verige_s mellerst a och södra provrnser.

Från N orge har

Prof. B OECK meddela t exemplar.

.Allolobophora subrubicunda n. sp.
_Cprpus cylindricurn, antice aliquid depressum , postice attenuatum.
I

· L obus cephalicus magnus, pallidus, dimidia m partem segmentis bucoalis occupans.

-

Cingulum magnum, perspicuum, e 7' seg~ entis srepe confe~ tum (24- 30).
Tube1·cula pu'/Jertatis tria in segm. 27, 28, 29, in utroque

.

lat er e cinguli.

Setm ubique bin re approxima t re, sed inter vallo aliquanto maJOre qua m in Alloloboph ora fo etiäa.

Segmenta circiter 110.
L ongitudo circiter 90 m.m.
Mella n T ube rcula ventralia och l:sta mä rkringen finn as 12
1

segment.

Märksvulsten framträder som en svulst sträck ande --sig öfver
tr e segment: 27, 28, 29.
Fär g.

D å djuret lefver är färgen ljust r ödbrun, snarlik

den hos A . arborea, ehuru något mörkare, dock ej så mörk so'm
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hos föregående art, bvilken den annars kommer nära .

Under -

det att A. foetida har samma bandade _färgteckning öfver h~la
kroppen, finn a vi hos A . sul.Jrubicunda de rödbrun a banden samt
den mellan dem befintliga gula färgen endast på de bakre selVIan kan derför l~tt ledas på den tanken, - att den~a

gmenten.

art endast är en Allolob. foetida, hos h vilken de bruna och gula
banden försvunnit på a lla f egment .utom på de bakersta.

De

bägge arterna äro dock fullkomligt åtskiljda genom flera k arakterer:

1) är Lobus cephalicus bredare än hos A llolob. fo et,i,da,;
· 2) saknar _A. subrubicunda den hos A . foetida på 8, 9, 10 ,
segmenten förekommande 1jusare fl äck en ;

3) är o borsten h os A . ::;id.n·ubicunda belägna p å stö rre afst å nd frå n hvarandra än hos A . .foetida ;

4) hos A . subrubicunda en ljusar e rosenröd färg än hos A.
foetida;
\

5) sakn ar A . sub1.,ubicllnda de hos A. f'oetida förekommande
rödbruna pigmentbanden med den gula färgt onen dem emellan,
utom på de aldra bakersta segment en, på hvilka de stän digt förekomma', äfven . ho s unga exemplar.
1

Före kom s t.

Hittills ha1~ j ag end ast funnit denna art på

trenne ställen: i U psala Bot. Trädgård samt i Bohuslän på Tjörn
och vid F iskebäck skil , der qeu i fet j ord ej synes vara sällsynt.

I Upsala föi:ekommer den hufvudsaklige11 under multnande löf.
A rterna i .slägt et Allolobopliora

önderfalla i två naturliga

grupper :
A. Arter utan röd br unt pjgment :
~

<....

Al{olob. ripaJ"ta,
))
turg,i da,
)>

·m ucosa,

»

nor·vegica ·

B. A rter med rådbrunt pigment på kroppens öfre sida:
A llolob. a1·bor>ea,
,.)
foe tida, ,
),

sub1,.ubicunda.

ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖ RHA~DLIN GAH. l 8 7 s;

N:o 8.
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Öfversigt af arterna.

Arter :

13

15

13

15

mn cosa ....

13

j)

a r bo rea . . ..

Il

foetida ... .. .

I)

ubrubicunda

13
13
13

13
13
12
12

13

12

"

..

norvegica ...

I

30, 32, 34
7- 10
30, (31) 32, (33) 7- 8
~8,29,30
7- 9
28, 2!-'I
5

27,28,29
27'• 28' 29
27,28, 29

100

120
120
50
90

7
7

120

7

120 I

I

Dendrobrena n. gen.
Tuber·cula ventr·alia in -segmento 14.
Setce ubique requo intervallo distantes, exceptis duabus summis, quarnm intervallum aliquanto maj us est.
Lobus cephalicus tres partes segmenti buccalis occupans.

Dendrobrena Boeckii n. sp.
Syn.: 1871. Lumbricus pute1' EisEN, l. c. pag. 959'.

Mellan Tubercula ventntlia och l:sta märkringen finnas 15
segment.
Mä1·ksvulsten framträd er såsom en län gsgående, ås, sträckande sig öfver trenne seginent: · 30, 31, 32.
Gördeln innefattar oftast 5 segn1ent, af hvilka 2 före tuber·cula pubertatis.
Ändsegmentet äi' stort och päronformi gt.
I föregående uppsatser har jag identifierat denna art med
den af

H oFFMEISTER

beskrifna L. pute1·~ hvilken senare jag

dock numera hufvadsakligen på grund af borstens mindre afstånd
från hvarandra a nser vara en i Sverige ä nnu ej obsen·erad art.
Lefnadssätt. På trädlösa st ä llen i Bohuslä'n och i Norges
tjell't~·a kter förekomm er . denna art talrikt i sjelfva jorden, och
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Professor BoECK säger sig aldrig hafva funnit den i trädstubbar.
Se föröfrigt härom K. V etensk. Akad. Öfversigt 1870 & 1872.
Förekomst.

Dendr·obcena Boeckii går af alla arter längst

mot . norden. . Professor BoECK har funnit den i Norges nordligaste trakter, och sjelf har jag funnit den på flera ställen 1
mellersta Norges fje]l.

Allurus n. gen.
Tube·rcula ventralia in .segmento 12.
Corpus antice cylindricum, postice quadrangulum.
Setce binre approximatre.

Allurus tetraedrus (SAv.) 1828.
Syn.: Lumb1·icus tet?>aedrus ErsEN, I. c. pag. 966.
Mellan Tube1·cula vent?oa.lia och l:sta märkringen finnas 9
segment.

Märksvulsten framträder som en låg köl, ofta omgifven af
en djupare ränna, som sträcker sig öfver trenne ringar: 22, 23, 24.
'

Förekomst.
mot norden.

.

Både i Sverige och Norge går denna art långt

Från Piteå äger jag exemplar, samlade af Kandi-

dat L. LUNDBERG.

Gördeln innefattar oftast sex segment, af dessa ' 2 före och

1 efter märksvulsterna; således sträcker s·ig gördeln öfver segmenten 20, 21-25.
Vid denna likasom vid de flesta andra af' våra s-kandinaviska Lumbricider är det dock att märka att gördelringarne ofta
variera till antalet, samt att de här för aessa arter an_gifna talen
för hvarje art vanligen utvisar rnedelantalet af görd_elsegmenten.
"
Okas
eller minskas gördelringarnes a~1tal är det vanligen någon

af de bakom märkringarne belägna.

Häraf synes att föga vigt ·

bör läggas vid gördelns storlek, samt att i allmänhet inga karak- ·
terer kunna hämtas deraf att gördeln hos en mask bö1jar eller
slutar med den ringen, hos en annan med den eller deu. Endast
medelvärdet- är här karakteristiskt, och detta utvisas af märk-
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rmgarnes läge, hvilk.et 1 nittionio fall af hundra är konstant,
1~ämligen 1 förhållande till de främre segmenten.

Species Scandinavire huc usque cognitre.

A. turgida ... ....... .

13
13
13
13

A. arborea ... .. .. .. . .

13

A. mucosa .. .. . .. .. .. .
L. purpureus ..... .

13
13

A. foetida .. . ..... . . . .

13

A, subrubicunda .. . .

13

L. rubellus .. . .. .. . .. .

13

L. terrestri s .. ...... .
D. Boeckii .. . . . .. . .. . .
A. riparia . .'. . .... .. .. .

' . .. .. . .. .
I A. tetraedrus

A. norvegica . ... .. . . . 1
I

j

13
11

17
15
15
15
13
13
13
12
12
12
12
9

8
32,33, 34,35
30,31,32
5
30,32,34
7- 10
30, (31), 32, (33) 7- 8
28,29
5
28,29,30
7- 9
28,29, 30,31
6
27, 28,29
7
27,28,29
7,
27, 28,29,30
6
27,28,29,30 ]
I 22, 23, 24

!I

180
90
100
l.80
50
130
90
90
120
150
120
70

,..6
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Förklaring öfver figurerna.
Fig. 1 & 2. · Allolobopho-r a ·subrubicunda . ·
F ig. 1. Hufvndet sedt ofvanifrån.
»
2. Genomskärning af kroppen, visande borsten

läge.

Fig. 3 & 4. Alloloboplwra faetida.
F ig. 3. Hufvndet sedt ofvanifrån.
»
4. Genomskärning af kroppen, visande borstens läge.
'

/

F ig. 5. Dend1·obcena Boeckii : gördeln sedel från sidan, visande
märksvulsternas läge på 30, 31 , 32 ' segmenten, samt · äfvenledes borstens läge på de till gördeln gränsande segmenten .
Fig. 6. Allalobopho1·a· arbo1·ea : görd eln sedd från siclau, visande
de · två vårtlika märksvulsternas läge på 28 och 29 segmenten , · samt
borstens läge på de bägge till g·ördeln gränsand e segmenten.
Fig. 7-10,. Allolobophoni niucosa.
F ig. 7. Gördeln sedd från sidan, visande märksvulsternas läge· på
segmenten 28, 29, 30.
»
8. Hela masken i naturli·g storlek s_edd fr åi1 sidan, samt visande den 'form djuret antager då det blifvit dödadt i ah·solut alkohol.
>>
9. Gor<leln sedd underifrån, visande märkringarn es läge · på
segmenten 28-,- 29, 30, samt den egendomliga form gördeln
antager då djuret blifvit dödadt i ahsolut, alkohol.
·» 10. Genomskärning af masken, visande borstens läge.
Fig. 11. Allolobopho1·a a1·borea : genoms kärning af kr~pp~n ,
visande borstens läge.
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