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Såsom af ofvanstående litteraturförteckning kan ses, ådrogo sig Poduriderna re-

dan tidigt en viss uppmärksamhet. Denna var dock till en hörjan af föga vetenskaplig

art och riktades hufvudsakligen på det egendomliga i deras ofta helt plötsliga uppträ-

dande i oerhörda massor på lokaler, der de förut aldrig blifvit observerade. De Geer

är den förste, -om angående dessa djur gjort några vetenskapliga iakttagelser. Af ho-

nom uppställdes 1740 fyra arter, hvilka alla äro tillräckligt väl karakteriserade för att

kunna med säkerhet igenkännas och bestämmas. Samma år erhöllo dessa arter af
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Linné i andra editionen af Systema Natunr, slägtnamnet Podura '). l>et sålunda bil-

dade slägtet tillväxer under den härpå följande tiden ganska betydligt i omfång, i det

Linné, De Geer, Geoffroy, Scopoli, O. K- Muller, O. Fabricius m. ti. upptaga en

mängd nya arter, af hvilka dock några, synnerligen Mullers, äro särdeles otydligl ka-

rakteriserade. Bland de af Scopoli beskrifna äro åtminstone två, nämligen /'. aquatica

och I', squamosa, icke ens Podrrrider.

De ined en kort och uppsvälld abdoiuen försedda arterna afskildes tidigt, redsm

af Geoffroy, såsom en egen underafdelning, hvilken han kallar »Podures globulevses»,

rill skillnad frän de öfriga, som få namn af »Podures allongées». Afven De Geeu har

I77S en dylik indelning. Latreille är dock den förste, som uppställt denna grupp

såsom ett eget slägte under namn af Smynthurus. Huruvida detta namn gafs redan 1796

i Precis des caraetéres génériques des Insectes, kan jag ej med säkerhet säga. då jag

icke sett nämnda arbete. Jag har dock anledning att tro. att det icke förekommer

förr än 1804 i Histoire naturelie etc. af samma författare.

Hvad gruppens ställning i systemet under denna tid beträffar, sa hänfördes den

af LiNNÉ, som bekant, till hans .Ijitirn och ställdes af honom strax efter slägtet L<-

pisma. J. C. Fabricius hänför båda dessa slägten till Synistata. Af Latreille afsöndrades

1796, enligt Gervais 2
), nyssnämnda slägten frän öfriga insekter och uppställdes såsom

en egen klass under namn af Thysanoures, mellan Suceurs och Parasites. Enligt samma

författare skall Lamarck 1801 i Sj^stéme des animaux sans vertébres, der han skiljer

mellan Arachniderna och Insekterna, hänfört Thysanoures till de förra. I Histoire naturelle

des Crustacés et des Insectes sammanslår Latreille 1 804 Thysanoura och Parasita till

till en grupp, hvilken han under namn af Apterodicera uppställer såsom en egen hufvud-

afdelning af insekterna, Legio quarta. Denna kominer då att bestå af två ordningar,

Thysanoura och Parasita, och den förra af dessa indelas i tvenne familjer, Lepisma

och Podurellw. I Cuviers Régne animale 1817 gör han äter Les Thysanoures till en

sjelfständig grupp »Le second ordre dis insectes» och ställer denna mellan Les Myria-

podes och Les Parasites. Af Leach och Mac-Leay afsöndras, enligt Gerstaecker s
),

Thysanura frän öfriga insekter såsom Tnsecta ametabola.

Ar 1835 sönderdelas äter slägtet Podura, da Templeton i sin afhandling öfver

»Thysanura Hibernica?» uppställer slägtena Orchesella och Achorutes. Tre är senare

åtskiljer Burmeister de af honom kända gaffellösa Poduriderna säsom ett eget slägte,

Lipura. Han ställer gruppen Thysanura mellan Anoplura och Orthoptera, men han be-

gränsar den pä samma sätt som Latreille och delar den såsom han i tvenne familjer,

ehuru med något förändrade namn, Poduridas och Lepismatida.

Lucas' Podurider i Barker-Webbs beskrifning öfver de Canariska öarna och

Kocns i Herrich-Schjeffers Insecta Ratisbonensia har jag ej lyckats fa någon känne-

'l Redan 1 7 : 1 G har Linné i Animalia pri Sveciam observata (Acta literaria I psala Lp36) omnämnt ett djur.

Pule.v uiridis plant/inan. som han senare i Fauna Sveeiea Ed. I identifierar med den der beskrifna Podui i

oiridis subglobosa.

-) Se Waixkenaer, Ins. Apt. p. .'177

3
) Se Cards och Gerstaecker, [iandbuch der Zoologie, T. II p 65.

)
W \ et. Ak.nl. Hiinrtl K. 10. N
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dom om. Jag vet blott af Elditts uppsats i Entoraologische Zeitung, att Koin upp-

ställt tvenne nya slägten Paidium och Blax, livilka jag dock icke sett omnämnda på

något annat ställe. Afven nere af Bourlets uppsatser har jag förgäfves sökt att få

se. Dessas innehall tror jag mig dock genom att jemföra uppgifter af Gervais l

)

med dylika af Li CAS
J

), Nicolet 3
) och Elditt ') till största delen hafva lärt känna.

De synas vara uppsatta nästan utan någon kännedom om föregående författare och

förrada en föga kritisk behandling af etl måhända temligen rikhaltigt material.

Efter allt livad jag kunnat finna, matte hade hans slägt- och art-diagnoser vara

särdeles knapphändiga och otydliga. I sitt första arbete 1839 ) uppställer han icke

mindre än fem särskilda slägten, alla nya. nämligen Macrotoma, Lepidocyrtus, Hetero-

toma, Isotoma och Hypogastrura och fördelar dessa i tvenne grupper: Espéces couvertes

d'écaiUes och Especes sans écailles. Ar 1841 ökar han genom en uppsats i Annales

Soc. Ent. Fr. ") detta antal med slägtet Dicyrtoma, också nytt, samt upptager Smyn-

thurus Latr., och något senare förekommer i samma tidskrift en uppsats'), deruti han

tyckes hafva uppställt ytterligare ett nytt slägte Aetheocerus och dessutom återupptagit

det Linneanska slägtnamnet Podura, fast med minskadt omfång. Men af den ännu se-

nare uppsatsen i Mémoires de la Societé royale ('te, Douai 1841 och 1842, finner man.

att dessa båda sistnämnda slägten endast kommit i stället för Heterotoma och Isotoma.

En mängd arter, som uppställdes 1839, äro nu uteslutna.

Men BouRLET är icke den ende, som på dessa tider sysselsätter sig med Poduri-

derna. Ar 1841 synes en uppsats af Nicolet i Bull. univers. de Geneve, i hvilken han

karakteriserar slägtet Desoria, namngifvet af Agassxz. Här uttalar han sig äfven mot

Latreilles förfarande att sammanföra Les podurelles med Les lepisménes. Något senare

samma ar utkommer lians Recherches pour servir a l'Histoire des Podurelles. Här upp-

ställas 4 nya slägten nämligen Anurophorus, Cyphodeirus, Tomocerus och Degeeria, hvar-

jeinte han bibehåller 5 fornt, uppställda, nämligen: Desoria Agassiz, Achorutes Templ.,

Podura Linn., Orchesella Templ. och Smynthurus Latreille. Af de nya svara dock

slägtena Cyphodeirus och Tomocerus fullständigt mot Bourlets Lepidocyrtus och Ma-
crotoma, samt Anurophorus till en del mot Burmeisters Lipura. Nicolets slägte Po-

dam. deremot svarar icke mot Bourlets af samma namn, utan mot dennes Hypogast-

rura, under det att Bourlets Podura {Isotoma 1839) synes omfatta Nicolets båda släg-

ten Degeeria och Desoria. Nicolets Orchesella tyckes i det närmaste vara identisk med
Bourlets Aetheocerus {Heterotoma 1839). Någon till Bourlets Dicyrtoma hörande

art har icke Njcolkt haft sig bekant vid utgifvandet af detta arbete, icke heller

synes Bourlet hafva känt några mot Nicolets slägten Anurophorus och Achorutes

svarande former. Äfven Nicolet sammanställer för öfrigt sina slägten i tvenne

hufvudgrupper, men icke, såsom Bourlet, efter fjällens när- eller frånvaro, utan efter

') Se W VLCKENAER: Ins. Apl
-) 01>>i r\

.
> les travaux publ. s. l'ordre des Thjs,

') Essai s. uue classif. de 1'ordre des Thys.
4
) Einl. /.. nionogr. der Thys.
') Mém. s. les Podures.
'')

l n Mera. s. les Srainthuride.s.

') Un Mém. - les Podurides.
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kroppens form. Härvid kommer slägtet Smynthurus at1 stå ensamt i den ena afdel-

ningen, under det att alla de öfriga hänföras till den andra.

Af allt detta är det tydligt, att Nicolet vid utgifvandet af sina »Reeherches» lika

litet kände till hvad Bourlet förut publicerat, som denne vid offentliggörandet af sin

senaste uppsats hade någon kunskap om Nicolets nyssnämnda arbete.

Nicolets deri uppställda slägten synas vara betydligt bättre karakteriserade än Bour-

lets, men hans artbeskrifningår äro tyvärr allt för knapphändiga, och derför äro äfven

flere af hans -arter, oaktadt plancherna, ganska svåra att med säkerhet bestämma, livad

den anatomiska delen af denna afhandling beträffar, torde visserligen, såsom jag i det föl-

jande skall visa. mänga g.mska väsentliga misstag deri vara begångna, men da man be-

sinnar, huru dåliga de optiska hjelpmedlen på dessa tider voro, samt att Nicolet var

sä godt som den förste, hvilken egnade någon uppmärksamhet åt Poduridernas anatomi,

sa förtjenar lians arbete allt möjligt erkännande. Härefter kommer äter en uppsats af

Bourlet 1842, deruti han dock endast vänder sig mot Nicolets första uppsats (om

Desoria saltans) och förkastar den af honom der uttalade åsigten om Lepismidernas

åtskiljande frän Poduriderna. Ungefär samtidigt med nu omtalade arbeten har Gervais

enligt sin egen utsago ') uppställt slägtet Onychiurus, och något senare har Bourlet "')

betecknat samma form med namnet Adicranus. Dessutom uppställes 1842 af Gervais )

slägtet Anoura i stället för Nicolets Achorutes.

Det är klart att genom alla dessa nästan samtidiga arbeten en stor förvirring

skulle uppkomma i kännedomen om Poduriderna. Redan 184.'! se vi också försök gö-

ras att utreda den mängd af mer eller mindre tydligt karakteriserade arter och släg-

ten, som nu fanns inom denna grupp. Det var den franske entomologen H. Lucas,

som företog sig detta '). Han gick dock löga kritiskt till väga, och hans hufvud-

sakliga verksamhet bestod i att borttaga ett par af de redan gifna slägtena och inran-

gera deras arter under de öfriga.

Aret derpå försökte Gervais '') samma sak, men, som det synes, med föga bättre

resultat. Visserligen upplyser han om ett och annat misstag, som föregående författare

gjort vid uppställandet af vissa n)a slägten, men sjelf bibehåller han dock BoURLETS

besynnerliga slägten Isotoma och Heterotoma oförändrade pä samma gäng, han äfven

upptager Nicolets mot dem svarande slägten. Något nytt slägte uppställer han icke,

men väl en mängd arter, hvilka dock äro högst otydligt karakteriserade; och icke hel-

ler kan särdeles stor upplysning hemtas af de temligen underhaltiga figurerna. Först

1847 bringas af Nicolet nägon reda i detta ämne genom hans uppsats »Essai sur un.'

classification des Thysanures». Af gruppen Poduridce, som han här indelar i tre af-

delningar, les Smynthurelles, les Podurelles och les Lipurelles, upptager han nu följande

slägten: Smynthurus och Dicyrtoma, hörande till Smynthurelles, Achorutes, Podura, Or-

chesella, Isotoma, Degeeria, Cyphoderus och Tomocerus, hörande till les Podurelles, samt

') Walckbnaer, Ins. Apt. p. 441.

-) llcvue Zool. 1843.
•') Une quinzaine d'especes des In- Ä.pt.

\) Observ. s. les travaux publiés s l'ordre des Thys.
') Walckekaer, In-. Apt



12 TYCHO T L L LBERG,

Anurophorus och Anoura, som hänföras till les Lipurelles. Agassiz's namn Desoria har

här fått lemna rum för Bourlets Isotoma, och NlCOLETS förra slägte Podura har här

blifvit fördeladt på tvenne, nämligen Achorutes och Podura, under det att hans förra slägte

Achorutes nu i stället får heta Anoura Gerv. Under dosa slägten inför han alla förut

kända arter livar och en ined sin synonymik och tillägger äfven ett stort antal nya.

Hela detta arbete synes mig af stort värde och vida öfverlägset de föregående försö-

ken i samma riktning.

En ny öfversigt af Poduridernas slägten och arter visar sig först 1858, uppsatt

af KOLENATI '). Denna är dock till största delen ett referat af NlCOLETS, med tillägg

af de fa arter, som sedan dess blifvit bekantgjort] a, samt ett nytt slägte Tritomurus,

uppstäldt af Frauenfelt 1854. De i denna förteckning upptagna arterna, uppgå till

ett antal af 132. Om man härtill lägger tvenne något senare af Waskel såsom nya

beskrifna arter, den ena tillhörande slägtet Dicyrtoma, den andra bildande ett egel

släkte Heteromurus, blir hela antalet af vid denna tid kända arter lod. De Mesta af

dessa äro dock, såsom jag älven i det föregående antydt, till följd af de ofullständiga,

nästan uteslutande på färgen grundade beskrivningarna, osäkra och sväfvande; mänga

torde endast vara varieteter.

Helt annat är förhållandet med de arter, Sir John Lubbock i en serie af upp-

satser i Transactions of the Linnean Soeiety beskrifvit: först i dessa uppsatser finner

man verkligen väl begränsade arter uppställda inom Poduridernas grupp. I den för-

sta af dem, tryckt 1862, beskrifver Lubbock 3 arter tillhörande Sminthurinernas grupp

och ett nytt slägte Papirius samt lemnar en utmärkt framställning af anatomien inom

samma grupp. I den andra uppsatsen, äfvenledes tryckt 1862, beskrifvas en mängd ar-

ter, nästan allesammans grundade på konstanta och tydliga karakterer, och ytterligare

ett nytt slägte Templetonia. Vid samma tid behandlades i Tyskland Poduridernas ana-

tomi af Olfers i en Dissertatio inauguralis zootomica, hvilken likaledes innehåller

mänga intressanta iakttagelser. Af stort värde är~äfven Laboulbenes monografi öfver

Anurida maritima, hvilken utgör en såväl i anatomiskt som deskriptivt afseende särdeles

god och fullständig redogörelse öfver det nya slägtet Anurida, ett slägte, som är så

mycket intressantare, som det, livad mundelarna beträffar, bildar en vacker öfvergång

till de med sugmun försedda slägtena Anura och Pseudachorutes.

Här torde platsen vara att omnämna ett arbete, som, ehuru det ej kan anses

direkt handla om någon grupp bland Poduriderna, dock är af största vigt för utre-

dandet af dessa djurs ställning i systemet. Detta arbete är en uppsats af Fr. Meinekt

om familjen Campodece "), men hvilken äfven berör gruppen Thysanuro3 i sin helhet. Han

visar här, att, dä Thysanurernas mundelar på samma gång äro instuckna och bitande,

dessa djur komma att bilda en alldeles sjelfständig grupp midt emellan de två stora

hufvudafdelningar, hvari insekternas hela klass för öfrigt kan indelas: insekter med in-

stuckna och inledade mundelar. Dessutom anför han såsom karakterer på den sålunda

bildade mellangruppen ett beständigt larfstadium, som visar sig i frånvaron af hvarje

-par till metamorfos, äfvensom deruti, att djuren äro unguiculigrada, att vingar saknas,

!) System. Uebers. der Thys.
'-) Naturh. Tidskr. ?> K. ;; B.
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att segmentum mediale bildar en sluten ring och att ögonen, om de finnas, äro enkla eller

på sin höjd sarnmanhopade. Härigenom ha Thysanurce, hvilka under den närmast före-

gående tiden än blifvit sammanslagna med Orthoptera, än med Neuroptera, än i säll-

skap med andra vinglösa insekter blifvit upptagna under namnet Aptera, äter fått in-

taga den sjelfständiga ställning inom systemet, som en gång tilldelades dem af Latreille.

Mf.ixekt kallar gruppen också för Ordo Thysanurce. Men härigenom har gruppen lik-

väl förlorat en stor del af det omfång, den af Latreille fick och allt sedan temligen

orubbadt fått bibehålla. Genom Meinerts begränsning blifva nämligen Lepismidce, som

ega fullständigt inledade mundelar, alldeles afskilda frän Thysanurce, hvilken ordning

då blott kommer att bestå af familjerna Campodece och Poduridce.

Komma sa äter tvenne afhandlingar af Lubbock, den ena 1868 och den andra

1870, der en mängd arter beskrifvas på samma sätt som i de föregående. 1 den sista

uppställer han ytterligare tvenne nya slägten Beckia och Seira. Der fortsätter han äfven

sina i den första afhandlingen började anatomiska undersökningar, och uppsatsen slutar

med ett resonnemang öfver Thysanurernas klassifikation. Afven han anser, att Lepis-

miderna böra skiljas frän Poduriderna, men han går vida längre än Meinert och upp-

ställer de sistnämnda under namn af Collembola såsom en egen grupp gent emot alla

de öfriga insektordningarna, och anser den förhålla sig till Insekter och Krustaceer

ungefär på samma sätt som Myriapoderna. Han anser den dock stå vida närmare till

Insekterna än till Krustaceerna och öfriga Arthropoder. Den hufvudsakliga grunden

för detta åtskiljande finner han i närvaron af en ventraltub. Härigenom kommer na-

turligtvis Campodece att skiljas frän poduriderna. Sistnämnda grupp indelas sedan i

fem familjer: Smynthuridce, Papiriidece, Poduridce, Lipurida och Anuridce. En särdeles

intressant belysning har Poduridernas embryologi fatt genom en nyligen utkommen

uppsats af Packard j:r »Embryological Studies on Diplax, Perithemis and the Thysanu-

rous genus Isotoma», hvaruti lian redogör för utvecklingen af Isotoma Walkerii. Den

äfvenledes helt nya uppsatsen »Bristle-tails and Spring-tails» af samma författare år,

hvad Poduriderna beträffar, till stor del ett referat af Lubbocks senaste arbete, men

innehåller tillika åtskilliga egna iakttagelser.

Den ende, som jemte författaren till föreliggande arbete, på senare tider i Sverige

sysselsatt sig med Poduriderna, är D:r v. Porath i Jönköping. De af honom i hans

»Reseberättelse» uppräknade Poduriderna utgöra aderton arter, till största delen be-

stämda efter Nicolets Recherches pour servir ä l'Histoire des Podurelles. Inga diag-

noser äro af honom der upptagna. Hvad slutligen beträffar mina egna föregående upp-

satser i detta ämne vill jag endast anmärka, att allt det väsendtliga i dem tinnes här

ånyo intaget. I den första ') har jag uppställt ett nytt slägte, Xenylla, och i den an-

dra 2
) tvenne Tricena och Pseudachorutes. I bada dessa uppsatser har jag indelat fa-

miljen Poduridce i tre underfamiljer: Sminthurince, Templetoniince och Lipurince-

'i Skand. Podur. af underf. Lip.

-> Fört. öfver Sv. Podur.
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Truncus elongatus vel subglobosus, segmentis 9 ve] paucioribus. Antennas articu-

lis 4— 8. Oculi simplices (ocelli) aut nulli. Organa postantennalia in iiliis obvia, in

nliis niilla. [nstrumenta cibaria mordentia, interdum ad sugendum accommodata. Pe-

dcs (|iiiii(|ucai'ti(_-ulati, unguiculis L—2 armati. In parte ventrali segmenti primi abdo-

minalis organum cylindricum insertum vesicis 2 contractilibus instructura; in segmento

quarto vel quinto ssepissime furcula ad saliendura apta, ux tribus partibus: manubrio,

dentibus, raucronibus composita. Nulla* appendices e lateribus abdominis, nulli cerci
2

)

ex ultimo segmento orientes. Cutis tennis, pilosa, nonnumquam etiam squamosa vel

oranulata.

Hvad den yttre kroppsforraeu beträffar, utmärker sig Poduridernas familj vid första påseendet genom

bålse°raeuteus ringa antal, som har icke öfverstiger nio. Hufvudet, som framåt är tillspetsadt och hakat tvärt

afrundadt, är till sin form leinligeu lika genom hela gruppen, blott något mera långsträckt hos Sminthurinw.

Dess riktning i förhållande till bålen är deremot olika tor olika underfamiljer Sa bära Sminthurinoe hufvudet nä-

stan vertikalt och således vinkelrätt mot bålens längdriktning, dådet hos Lipurinx är horizontalt framsträckt och

hos Templetoniince vanligen föres i sned ställning. Som vanligt hos insekterna, bär hufvudet antenner, ögon och

mundelar. Tliorax utgöres al' tiv skihla segment, hvart och ett. bärande ett benpar. Hos underfamiljerna Temple-

toniince och Lipurinm, som halva ('< abdominalsegment, äro åtminstone de båda bakre thoracalsegmenten och de

främre abdominalsegmenten sinsemellan temligen likartade och gifva kroppen en långsträckt form med föga

böjda sidokonturer (IV. 1; XI. 1). Hos underfamiljen Sminthurince deremot, der alla thoracalsegmenten äro

särdeles korta och knappt synliga uppifrån, hafva alla abdominalsegmenten med undantag af det sista samman-

smalt och förändrats så, att abdomen fatt en uppsvälld, nästan klotrund form (1. :•).

Pä undre sidan al' första abdominalsegmentet linnes ett för Poduridernas grupp egendomligt organ, af

Lubbock kalladt »gastric tube» och al' Olfers organum retractile. .lag vill tills vidare kalla det. ventraltub

(tubus ventralis). Närmare bakre ändan af abdomen, äfvenledes på undre sidan, är vanligen ett annat föga

mindre märklig! organ, den sä kallade hoppgaffeln (furcula), fast. Mellan denna och ventraltuben befinner sig

ett bakorgan (hamulus), på hvilket gaffeln upphakas, då den ej användes. På det sista abdominalsegmentet lig-

ger nnus, och -trav framom delta, på gränsen till föregående segment, befinner sig genitalöppningen.

Kroppsbetäckningeu, som ar särdeles mjuk och böjlig, utgöres hos Poduriderna såsom hos öfriga insek-

ter af tvenue lager, nämligen en yttre kitiuartad cuticula och en inre epidermis. Den förra är tunn och genom-

skinlig samt fullkomligt strukturlös. Hos Lipurinerna ar din granulerad (X. 3 eg). Den ömsas ganska ofta.

och NlcOLE'1 har gifvit en ganska utförlig beskrifning öfver denna hudömsning :!

). Cuticnlan bär pä sin yta en

mängd bihang under form af här. taggar och fjäll af ganska varierande utseende. Hos alla arter af under-

familjen Lipuviihi samt af slägtel Isotoma inom underfamiljen Templetoniinas utgöras dessa bihang hufvudsak-

ligen af enkla borstlika hår, som sitta spridda öfver hela kroppen från antennernas spetsar till analöppningen.

Mn, Orchesella och Degeeria ar huden betäckt af fina, tättsittande, fjäderlika här Mellan dessa förekomma i

synnerhet på de främre kroppsdelarne grofva och klubblika borst {seta clavatai), och på de bakre delarne sär-

deles långa och tillspetsade dylika (setw acuminatm). Båda dessa slags borst äro äfven försedda med ett fan

af finare här.

Dylika borst förekomma äfven till större eller mindre antal hos slägtena Sira (VI. 32, 33, 34), Tem-

pletonia (VIII. 22, 23), Macrotoma (IV. 10) och Lepidocyrtus, men de linan' hären äro här ersatta af

verkliga fjäll. Slägtet Uyphoderus, som äfven är beklädt af fjäll, saknar nästan helt och hållet hår och borst.

NlCOLET har uppgifvit, att. dessa fjäll, sä mycket de än variera hos de särskilda individerna, dock icke

skulle förete uågra för de olika slägtena konstanta olikheter. Alldeles motsatt ar det resultat, hvartill jag i

detta afscende kommit. Jag mäste visserligen medgifva, att man i dessa fjälls yttre form förgäfves söker några

bestämda karakterer, men sådana framträda desto tydligare vid betraktandet af teckningen ä deras yta. Alla

fjäll hos Poduriderna förete nämligen vid starkare förstoring en mängd upphöjda punkter utefter hela sin yta.

Un- Macrotoma äro dessa ställda i parallela rader, sträckande sig lian den ena andan af fjället till den andra (IV. 11).

Hus Sira äro dessa rader sällan längre an halfva fjället och sammanlöpa mot dess spets (VI. 31). Hos Tem-

pletonia äro punktraderna ännu mycket, kortare (VIII. 24), under det att pä fjällen af Lepidocyrtus (NI. 8) och

Uyphoderus de upphöjda punkterna i allmänhet icke alls tyckas vara sandade i några rader. Ett undantag här-

') P5 grund af ilen nära frändskap, som, enligt livad Meinekt risat, eger rum mellan Campodese och Poduridae, har jag ej vågat

följa Lubbocks exempel, hvilken åtskilt dessa senare såsom en egen grupp under namnet Collrmbola.

-i Jr inf. Miimi.-i Campodese. Naturh. 'l'idskr. ."> 1!. ') B.

') Rechi ia io s
i'

serv. a 1'Hist des Podur. ]). 7.
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ifrån bilda dock fjällen pä bakre sidan af gaffeltänderna lios Cyphoderus (Yl. 19), der de äro försedda med en

tydligt upphöjd list i midten, från hvilken fina rader af punkter utgå mot kanterna ungefär som fanet al' en

fjäder. En mängd öfvergångsformer mellan fjäderlika här och fjäll finnas dessutom hos alla med häll försedda

.111 IT ').

Håren lios Sminthurince äro äfvenledes i allmänhet försedda med ett slags lan al' bihår. Inom denna

sjrupp förekomma aldrig på bålen klublika borst, och fjäll saknas helt. och hållet.

De här ofvan skildrade hudbihangen äro hos de individer, der dr förekomma, alltid ganska talrika och

spridda öfver ni stor del af kroppens yta, ehuru nian som oftast \ i < !
deras anordning kan urskilja en viss

regelbundenhet. Men utom dessa finnas andra, som blott förekomma till ett obetydligt antal och med alldeles

bestämda platser. Sådana äro de i spetsen ansvällda har. hvilka hos vissa slägten förek ma på nedre ändan
af tibian strax ofvanför tarsalleden. Stundom, såsom hos Maerotoma (IV. t', pc), äro dessa har temligen olika

de öfriga håren; stundom, såsom hos Achomtes (X. 12 pc), utmärka de sig deremot endast genom en ytterst

lin. kulformig ansvällning i spetsen; äu förekomma de ensamma, an flere tillsammans, dock öfverstiger deras an-

tal, sä vidt jay vet. ej lyra på samma tibia. Lubbock kallar dem »tenent hairs», och antagligen göra di tjenst

soin känselorgau. Jag har efter deras form i mina föregående uppsatser kallat dem klubblika hår (pih clavati),

och anser mig har böra bibehålla denna benämning. Hos några slägten finnas pä tibian inga sådana egendom
li<i

j

t bildade hår, men oftast ser man då i deras ställe ett eller flere större här af vanlig form.

Ett annat slag af känselhår (pili se?isimhs) träffar man hos alla med utbildade käkar försedda Poduridcr

vid randen af underläppen (IV. II ps2) äfvensom på palperna (IV. II ps 1
). Dessa hår äro vanligen i spetsen

krökta och sitta pä koniska vårtor

På abdominalsegmenten hos alla med fjäderlik hårbeklädnad försedda Podnrider förekomma slutligen ännu
ii slags hårbildningar, troligen äfvenledes afsedda för känseln. Jag liar till skillnad från de föregående kallat

dem för känselborst {setm sensuafos). De utmärka sig alltid frän ryggens öfriga borst genom sin finhet och of-

tast genom en mot hudens plan nästan vinkelrät riktning. Hos Orchesella, Degeeria, Sira (VI. 35) Templeto-

nia, Lepidocyrtus, Maerotoma och Cyphoderus äro de fjäderlika, hos Sminthurus (I .'! ss, I ss) och Papirius

(III. "26 ss) äter fullkomligt enkla. Inom de bråda sistnämnda slägtena sitta de fastade pä upphöjda vårtor

Två af dessa vårtor, de öfverst på abdomen belägna, äro hos Papirius särdeles stora och utgöra en al' hufvud-

karaktererna för detta slägte. Håren pä dem äro framåt riktade och krökta, lin- Sminthurus fuscus rinnas

tvenne platta, nästan svärdforraiga borst, ett pä hvardera sidan af analöppningen (1. II ap, 15 ap, 22). De
äro förut beskrifna och afritade af LuBBOCK, men han tyckes lika litet som jag kanna till deras ändamål.

På sista abdominalsegmentets öfre sida sitta hos Åchorutes, Xenylla och de flesta Lipura- arter tvenne

uppåt riktade taggar (spina anales), hvilka stundom äro ganska stora och starka (X. 25 sa), stundom så smä,

att de knappast skilja sig från de dem omgilVande upphöjningarna på huden (XI. 11). De sitta alltid fastade

pii tvenne vårtor. Slägtet Trimna har trenne sådana analtaggar, af hvilka en sitter bakom de bada öfriga strax

ofvanför sjelfva analöppningen (XII. 9).

I sammanhang med redogörelsen tor cuticula och dess bihang böra äfven nämnas de egendomliga upp-

svallningarna (tubercula?) hos Anura, som gifvit en art af detta slägte namnet otubereulata». Huden, som be-

kläder dessa tuberkler, är granulerad som hos öfriga Lipuriner, men är genom smala, ej granulerade mellanrum
indelad i en mängd mer eller mindre regelbundna falt, grupperade omkring ett eller flera starka borst (XII. 20)

Hos den under cuticula liggande epidermis har jag oaktadt användande af silfverlösning ej kunnat ur-

skilja några tydliga celler. Deremot liar jag genom långvarig färgning med pikrokarmin i densamma funnit en

mängd oregelbundna, korniga kroppar, som torde vara ett slags cellkärnor. I epidermis befinner sig det pig-

ment, som gifver djuret sin färg.

Särskild uppmärksamhet torde böra fastas vid den benägenhet, Poduridernas hud visar, att bilda större

eller mindre veck, hvilket gör det svart att bestämma, livad som bör anses fur led eller icke. Tillräckligt

mänga exempel härpå komma i det följande att anföras, och det torde här endast bura nämnas, att dessa veck hos

Smintliuriiierna och Templetoniinerna äro någorlunda bestämda och begränsade, under det att hos Lipurinerna,

som ega ännu mjukare hud, ilen samma vid böjningar på kroppen kan lägga sig i vek snart sagdt livar

som helst.

Antennerna äro hos Poduriderna lastade ungefär pä samma afstäud från inunöppuingcu som från hufvu-

dets bakkant. Till storlek och form skilja de sig ganska mycket hos dr olika slägtena. men öfverensstämma
alltid deruti, att de äro sammansatta af ett ringa antal, endast 4—8 tydliga leder. En eller annan af dessa

Företer dock stundom en mängd ringformiga veck, som gifva den utseende af att i sin ordning vara

sammansatt af en mängd sina leder. Tydligast visa sig dessa pä den yttersta leden af antennerna hos slägtet

Sminthurus (III. 6) och på de tvä yttersta hos Maerotoma (IV. 4), men äro ingalunda inskränkta till dessa

båda slägten. Hos Maerotoma förbina de åt de ofvannämnda antennlederna en särdeles stor smidighet, sa att

djuret efter behag, då något fast föremal möter, kan sammanrulla dem. Af Munk HT hafva dessa ringforiniga

Flere uppsatser om Potiuridernag fjäll finnas i Microscopical Journal: st- litteraturförteckningen
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segment hos ofvannämnda slägte också blifvit antagna för verkliga leder, i det han häruti finner en öfvergång

till de mångledade antennerna hos Campodece, och onekligen kan man ha sk;i i att så betrakta dem. Men då

de enligt min åsigt stå ännu närmare de ringformiga vecken på motsvarande delar hos Orchesella och Templetonia

(VIII. 16), och dessa väl svårligen kunna anses vara verkliga leder, liar jag föredragit att lata endast de stora

och tydliga afdelningarna på antennerna få namn af leder oidi med Nicolet helt enkelt kallat dessa annulerade,

om de visa dylika segmeiitartade underafdelningar.

Ögon saknas inom Poduridernas familj endast hos hvita arter. Hos de öfriga äro de alltid enkla

{pcelli) och vanligen samlade i tvenne grupper, en på hvardera sidan af hufvudet. Undantag härifrån göra

Templetonia, som har blotl en ocell på hvardera sidan (VIII. 16 oc), och några arter af slägtet Isotoma, som

på hvardera sidan hafva Bere ögon, men betydligt aflägsnade från hvarandra (IX. 28 oc). Kolenati 1

) anger

visserligen också för en af honom uppställd art, Anurophorus Kollari, utom agglomererade ögon fyra stycken

punktögon och har äfven aftecknat dessa på sin figur strax bakom antennernas bas. Jag vågar dock betvifla,

att dessa äro verkliga ögon. Denna Anurophorus hör nämligen enligt livad både figuren och beskrifningen ut

visa till det af Burmeister uppställda slägtet Lipura. Och hos de arter af detta slägte, som jag haft tillfälle

att undersöka, har jag äfvenledes alltid funnit sådana ögonlika upphöjningar (puncta ocelliformia) i huden bakom
antennerna (XI. 18 ps), men da dylika äfven finnas på öfriga kroppssegment, kau jag omöjligen antaga dem
vara ögon. livad äter de agglomererade ögonen beträffar, som Kolenati funnit på nyssnämnde art, äro äfven

dessa något tvifvelaktiga. De Lipura-arter, jag sett, äro allesammans utan ögon. men hafva, mellan antenner-

nas bas och den plats, ögon hos öfriga Podurider pläga intaga, ett egendomligt organ, sammansatt af ett för

hvarje art begränsadt antal upphöjningar, ordnade i tvenne rader (XI. 10 op, 18 op, 19). Dessa halva äfven

af Nicolet och Schioedte blifvit ansedde såsom ögon, men utom det att de icke alls likna ögonen hos öfriga

Podurider, synes den omständigheten, att (eldigt LaBOULBÉNE) en samling al' liknande upphöjningar pa nästan

samma plats, fast ordnade i en cirkel, tinnes hos en art af slägtet Anurida^tiUika med ögon af vanlig form.

tala for, att nyssnämnda organ icke ar en samling af ögon. livad betydelse detta organ för resten kau hafva,

känner jag alls icke. men del namn, som det af Labotlisene erhållit, nämligen »Organe prostemmatique ou

antéoculaire» synes mig ieke lämpligt, da det stundom, som nyss blifvit visadt, förekommer hos arter utan ögon.

dag skall derför här bibehålla det namn, som jag redan i min första uppsats gifvit det, nämligen organum post-

antennale. Dylika postantennalorgan finnas äfven hos Anurida granaria (XII. 13 op, 14 op, 17) och äro der

af alldeles samma form som Laboulbéne anger for Anurida maritima. Ett annat slag äter, bestående af ett

halfmånformigt falt, oragifvet af en upphöjd rand, tinnes hos slägtet f.<<iIoiiut (IX. 4 op, 16 op, 28 op).

Ocellernas antal pä hvarje sida af hufvudet öfverstiger hos Poduridernas grupp aldrig åtta, åtminstone

sa vidt jag erfarit.

För mundelarne skall jag redogöra i sammanhang med de öfriga digestionsverktygen.

Thorax utgöres, som ofvan blifvit sagdt, af tre: skilda segment, hvart och ett bärande ett benpar.

Benen äro hos Sminthurina och Templetoniina temligen langa och väl utvecklade, hos Lipurince deremot

små och svaga. De bestå i allmänhet af fem leder (I. 7). af hvilka den första, coxa (I. 7 ex) är kort och

bred. Ofvanför den samma finnas alltid minst tvenne parallela hudveck (I. 7 pl', pl2), hvilka dock sällan

sträcka sig ruudt omkring benets bas. Den andra leden, trochanter (I. 7 tr), är äfvenledes kort, nästan ring-

formig. Den tredje, femur (I. 7 fm), är cylindrisk och ofta längre än de båda föregående tillsammans samt

vanligen föga kortare an den fjerde, tibia (I. 7 tb), som äfven är cylindrisk. Denna visar stundom såsom hos

slägtena Orchesella (VII. 12 pet) och Degeeria (VI. -26 pc) pä sin inre sida ett eller flere hudveck. Hos
Maerotoma är tibia verkligen tväledad, ehuru den yttre leden ar helt kort (IV. 5 tb', tb'

2
). Den femte och

sista leden är fotleden, tarsus (I. 7 t), som dock inom denna grupp är sä betydligt reducerad, att Meinert 2
)

förklarar den endast såsom ett empodium. Denna utväg synes mig dock öfverflodig, då sagda del aldrig saknas

och alltid genom en ledgäng är tydligt skild från tibia. Den uppbär vanligen tvenne klor (I. 7 a, u2), men
dessa aro ieke som hos öfriga insekter ställda i jemnbredd, utan den ena under den andra. Denna egendom-

lighet i ställningen har föranledt MAnert att anse blott den ena af dem för en verklig klo 2
). Jag kan dock

icke finna, att ställningen har sä mycken betydelse, då t. ex. hos en mängd spindlar en tredje och mindre klo

sitter fästad under de tvä större, utan att någon af dessa derför förlorar sin betydelse af klo. En annan och

kanske vigtigare anledning att draga en sådan slutsats som Meineuis skulle deras olika bildning kunna vara,

men tills vidare har jag dock ansett mig böra behälla de gamla benämningarna och kallar således båda

for klor.

\h]i öfre af dessa (IV. (i u', 7 u) är bildad pä ett. särdeles eget satt, icke såsom vanligt af ett enda

tillspetsadt och mer eller mindre krökt kitinstycke, utan af tvenne lameller (IV. ti 11, 7 11), förenade utefter

ofre kanten och utlöpande i en fastare spets. Dessa lameller äro stundom tandadc i nedre kanten och gifva då

hela klon, sedd från sidan, utseende af att vara tandad (IV. 6 u'). Hos Maerotoma finnes på hvardera sidan

om denna större klo en mindre dylik {pseudonychia) pä alldeles samma sätt byggd (IV. 6 ps, 7 ps). Den

') Sitzbcr. Akad. Wissensch. Wien. B. XXIX.
-') Campodeae, p. 404.
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ena af dessa har på några af Libiiocks figurer ') blifvit afritad -äsom en pä öfre sidan af den stora klon be-

fintlig tand. Hos Isotoma palustris, der dessa klor förmedels! sin ena sida synas sammanhänga med hufvud
klon, utgöra de tydligen ett slags bihang till denna (IX. 8 ps) Detsamma är förhållandet äfven hos Or-
chesella.

Hos vissa Sminihuriner åter har den öfre klon fatt ett särskild! omhölje (I. 8 tps, '.> tps), om livars

morfologiska betydelse jag ingenting känner. Måhända kan det vid närmare undersökning visa sig upp-
kommet genom en orabilduing af de nyss omtalade, hos Macrotoma förekommande sidoklorna. Den undre klon

(IV. (i n-) består af en enda lamell, utbredd i vertikal riktning. Ibland är den starkt utplattad (IX. 7 u-|.

ibland nästan borst likt utdragen (XI. 21 u-). ofta försedd med en tand (V. is u'
2

). Hos Sminthurinai ar

äfven denna klo försedd med ett slags hölje, som på undre sidan slutar i en spets (1. 8 tpi). Inom under
familjen Lipurinat saknas denna kin fullständigt, utom hos slägtet Lipura och vissa arter af Achorutes.

Härefter torde jag fä öfvergå till en redogörelse för den för Poduridema sa egendomliga ventraltuben,

Jag liar noggrannast undersökt detta organs byggnad hos Orchesella rufescens och meddelar har u,

en framställning af de väsentligaste delarne af detsamma (VIII. 10, 11, 12, 13, 14, 7).

Ventraltubens basaide] (VIII. in pb) utgöres af en föga förlängd cylinder, beklädd af en fast och hå-

rig hud, som genom ett mer eller mindre tydligt veck är ledad mot kroppen. I den fria lindan af denna i

•

linder sitta tvenne valvler (VIII. 10 vv), äfvenledes af fast hud, hvilka tillsammans bilda en nästan balfklot-

formig upphöjning, skild från sjelfva cylindern genom ett ganska djupt veck (VIII. lo pv, 11 pv) och delad

genom en longitudinel springa (VIII. in ri. 11 ri). Utefter cylinderns framsida löper en af tvenne upphöjda
lister begränsad rand, linea ventralis, (VIII. 10 Iv), som har sin början på hufvudets undre sida strax bakom
munöppningen och derifrån fortsattes utefter knippens medellinie öfver de tre thoracalsegmenten och tubens
främre del samt, slutar i sjelfva vecket kring valvlerna, just der valvelspringan börjar. Utefter valvlernas fria

kanter, som begränsa denna springa, viker sig huden inåt och bildar, da tuben ar indragen, en säck, vesica (VIII.

11 vsd), i hvardera tubhalfvan. Vid dvn inre ändan af denna säck faster sig en stark muskel (VIII. 11 mvd,
mvs), som upptill sträcker sig in i bålen, der den med sin öfre anda antagligen är fästad vid huden. 1 tom
dessa bada muskler finnas i tuben ytterligare åtminstone tvenne par andra, hvilka hufvudsakligen göra tjenst

som valvlernas rörelse-muskler. De fasta sig vid den inre kanten af vecket kring valvlerna, det ena paret

(VIII. 11 mav) i främre delen af tuben vid den punkt, der valvelspringan börjar och linea ventralis slu-

tar (VIII. 11 /.), det andra paret (VIII 11 mlv) vid ofvannämnda vecks sidodelar. Det främre paret består

af två temligen grofva, nästan cylindriska muskler, under det att de bada sidomusklerna äro ytterst tunna och

särdeles breda (VIII. 111. Dessa fyra musklers öfre ändar sträcka sig ej särdeles långt in i bålen och synas

fästa sig vid de båda säckmusklerna äfvensom vid åtskilliga tvärmuskler. Då nu tuben skall användas, förlängas

de tvenne främre valvelmusklerna, så att ändpunkten af linea ventralis, som förut var indragen i vecket kring valv-

lerna, utskjutes (VIII. 1 '2 z. 13 z), och detta veck åtminstone pa tuliens framsida alldeles försvinner.-) Härvid

öppnas springan mellan de häda valvlerna, dessa trängas at sidorna, och mellan dem utstjelpas de bada förut

omtalade säckarna; men livad som förorsakar detta utstjelpande, har jag ej kunnat utröna. De synas nu så-

som tvenne utspända bläsor i ändan af tuben (VIII. 12 v, 13 vsd, vss). De bada säckmusklerna förlängas

härvid naturligtvis ratt ansenligt, och nu synes tydligt, att de i sin undre ända äro delade i flerc grenar (XIII.

13 mvd). Vid andarna af dessa grenar har jag funnit stora celler (VIII. 7), hvilka med sin nedre ända äro

fastade vid säcken och med den öfre synas sammansmälta med muskelns sarcolem. Om dessa celler far jag

tillfälle att närmare tala vid redogörelsen för nervsystemet. Den säckarna bildande huden synes bestå af' två

lager, ett inre och ett yttre, men pä intetdera har jag lyckats urskilja någon struktur. Denna organisation

ventraltuben torde med obetydliga modifikationer vara gemensam för hela underfamiljen Templetoiit

Hos underfamiljen Lipurinat har jag ej närmare undersökt tubens byggnad. Till det yttre visar dei

äfven hos dem ett basalstycke, ehuru särdeles kort, samt tvenne valvler, omslutande utstjelpbara sackar af unge-

fär samma form -om hos Orchesella.

Hos Sminihuriner har ventraltuben särdeles noga blifvit beskrifven af LuBBOCK. Den företer hos denna

grupp iii från Orchesella betydligt afvikande konstruktion. Har äro nämligen de bada säckarna särdeles långa,

nästan cylindriska (II K> v), och sträcka sig, da de äro indragna, långt upp i balen, der de bilda en slynga

på hvardera sidan af digestionskanalen. I detta läge hållas de hvar och en at' tvenne muskler, al' hvilka den

ena (II. 16 mp, 17 mp) är fästad i spetsen och den andra (II. 16 ma. 17 ma) vid midten af säcken. Hen
senare af dessa, som till läget ar den främsta, är i sin öfre ända tvådelad. Då säckarna utstjelpas, förlängas

dessa muskler till rlere gånger den längd, de förut egde (II. 18). Dera- nedre andar komma da naturligtvis att

omslutas af säckens väggar. Med sina öfre ändar äro bada säckarnas muskler fastade tillsammans vid ryggen-

hud i kroppens medellinie, alldeles i början af det stora abdominalsegmentet. Säckarna bestå liar. såsom hos

Templetoniinai, af två lager, af hvilka det inre färgas af pikrokarmin, men det yttre, som tydligen är en fort-

') Notes mi il,,. Thys I'. II. tab. 59. f. 5. 10.
2
) Om de bida sidomusklerna vid tubens ni kjutandc förkortas eller förlängas, Ivan jag ej med säkerhet säga.

K. V et. A' ni II. ,ii, 11. Ii. in. v . I".
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sättning af hudens cuticula, icke. Detta senare visar på sin yta en mängd halfspheriska upphöjningar (II. 20),

en sak. som vnl knappt har någon motsvarighet hos Templetoniinee. Icke heller har jag i tuben hos de Smin-

thuriuer, jag undersökt, funnit spår till de sa egendomliga stora cellerna, som förekomma i tuben hos Orchesella.

öfrigt har jag i Sminthurinernas tub funnit åtskilliga muskler motsvarande valvelmusklerna hos Orchesella.

men annorlunda ordnade.

Om ändamålet med detta sa egendomliga organ halva mänga åsigter blifvit yttrade. Så framkastar De

Geer redan 174(» den gissningen, att det skulle tjena till att ur vattnet uppsuga fuktighet. Men han hade då

endast funnit det hos på vattnet tagna arter af den långsträckta formen. I sin senare uppsats af år 174.') om-

nämner han samma organ hos en art med klotformig abdomen, siiledes en Sniinthurin, der han anser (let göra

tjenst vid djurets klättring på en glatt yta genom den klibbiga vätska, det afsöndrar, äfvensom vid språng, i

del att detta organ hjelper djuret att hastigt fasta sig vid ett nytt ställe. Latreille har trott, att det vore

generationsorgan, och denna åsigt delas äfven af Kolenati ') Bourlet anger'-) i likhet med De Geer såsom

ett af detta organs hufvudändamal, att det skall stödja djuret vid klättrandet, på perpendikulära ytor, men tror

tillika, att dess förmåga härtill beror på ett slags sugning, icke på något klibbigt ämne, som skulle afsöndras

från tubens bläsor. Detta anser han deremot användas för att fukta springgaffeln och den ränna, hvaruti denna

ligger. Slutligen antager lian. att veiitraltulien vid hoppet tjenar att mottaga den stöt, som förorsakas insekten

\id anträffandet af ett, fast föremål. JJlCOLET 3
) talar endast om dess nytta vid uppstigandet pä en glatt yta

och anser i likhet med De Geer, att de-s förmåga att fa-ta insekten dervid beror pä den klibbiga vätskan, som

den afsöndrar. OlEERS anser den äfven tjena att fa-ta djuret, da det gar på glatta, starkt lutande ytor. men

anser den dervid verka såsom sugskifva. 1 likhet med Bourlet tror han, att. denna apparat hos Sminthurince

äfven tjenar att emottaga stöten efter hoppet. LuflBOCK, som endast beskrifvit veiitraltulien hos Sminthurince,

förnekar, att den derifrån afsöudrade vätskan kan vara den egentliga orsaken till dess förmåga att. fasta djuret,

men tror i likhet med Bourlet och Olfers, att den verkar genom sugning. 1 öfrigt förkastar han Buurlets

antaganden oeh likaledes "frige författares, men påpekar i stället en annan nytta, som detta organ gör en Smin-

thurin, i det att det hjelper honom på fötter igen, om han rakat att falla pä rygg.

Fm- min del måste jag, livad veutral-tubens ändamål beträffar, instämma med De Geer i det antagandet att

dess huvudsakliga uppgift är att efter språnget fasta djuret vid ett nytt ställe. Jag har nämligen alltid funnit

rören eller säckarna utskjutna strax eller sedan djuret, gjort ett spräng, och svårt är det att inse. huru så stora

djur som Poduriderna skulle kunna fasta sig vid vertikala och ganska glatta ytor omedelbart efter ett sprang,

mil de icke hade hjclp af något annat organ än de jeinlorelsevis svaga klorna. Härmed vill jag naturligtvis

icke förneka, att den äfven under gåendet understundom kan göra tjenst såsom stöd. Hvad åter beträffar orsa-

ken till denna ventraltubens förmåga att. fästa djuret, vågar jag ännu icke uttala någon bestämd åsigt, men an-

tagligast synes mig den af Bourlet, Olfers och Libbock uttalade åsigteu, att detta sker förmedelst ett slags

sugning. Att veiitraltulien skulle ega något sammanhang med generationsorganen ar naturligtvis vederlagdt, dä

dessa numera äro fullkomligt kända, men måhända kan den hafva någon betydelse för sjelfva kopulationen.

Ett annat för Poduridernas familj icke mindre egendomligt organ är den på nedre sidan af abdomens

bakre del fastade gaffelformiga hoppapparaten. Denna, som jag for korthetens skull vill benämna gaffel (fur-

cula), är hos Templetoniinee fastad på 5:te abdominalsegmeutet (IX. 2 f). lies Sminthurince, som. enligt hvad

förut blifvit sagdt, ega blott 2 tydliga abdominalsegment, sitter den i bakkanten af det första (I. 4 f). Hos

Lipurince är den. om den tinnes, fastad pa l:dc abdominalsegmentet (XII. 11 f), men saknas fullständigt hos

slagtena Lipura, Anurophorus, Anurida och Anura, alla tillhörande denna underfamilj. Stundom är det dock

ganska svart att afgöra, pa hvilket segment den skall anses sitta, såsom hos Isotoma crassicauda (IX. 14 f).

På denna hoppgaffel kan man alltid, den må för öfrigt vara hur litet utbildad som helst, urskilja trenne hufvud-

di lar. nämligen basalstycket, manubrium (I. 10 m), gaffeltänderna, dentes (I. Ht d) oeh gaffelspetsarna, mu-

crones (1. 1'* mc). Basalstycket är än kortare, an längre än tänderna, vanligen jemnbredt, stundom dock nä-

stan triangulärt. Tänderna, tvä till antalet, sitta fastade i basalstyckets fria ända. De äro hos några slägten

inom underfamiljen Templetoniinee, nämligen Orchesella, Degeeria, Sira, Templetonia, Lepidocyrtus oeh några ar-

ter af slägtet Isotoma, pa bakre sidan försedda med en mängd tvärstrimmor, förorsakade af hudveck, som göra

dem utefter hela sin längd böjliga bakat, en sak som utan tvifvel har stort inflytande vid språnget. Hos dessa

former äro gaffelns andsegment, mucrones, särdeles korta och hafva, såvidt jag vet, aldrig af föregående för-

fattare blifvit uppfattade sffm särskilda segment. De äro dock genom ett. tydligt hudveck skilda frän sjelfva

tänderna. Hos de öfriga Templetoniinerna, d. v. s. hos slagtena Macrotoma och Cyphoderus samt hos vissa ar-

ter af slägtet Isotoma, äro ändsegmenten deremot temligen långa och tydliga, sä äfven hos Sminthurince och de

Sesta med gaffel försedda Lipurina. Hos dessa djur ar gaffeltändernas undre sida aldrig tvärstrimmad, men
lin- Murrutorna äro sjelfva gaffeltänderna genom ett mer (dier mindre tydligt hudveck afdelade i två delar

(IV. 8 d', d2). Måhända är det observationen häraf, som gifvit Frauenfeld anledning att uppställa slägtef

1 Sit/W. Akaa. Wissensch. Wien. B. XXIX.
J Mém. - lea Podurea 1839, enl. Elditt, Stett. Ent. Zeit. T. XV.
:i

i Rech. p. serv. a PHiat. des Podur. p. 43.
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Tritomurus, som jijst karakteriseras genom sina treledade »gaffeltrådar». Gaffelns ändsegment äro hos Temple-
toniinm vanligen treuddiga (IX. ('.). hos mänga dock bloti tvånddiga (VI. 20) och hos en art fyrauddiga (l\. '.'.'i

Macrotoma har håriga ändsegment, på undre sidan försedda med en rad knölar (l\. H). Hos fsotoma crassi-
',iii,I,i äfvensom hos slägtena Achorutes, Podura och Pseudachorutes äro äudsegmenten bildade ungefär efter

samma plan, som Poduridernas öfre klor. IV äro nämligen på undre sidan konkava och mer eller mindre lill-

spetsade. Mest klolika äro de hos Isotoma erassicauda (IX. is mc, 17 mc). Hos Xenylla äro de svllika

(XI. 7 mc, 12 mc) och hos Trimna nästan rudimentära (XII. 8 mc). Sminthurinm halva gaffelns ändseg-
ment temligen stora och på undre sidan konkava såsom hos Isotoma erassicauda, men i spetsen afrundadc
(I. 12 mc).

Hoppgaffeln bäres, dä den ar i hvila, horizontelt under abdomen med tänderna riktade framåt. På del

att den dock icke vid gående! skall hindra djuret, ar största delen af apparaten insänkt i en pa abdomens un
ilre vida befintlig ränna. Endast de yttersta spetsarna nä hos vis-a slägten framom denna ränna, men ligga da

på livar sin sula al' ventraltnlicn mellan den samma och benens basaldelar, lätt tryckta intill kroppen. Blott
hos några arter af Isotoma samt hos slägtena Achorutes, Xenylla, Triorna och Pseudachorutes nar gaffeln icke

fram till ventraltuben.

Gaffeln skulle dock vara svår att bibehålla i sin horizontela ställning endast genom 'i, muskler, -om
förbinda dess basaldel med balen, men för den saken ar sörjdt genom ett annat, för Poduriderna äfvenledes
egendomligl organ, beläget i ofvannämnda abdominalränna mellan gaffelns fästpunkt och ventraltuben. Detta
organ ti. 13, VI. 30, X. 5), som jag kallat gaffelhake, hamulus, och som förut al' flere författare blifvit beskrifvet,

består af en främre och undre uppsvälld och ninsknlos del, corpus (I. 1.'! er), bakom och ofvanpå hvilken be-

finna si»- tvenne kitincylindrar, rami (1. 13 r), äfvenledes genomborrade af muskler. Dessa äro i utkanterna for-

sedda med flere, vanligen .«' eller 4 reguliera inskärningar. Den främre, uppsvällda delen är besatt med ett eller

annat styfl har och vanligen kortare än de båda cylindrarna (VI. 30 ra), utom hos Sminthurinm, der etl alldeles

motsatt förhållande cger rum. Dä nu gaffeln icke behöfver användas, böjes den framåt rnot gaffelhaken, denna
passar da fullkomligt in i vinkeln mellan gaffelbenen, och i de nyssnämnda inskärningarna pa gaffelhakens kitin-

cylindrar synas motsvarande kitinlameller vid gaffelbenens bas ingripa. Om äter djuret vill göra etl språng, bi

frias gaffeln ögonblickligen frän haken och svänges med så stor hastighet och styrka bakat, att leda djuret dervid

uppkastas till en stundom ratt betydlig höjd öfver det föremal, på livars yta det befann sig. Dessa -a kallade

hopp företagas dock sällan, om ens någonsin, utan att djuret oroas, men då kunna somliga, t. ex. arter af släg-

tet Macrotoma, göra en mängd hopp omedelbart efter hvarandra. Da djuret äter när ett fast föremal, återtager

gaffeln sin vanliga ställning. Uni vissa Poduriders förmåga att omedelbart efter ett sådant språng fasta si» vid

en vertikal yta, och om den rol, ventraltuben dervid kan anses spela, har i det föregående blifvit taladt, och
återstår nu endast att kasta eu blick på, huru olika hoppförmågan visar sig hos de (dika grupperna och slägtena

Starkast framträder val denna förmåga ho- Macrotoma, svagast hos slägtena Achorutes, Xenylla, Trimna och
Pseudachorutes, ehuru märkvärdigt nog äfven de med nästan rudimentär springgaffel försedda arterna af dessa

slägten stundom visa särdeles stor liflighet och hoppa vid minsta anledning, oaktadt man knappast kan begripa,

huru den obetydliga gaffeln ens skall kunna röra djuret från marken.

Poduridernas mundelar hafva blifvit ganska utförligt behandlade af flere författare. På ett särdeles för-

tjenstfullt sätt hafva dessa delar hos Sminthurinerna blifvit beskrifua och aftecknade af Ltjbbock i hans första

uppsats »On the Thysanura», och Labouj.bene har lika noggrant redogjort för samma delar hos Anurida mari-
lini,i. Genom Meinerts uppsats om Campodem har dock ett nytt uppslag blifvit gifvet för betraktandet af

Poduridernas mundelar, i det han, säsom i det föregående är namndt, visar, att mundelarna hos Japyx äro på
samma gäng instuckna och bilande, samt tillägger, att beskrifningen af mundelarna hos detta slägte i allt vä-

sendtligt gäller för hela ordningen Thysanura, d. v. s. äfven for familjen Poduridm. Hetta ar också sä till

vida sant, att man åtminstone hos största antalet af Podurider återfinner de flesta af de af Meinert hos Japyx
funna delarne, äfvensom att mekanismen för dessa delars rörelse torde vara ungefärligen den samma hos Podu
riderna som hos Japyx, men afvikelserna äro dock, isynnerhet hos somliga former, särdeh s stora.

Liksom hos Japyx ar munöppningen hos Poduriderna begränsad af en öfverläpp och eu tvådelad under
läpp, och i vinklarna mellan dessa förekommer i allmänhet ett par palper. Här innanför finner man ett par

mandibler, ett par maxiller och trenne organ motsvarande livad Meinert kallar tunga och bitungor, samt ull

stöd för allt detta eu särdeles konstrik ställning af kitinlister. Förmedels vid detta listverk fastade muskler
kunna alla dessa inre mundelar vid användandet mer eller mindre framskjutas. Blott den af Mi.imki omtalade

»Stöttepladen», som .-.kulle ligga emellan mandiblerna, har jag här icke kunnat återfinna. Deremol anser jag

det svagt kitiniserade gomhvalfvet ej böra förbises.

Den har följande beskrifningen pa dessa delar är gjord efter Macrotoma vulgaris, men torde med n

obetydliga detaljförändringar kunna anses gälla tor Poduridernas hela grupp, med undantag af slägtena Tr

Anurida, Pseudachorutes och Anura.

Ofverläppen, labrum (IV. 14 Ib), är nästan fyrkantig, framåt dock något afsmalnande och försedd med
jemförelsevis grofva, symmetriskt ställda borst. Dess främre kant, som synes något utviken, är fint tandad.

Den är genom en tydlig led skild Iran sjelfva munramen, som här utgöres af en starkt kitiniserad, bågformig
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kant. som på livardera sidan inåt sjelfva munhålan utlöper i en last kitinspets. .Mellan denna spets och under-

lappen iakttager man palpen (IV. II p), om bvars inre fästpunkt jag senare skall tala; dess yttre delar arti-

culera mot. sjelfva munramen. På denna palp finnes rit särdeles siorl och starkt, borst fästadt på en konisk vårta

(IV. 11 ps1
), och omkring detta flere mindre, utan vårtor. Såväl vid den öfre som den undre lappens rand viker

sig cuticulan inåt och bildar munhålans beklädnad. Afven palpen är naturligtvis på inre sidan beklädd af hud.

Underläppen, labium (IV . 14 1), är tvådelad genom en långsgående springa. Tvärs öfver dess båda

halfvor gar ett hudveck, som dock är temligen otydligt, och framför detta finnas de på koniska vårtor fastade

känselborsten (IV. 14 ps2). Om dessa borst äro fjäderlika eller ej, kan jag ej säga, emedan jag icke kunnat

undersöka dem med starkare ITi i-sto ring på annat sätt än inlagda i en vätska, då fanet pä de fjäderlika hären

är ytterst svart att se. Bakom underläppen tinnes en genom ett hudveck frän hufvudets öfriga hud åtskild del

il\. II mt), som möjligen svarar mot hakan, mentum, hos några insekter; den är delad midt itu genom en

långsgående fåra. Vid slutet af denna tara börjar den förut omtalade linea ventralis (IV. 14 lv). Under-

läppen når, från sidan eller ofvanifrån sedd. något framom öfverläppen, och i den härigenom bildade öppningen,

utvidgad derigenom, att öfverläppen upplyftes, är det, som de inre mundelarna etter behag kunna framskjutas.

Mandiblerna (IV. 1"> mb) bestå af två hufvudpartier, en -målare, fårad spets il\. 15 ani) och ett

gröfre basalstycke (IV. 15 bm). Detta är på -in inre sida försedt med en stark tuggskifva, bestående af en

rad grofva tänder, belägna pä den nedåt vettande kanten, och ofvanom denna en stor mängd ytterst fina, äfven-

ledes i rader ordnade tänder. Denna tuggskifva bildar bakåt en spets och afslutas der med några gröfre

tänder.

Det i hufvudets inre inskjutande stödet för mandiblerna, fulcrum mandibulm {l\. 15 fmb), bestar af

fasta kitinlistcr, förenade medelst tunna hinnor, som bilda ett inåt öppet rum, i hvilket de mandibeln rörande

sklerna till stor del sitta fastade. Inifrån betraktadt visar sig mandibelstödet liksom tuggskifvan (IV. 16)

mycket bredare, än da dessa delar ses från öfre eller undre sidan, under det att spetsen deremot, sedd frän

sidan, är mycket smal och starkt uppåtböjd.

Till sist torde om mandiblerna böra nämnas, att de iiro sä ställda, att de fria delarnas inre ytor blifva

sinsemellan nästan parallela, under det att kitinställningarna komma att sta snedt bakat och utåt och dervid

blifva nästan parallela med hufvudets sidokonturer. De bada mandiblernas spetsar hafva aldrig ett lika antal

länder, utan den ena har vanligen en mer än den andra, och vid käkarnes sammanförande gripa dessa tänder

ni mellan hvarandra.

De af Meinert hos Japyx funna »Tapleier», hvilka skulle tjena till stöd för mandiblernas bakre ändar.

har jag hos Poduriderna lika litet funnit, som den ofvan omtalade mellan mandiblerna belägna »Stöttepladen».

Mandiblernas muskler, likasom mundelarnas muskulatur i öfrigt, måste jag har förbigå.

Hos maxillerna (IV. 17 mxd, mxs) har jag funnit en tydligt begränsad flik, lobus (IV. 17 lm, 18),

bestående af flere smäflikar och uppburen af en stam. stipes (IV. 17 stp). Lobens småflikar äro i inre kanten

fö edda med en rad fina har. Stammen bestar af tveune kitinstycken, förenade genom tunna kitinniembraner.

Den yttre af dessa lister fortsattes inåt hufvudet ungefär så långt som mandiblernas kitinställuingar, och bildar

der del egentliga stödet för maxillen, fulcrum maxillm (I\. 17 fmx). AlVen den inre smalare listen tyckes

fortsättas in i hufvudet bakom munhålau; huru långt, har jag ej kunnat se. Någon yttre maxillartlik af samma
beskaffenhet, som den Meinert funnit hos Campodea och Japyx, har jag ej kunnat upptäcka hos Poduriderna.

[eke heller har jag funnit någon maxillarpalp, sådan som den han beskrifver hos ofvannämnda bada djur. .Måhända

kan den ofvan omtalade i vinkeln mellan öfver- och underläppen sittande palpen (IV. 14 p, 17 p) dock anses

som ett slags maxillarpalp, emedan den genom muskler tyckes vara förenad med maxillarstödet, men den ar

afven genom en fin kitinsträng fastad vid de lister, som stöda hypopharynx. MEINERT kallar en un ge I ärligen

motsvarande del hos ( ampodea labialpalp, men den här beskrifna palpen ar alls icke ledad mot labium, utan blott

mot sjelfva munramen. Munhålan begränsas upptill af gommen, epijiharynx (IV. 21), som utgöres af en kitin-

membiaii. försedd med flere tandade upphöjningar.

De öfriga i munhålan belägna organen utgöras af ett par mellan mandiblerna och maxillerna framskju-

tande skifvor (IV. 17 hs) och en oparig sådan (IV. 17 hi), belägen under maxillerna. Den senare har af

Meinert blifvit kallad tunga, lingua, och de förra bitungor, paraglossce. Dessa benämningar synas mig dock

ej har användbara, åtminstone ej den sista, da de organ, som Meinert -ä kallat, väl knappast kunna jemföras

med de delar, som hos högre insekter kallas paraglossce och -om utgöra en fortsättning af tungan, men icke,

:
iin bär skulle vara fallet, ligga ofvanför och parallelt med densamma. Icke heller torde det namn. Lubbock

gifvit dem, nämligen andra parets raaxiller, vara fullt lämpligt, då enligt i]<-\\ allmänna äsigteu underläppen hos

insekterna betraktas såsom analog med andra parets maxiller hos lägre arthopoder, och Poduriderna ega en tyd-

li- tvåledad underläpp. Egendomligt vore också, om andra parets maxiller läge ofvanför tungan och ätmin-

ull en del ofvanför det första parets. Deremot synas mig alla tre dessa skifvor säsom en fortsättning af

pharynx närmast motsvara livad Savign} kallar hypopharynx. Ett stöd för denna åsigt torde äfven erhållas ge-

nom alt jemföra dessa delar med hypopharynx af en Lithobius, hvilket utgöres af tveune starka, tandade kitin-

skifvor, hvilande på en mjuk ansvällning i nedre delen af munhålan. Skillnaden ar dock den. att dä dessa

kitiuskifvor hos Lithobius endast utgöra likasom öfverdraget till denna ansvällning, äro hos Poduriderna såväl
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de båda öfre skifvorna ^mi den nedre til! största deleu af sin längd fria. För min de] finner jag del dock

antagligare, att dessa delar genom en oravikning af munhålans lind framåt blifvit fria, än att de öfre skifvorna

skulle motsvara paraglo8S(B hos högre insekter eller vara andra parets maxiller, då den undre skifvan -kulle, ut-

göra tungan. Jag har på grund häraf an-ett lärapligasl att åtminstone till- vidare kalla dessa trenne delar med
etl gemensamt namn hypopharynx. och för att skilja de Innia öfre skifvorna från den undre, vill jag kalla dem

lamince hypopharyngis superiores och den undre lamina hypopharyngis inferior.

Dessa skifvors form synes hast af de bifogade figurerna. Den inre kanten af de öfre skifvorna ar täm-

ligen högt uppstående och utefter bakre delen af densamma löper en rad t ler (IV. 19), af hvilka de främre

äro temligen grofva och starka, de bakre särdeles fina. Ungefär der de lina tänderna börja (IV- 17', 19'),

äl'0 de Öfre skifvorna fa-lade vid den undre, och ungefär vid -amma punkt börja deras bakre delar att boja

sig uppåt mot gommen, med hvilkens hud de ofvanför pharynx (1\. IT ph) sammanhänga. Jag kan ej med

full säkerhet säga, om de öfre skifvorna stödas af några särskilda kitinlister; om sa är, torde dessa vara af

jeraförelsevis obetydlig utsträckning. Den undre hypopharynxskifvan (IV. 20), -"in liar en tunglik form och

framtill är fint tandad, stödes af tvcuiie starka kitinslaniiunr (IV, 17 fhi), som bakat synas delade, livardera i

tvenne grenar. Förmedels ett särskildt ledstycke, fulcrum articulare (IV 17 fa), ledar den yttre af dessa gre-

nar mot maxillarstödet (IX. 17 fmx).

Om vi nu. innan vi ga vidare, kasta en blick på de här ofvan be.-krifua mundelarnas läge i förhållande

till hvarandra, finna vi dem anordnade på följande satt. Munhålan begränsas ofvan och framtill af öfverläppen

(IV. 22 Ib), den öfver densamma invikna linden bildar munhålans öfre del eller epipharynx (IV. 22 ep). Detta

sammanhänger baktill med de bada öfre hypopharynxskifvorna (IV. 22 b-). Mellan de— a och epipharynx bildas en

mligen stor hålighet, som upptages af maudiblerua, och i den bakersta delen af denna hålighel uppnår -ig

pharynx (IV. 22 ph). Nedanför de öfre hypopharynxskifvorna befinner sig den undre (IV. 22 hi), och mellan

denna oeli de öfre skifvorna passa niaxillerna in oeli tacka-, ehuru blott till en del, al de öfre skifvorna (1\.

17 mxd). Nederst träffa vi underläppen (IV. 22 1) och denna ar genom ett djupt hudveck skild frän den

undre hypopharynxskifvan. Pä sidorna af munhålan utanför niaxillerna befinna sig de bada palperna.

IVn öfver alla i munhålan liggande delar sig sträckande cuticulan ömsas jemte den öfriga huden och

blir vid den samma fastsittande Hvad som utgör matrix till denna cuticula kan jag ej med säkerhet säga;

måhända åtskiljes den frän den cellulosa massa, hvilken uppfyller såväl mandibler, maxiller och hypopharynx-

-kifvor som äfven läppar och palper samt dessutom omger hela munhålan. Detta lager visar sig vid färgning

med guldklorid eller pikrokarmin innehålla en stor mängd tydliga kärnor, men några egentliga ci llmembraner

har jag ej kunnat upptäcka.

Den här lemnade beskrifningen af muudelarne hos Macrotoma vulgaris kan, -a-om fornt blifvil sagdt,

anses gälla för största delen af familjen Poduridce. Endast de fyra lägst stående slägtena \isa några betydli-

gare afvikelser. Likväl kunna äfven ho- dem de flesta af de delar igenkännas, hvilka blifvil beskrifna hos

Wacrdtoma, ehuru har, som del synes, mera danade för sugning. Om eu jemförande granskning af de inre

raundelarne hos Triorna mirabilis (XII. 10) anställes, synes det, att mandiblerua (XII. 10 mb) här alldeles

förlorat det tvärstrimmiga basalstycket, (»di att niaxillerna (XII. 10 ms) antagit en särdeles spetsig, for stii

kände mera afsedd form. Hela kitiiiställiiingeii är betydligt förenklad. Blott hypopharynx (XII. in hp) bibe-

håller ännu någorlunda den typiska formen. En nästan alldeles likartad byggnad af de inre lnundelainc har

Laboulbene uppvisat hos Anurida maritima, och sjelf har jag funnit en sådan hos Anurida granaria.

Hvad du yttre mundelarna hos Triorna och Anurida beträffar, sa afvika dessa obetydligt från samma

delar hos de högre Poduriderna utom i anseende till storleken, i det hela mnuöppniugen här ar betydligt loi

minskad.

Hos slägtena Pseudachorutes och Anura (XII. 23) finna vi slutligen en kitinställning af äamma form -om

hos de bada föregående slägtena, men de deraf stödda delarne äro ännu mera reducerade, .Mandiblerua (XII.

23 mb), som dock ega tydliga tänder, äro särdeles spetsiga och endast stödda af ytterst tina kitinsträngar.

Maxillema (XII. 23 nisl iiafva en nästan borstlik form. och hypopharynx (XII. 23 hp) ar ovalt tillspetsadt.

De yttre mundelarne af samma djur (XII. 22) utmärka sig äfvenledes genom sin tillspetsade form och bilda i

sitt normala läge en framåt iippen kon. De äro dock icke sinsemellan sammanväxta, utan man kan In

på öfriga Podurider urskilja såväl öfverläppen (XII. 22 IM, som underläppen (XII. 22 1) -kilda frän hvar-

andra. Bakom den sistnämnda synes äfven hakan (XII. 22 ml) Några palper har jag icke kunnat upptäcka,

men dä dessa, om de finnas, har måste vara ytterst -nia. ar det mycket möjligt, att jag förbisett dem.

T den bakre och oliv delen af munhålan öppnar sig, som ofvan är sagdt, digestionskanalen. Denna

tär hos Poduriderna -a-om hos öfriga insekter af tre hufvudafdelningar, strupen, oesophagus (1. 19 oe), ma

ventricullts (i. 19 vn), och tarmen, intestinum (I l'. 1 in), men dessa delar äro har vida enklare konstru

made och visa sällan spar till underafdelningar. Hos Sminthurus fuscus har digestionskanalen följande form

och byggnad. Strupen (I. '.'(i) ar smal och nästan alldeles jerantjock saml böjer sig i eu båge uppåt och bakat

till hufvudets hakkant, hvarifrån den åter stupar nedåt not vcutrikeln. Man urskiljer har åtminstone tre la

ligen ett yttre muskellager, bildad! af tätt invid hvarandra -tällda tvärgående muskler. Dessa äro starkast på främre

af strupen och sammanhänga der med trenne vinkelrätt mot strupen- yta ställda rader af muskeltrådar, al
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hvilka rader tvä äro riktade uppåt och utåt (I. 20 ms), och ilen tredje nedåt (I. 20 rai). Innanför detta

muskellager finnes naturligtvis en tunica propria, ehuru jag ej lyckats skilja den från muskellagret, och innanför

denna åter träffar man etl epithellager innehållande talrika cellkärnor (I. 20 ne), livilka jag- dock endas! genom

färgning med pikrokarmin lyckats la se. Detta lager är på sin inre sida beklädt af en strukturlös tunica intima

i cutieula), som utgör en fortsättning af munhålans hud (I. 20 ti). Strupen slutas bakat med en i magsäcken

inskjutande tapp, hvilkcn antagligen tjenar att hindra den sväljda födan att åter upptränga i strupen.

Digestiouskanalens andra afdeluing, magsäcken, är hos Sminthurus fuscus af en afiång och nästan jemn-

tjock form samt någol bågböjd (I. 19 vn). Den synes till hela sin längd motsvara chylusmagen hos högre in-

sekter, alldenstund den icke inuti är försedd med någon särskild cutieula. Men den är deretnot till hela sin

längd beklädd med ett epithel, hvars celler utan färgning foga tydligt framträda, och livilka jag endast genom

användande af saltpetersyrad silfverosid fått se fullt tydlist begränsade (Tab. V. tig. 4 föreställer ett dylikt

epithel ur magsäcken af Macrotoma flavescens). Utanför detta epithel ligger en tydlig, men structurlös tunica

propria, omgifven af ett muskellager, som dock, långtifrån att. säsom pä strupen, bekläda hela membranen, här

hihlar ett särdeles regelbundet rutformigt nätverk (I. -.'I) öfver densamma genom korsning af dels tvärgående

(I. 21 ft), deds långsgående il. 21 11) muskeltrådar. Magsäcken begräusas bakåt af en uppsvälld muskulös ring,

med hvilkcn tarmen ti. 22) kan anses börja. Denna ar alltid kortare an magsäcken, och hos Sminthurus fuscia

särdeles tillplattad och från sulan sedd s-forraigl böjd (I. 24). Bredast är den bakre delen, och dä musklerna här

äfven äro af en något olika beskaffenhet (1. 22 sm2), skulle man väl, om man så vill, hos Sminthurinai kunna

skilja mellan en främre och en bakre tarmdel, hvilkcn senare då skulle motsvara rectum. 'Carmens muskellager

bestar af breda, transversela muskler, liggande tätt intill hvarandra, såsom på oesophagus. .Musklerna på den

främre delen (I. '.''2 sm 1
) äro bredare och ej sa tydligt tväistrimmiga si le på den bakre, plattare delen af

tarmen (I. 22 sm2
). På tarmen saknas helt och hållet de för magsäcken utmärkande långsgående musklerna.

Vid de vigglikt hoptryckta sidokanterna af den bakre tarmdelen fäster sig en rad lina muskeltrådar (I. 22 ml),

som äter med sm andra ända äro fastade vid en yttre rad. På tarmen har jag fullt tydligt sett en från muskel-

lagrei skild tunica propria, som begränsar det innanför liggande cellulosa lagret. Denna tunica propria bildar

sex långsgående veck (I. 23 ptp), Härigenom kommer det innanför denna membran liggande cell-lagret att bilda

lika många inåt tarmens lumen vända åsar. hvardera innehållande tvenne rader cellkärnor (I. 23 ne). Dessa åsar

begränsas inåt af en tvdlig tunica intima, som mellan dem biblar lika många veck (I. 23 pti). Vecken af tunica

propria -vna* ganska tydligt genom muskellagret (I. 22 pip); mindre tydligt, deremot kan mau genom detta se

vecken al !•!, a,-, i intima (1. 22 pti). Analöppningen (I. 11 a), hvilken, såsom ofvan blifvit nämndt, alltid ar

belägen p.i si, ta abdominalsegmeutet, bildas af tre valvler, af livilka den öfversta (I. 14 vs) är vågrät, och de

bada andra med denna bilda en nästan liksidig triangel.

Digestionskanalen hos Templetoniina (V. 11) och de flesta Lipurinat (X. 14) är af samma byggnad som

hos Sminthurus, utom att den är något mera långsträckt och tarmen nästan cylindrisk. Hos några individer

af Orchesella <inci<i och spectabilis har jag funnit sistnämnda del omvriden till en slynga. Högst afvikande med
afseende pä tarmkanalens byggnad är Anura muscorum (XII. 24). Ilar ar nämligen magsäcken (XII. 24 vn)

försedd med en mängd ii t sidorna utskjutande flikar och eger, sä vidt jag kunnat sv. ingen muskelbeläggning.

Pä tarmen deremot har jag sett ett muskellager likt det. som förekommer hos öfriga former.

Salivkörtlarna (V. .'!), som jag noggrannast undersökt hos Macrotoma flavescens, äro af en högst egen-

domlig beskaffenhet och alldeles olika samma körtlar hos öfriga arthropoder. De äro tvä till antalet och halva

sin plats i liufvudets undre hälft, bakom och under maxillerna. Den bakom maxillerna belägna delen är

ungefär lika tjock som bred, den främre äter betydligt tunnare. Di: bestå af en läng, i organets bakre del i

mångfaldiga slyngor hoprullad kanal, inuti beklädd med ett epithel, hvilket dock icke visar sig utan användande

af reagentier; bäsl har jag sett cellkärnorna deri efter djurets färgning med guldklorid. Dessa kärnor äro störst

och tydligast i den yttersta och bredaste delen af kanalen, som synes utgöra organets begynnelsepunkt; åtmin-

stone har jag ej kunnat, följa kanalen längre ät detta hall. På midten af den inåt hufvudet vällda sidan af or-

ganet utträder, der vindningarna äro som tätast, utföringsgången temligen smal, men älven den med tyd-

ligt epithel. Den har varit särdeles svår att utdissekera, och detta har först lyckats mig efter härdning med

osmiurasyra. Denna utföringsgång gar rakt till munhålan, der den öppnar sig, som jag tror, i det veck, som

bildas mellan hyphopharynx och nedre läppen. Organet ar för öfrigt fåstadt vid mundelarnas kitinställning.

Dylika, om oeksä till sin form något afvikande salivkörtlar har jag funnit såväl hos Sminthurus fuscus som

Achorutes murorum, således inom alla tre underfamiljerna. Utom salivkörtlarna har jag ej kunnat finna några

körtelartade bihang till digestionskanalen hos Poduriderna, åtminstone inga, som tydligen utmynna deri. livad

Nicolet och Olfees mena med de Malpighiska kärl, som de omtala, och den senare äfven lär hafva afritat '), kan

jag icke förstå. .lag har icke oaktadt dit största bemödande sett ens någon antydning till desamma, och der-

vi t i står jag ej ensam, dä icke heller Lurbock och Laboulbene hafva träffat dylika hos de arter, de undersök!

Deremot har jag hos alla grupper af Poduridernas familj funnit ett slags kanalsystem, hvilket äfven Ltjbbock

'l Jag har 'i setl figurerna (ill hans afhandling
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observerat och kallar uthe t"; 1 1 1 \ tissue». ') Det har ^ina starkaste stammar på sidorna af tarmkanalen, till hvil-

ken det på vissa ställen myckel tätl ansluter sig, utan att dock, såvidt jag kunnat se, någonstädes inmynna deri.

Detta kanalsystem (XI. "24) eger sjelfstandiga väggar, oeh kanalerna innehålla massor af rundade korn (I. 25),

som vid påfallande ljus äro hvita, vid genomfallande dunkelt bruna. Dessa kom (I, 27), som till sitl utseende

liro fullkomligt lika de af Leydig inuti fettkropparna oeh Malpighiska karlen hos åtskilliga insekter fauna

»Harnconcrementen», innehålla äfven, enligt af Professor A. Almén utförd undersökning, till största delen urin-

syrade salter. Hela detta kärlsystem synes således vara ett slags afsöndringsorgan närmasi motsvarande fett-

kropparna oeh de Malpighiska kärlen hos de högre insekterna. Till sin yttre form tyckes det också närma sig

de greniga Malpighiska kärlen hos vissa A.carider, men skiljer sig från dessa derigenom, att det. såsom nyss sa-

des, saknar utförsgångnr.

Jag har utpreparerat och afbildat detta organ hos Lipura armata (XI. '.'I). I sin främre anda bildar

det en fullständig ring (XI. '.'
1 poe, 25 poe) omkring oesophagus oeh ligger så tätt slutet intill dess väggar,

att det knappast kan genom di-sektion från dem skiljas-). Dcrifrän sträcker det -in- | två stora hufvudstammnr

bakåt (XI. 24 pl, 25 pl), hvilka löpa en på hvardera sidan af magsäcken och utskjuta vid bålens midt hvar-

sin gren, hvilken längre bakat äter förenar sig med hufvudstammen. Afven med den bakersta delen af mag-

säcken äro urinkanalerna så nära förbundna, att de blott med största svårighet kunna lösgöras Iran densamma.

Hos Templetoniince oeh Sminthurina har organet ungefär samma hufvudsträckniug, men tyckes i synnerhet

hos den senare gruppen vara vida mer förgrenadt. Väggarna i detta kärlsystem bestå af en yttre struktuiiös

tunica propria och ett innanför densamma liggande cellulöst lager. Som dessa organ i allmänhet äro särdeles

bräckliga, har det varit förenadt med ganska stora svårigheter att studera deras histologiska byggnad Genom
att ungefar '

4
timme härda det djur, som man ämnar undersöka, i osmiumsyra, blifva dock dessa organ -a

pass starka, att man utan allt för stor möda kan uppdissekera temligen stora stycken deraf, och om man sedan

färgar dessa i pikrokarmin, framträda hos Sminthurince oeh Templetoniince tydliga kärnor i det ofvan omtalade

cellulosa lagret; men cellmembranerna har jag pä detta sätt ej lyckats få se. Dereitiot har jag en gäng på ett

i en blandning af sprit oeh glycerin uppdissekeradt färskt exemplar af Sminthurus fuscus utan användande af

färgningsvätska sett fullständiga celler i urinkanalernas väggar (1. 26). Hos Lipura åter kan man efter använ-

dandet af osmiumsyra oeh pikrokarmin icke upptäcka några fullt klara cellkärnor i ofvannämda kärls vaggar

(XI. 25 psr). Di: visa der endast en rödkomig massa, i hvilken ligger inbäddad en mängd ganska stora

strukturlösa genomskinliga kroppar (XI. 25 ep, 26 cp), hvilka ej färgas röda i pikrokarmin.

Urinrörens väggar äro hos Lipura ganska tjocka, under det att deras lumina äro sma och endast der oeh livar

fyllda med samlingar af urinkonkrement (XI. 24 ar, 25 ae); hos Templetoniince äro dessa kanaler deremot nästan

öfvcrallt fyllda med dylika konkrement. Väggarna äro här jemförelsevis tunna. De största lumina förekomina

dock hos Sminthurince, och de i dem hopade urinkonkrementen (I. 25 ae), bidraga hos dessa djur understundom

icke obetydligt till sjelfva teckningen, i det de der oeh livar synas igenom huden såsom hvita fläckar oeh strim-

mor. Af denna beskaffenhet] äro de ljusa flackaina pä sidorna af Papirius flavosignatus. Afven hos djur af de

båda andra underfamiljerna genomlyser dessa kanalers innehåll huden. Sa ar t. ex. fallet med Ljpura-arterna,

hos hvilka man vid betraktandet af ett lefvande djur under mikroskopet -er en mängd Hackar af renare hvithel

an de andra delarna. Vid dissektion finner man dessa Hackar vara bildade endast af innehållet i urinkärlen.

livad blodomloppet beträffar, har jag ej, i likhet med NlCOLET, kunnat studera detsamma pa lefvande

djur, emedan hudens pigment gjort, det för mig omöjligt att se blodkropparnas rörelse. Jag kan således ingen

ting säga om de båda starka blodströmmar, som han trott sig varseblifva, en pä hvardera sidan af bålen 3
).

Genom dissektioner deremot har jag lyckats finna ett tydligt ryggkärl hos alla grupper. Jag har dock hvarken

förmedels silfver- eller karmin-färgning deruti lyckats upptäcka något endothel, ej heller har jag i detta kärls

väggar funnit någon muskulatur, om ej den mängd streck, som synas ä detsamma, äro lina muskeltrådar. Det

sträcker sig från kroppens bakre ända framåt åtminstone till basen af oesophagus, der det tyckes tränga sig

emellan den al urinkanalerna bildade oesophagealringen oeh sjelfva oesophagus (XI. 25 ad). Dess vidare förlopp

har jag ej kunnat följa.

Ej mindre utförligt, au han beskrifvit cirkulationen, har NlCOLET äfven omtalat traeheerna hos Po"

diiriderna: detta, som del tyckes, dock alldeles oriktigt. Han säger sig nämligen hos dessa djur hafva

funnit 8 stigmata, alla belägna pä abdomen, och innanför dem tvenne starka, utefter balens sidor löpande

trachestammar, försedda med ett -lags egendomliga respiratioussäckar. Ifrån dessa trachestammar skulle en

mängd finare tracheer utgå till 'kroppens särskilda delar 4
). livad slägtet Sminthurus beträffar, har dock Lvb-

bock redan i den första af sina uppsatser*) visat, att denna Nicolets a-igt ar oriktig. Lubbock har nära-

i Notes on the Thys. I
1

. I. p. 111.
2

) Det synes, som om det vore denna del af urinkanalerna, som Oi.fkks anseit ler salivkörtel Jemför: Olfebs, AddoI ad

Anat. Podur. p. 15, och Lvbboi k, Notes on the Thys. P. IV. p. 286.
;

) Rech. p. serv. a 1'Hist. des Podnr. p. 49.

<) ibid. p. 38, 47.

») Notes on the Thy«. P. I p. 441
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hos detta slägte funnit blott tvenne stigmata och dessa belägna pä undre sidan af hufvudet. Hos Papi-

har han ej funnit spår *nf tracheei". Olfers, som gjort sina observationer på Sminthurus oblongus, Tomo

cerus plumbeus och Orchesella fastuosa, sägsr -ig der hafva funnit två stigmata, belägna i nedre delen af thorax

bakom första benparets bas 1
). Häremot anför Lubbock i sin senaste uppsats-), att lian vid förnyade undersök-

ningar af Sminthurus funnit stigmata på hufvudet, samt att han hos Tomocerus plumbeus, äfvensora hos Acho-

rutes, Lepidocyrtus, Isotoma och Lipura alldeles icke funnit några tracheer. Med afseende på detta ämne ytt-

rar Meinert i sin ofta citerade uppsats öfver Campodem 3
): «Hos Thysanurernes anden Familie (Podurse) er det

liidtil ikke lykkedes at paavise noget Spiracel, men etter mine egne Undersögelser indskraenker Tracheesystemel

-in' for de fleste Podurers Vedkommende til en aaben Rende, som findes längs Midten af Undersiden af Brystet

og Hovedet; og uaar der, som hos nogle större Smynthurer, findes et virkeligt Tracheesystem, udmunder dette i

Forenden at den aabue Rende paa Undersiden af Hovedet». lur min del har jag såsom Lubbock och Meineri

iakttagit tracheer endast hos slägtet Sminthurus, samt i likhet med dessa författare funnit, att de utmynna »i

nom två stigmata på nedre och bakre delen at hufvudet, vid gränsen till det första thoracalsegmentet (II. It)

Från livart och ett af dessa stigmata utgår, -a vidt jag kunnat se. fyra gröfre trachestammar, hvilka dock, sär-

deles de båda främre, -närt upplösa sig i en mängd grenar (M. 13). Jag har likval icke kunnat finna, att

dessa tracheer stå i något sammanhang med den af Meinert omtalade, under hufvudet och thorax löpande rän-

nan, hvilken torde vara identisk med den af mig i det föregående omtalade ventrallinien linea ventralis. Denna

ränna an-er han. såsom af ofvan anförda citat synes, hos de flesta Podurider vara det enda andedrägtsorganet.

Nervsystemet, som Nicolet undersökt hos Sminthurus signatus, är sannolikt af honom alldeles oriktigt

beskrifvet. .) .ilt har visserligen ej hatt tillfälle att undersöka -amma art. som han. men det är föga troligt, att

en an och pist den, han påträffat, skulle vara sä afvikande från hela gruppen i öfrigt. lian har nämligen fun-

nit blott tre bukganglier, och ett hjernganglion, som upptog största delen af hufvudet. Jag liar deremot hos

alla Podurider, jag undersökt, funnit lem på buksidan belägna ganglier, af hvilka dock de två -i-ta äro samman-

smälta, och ett öfre svalgganglion, visserligen ganska stort i förhållande till de första bukganglierna, men långt

ifrån intagande största delen af hufvudet. Bland Templetoniinoe liar jag noggrannast undersökt nervsystemet hos

Orchesella spectabilis (VIII .'!) och funnit ganglierna alldeles så anordnade, som Lubbock 4
) funnit dem hos

Tomocerus (Macrotoma). Det öfre svalggaugliet (VIII. .'i goe1
, t goe 1

.
;"> goe 1

) utsänder framåt tvenne starka

nervstamraar (VIII. 3 na, J na, ."> na) till antennerna och tilltager bakåt i bredd samt utlöper nära bakkanten

i de ytterst tjocka ögonnerverna (VIII. 3 no, 1 no, ."> no). Nedåt ar detta ganglion genom tvenne temligen

breda kommissurer fö renad t med det undre svalggaugliet (VIII. 4 goe-. .">. goe2), som till sin form Hr ovalt

och beläget i hufvudet, strax bakom munhålan och under strupen. Det sammanhänger bakåt genom tvenne

äfven breda, men temligen långsträckta kommissurer med det första tliorakalgaiigliet (VIII. 4 gt 1
. :

:

! gt1
), som

i -in ordning ar förenadt med det andra (VIII. 3 gt2) och detta äter med det tredje (VIII. 3 gt3 ) genom
kommissurer, som bakat tilltaga i bredd, -ä att de bakersla aro bredast. Frän hvart och ett af thorakalgang

lierua utgå na ncrvpar, af hvilka det bakersta, -om ar starkast, nedgår till det mot gangliet svarande benparet,

och det främre -närt upplöser sig i en mängd finare trådar. De tre kommissurer, som förena de undre gang-

lierna med hvarandra, utsända äfvenledes hvar -Ht nervpar. Från bakre randen af det sista tliorakalgaiigliet ut

gar abdoiiiiiialgangliet (VIII. .'> ga). Det är nästan jemnbredf oeh betydligt smalare än thorakalgang-

liet samt till hela sin bredd förenadt med detta. Frän detsamma utlöpa 4 nervpar samt en udda nerv. Två af

nervpareu (VIII. .'! n 1

, n-), aro fastade på den främsta delen at gangliet. de båda andra (VIII. 3 n3, ti*)

i bakre kanten. At' dessa ar det bakersta (VIII. o n 4
) särdeles bredt och starkt samt dgladt i flere grenar.

at' hvilka åtminstone några ga till generationsorganen; deremot ar den i kroppens medellinie utlöpande udda

nerven ganska -mal Denna går till generationsorganens utföringsgång.

Gaugliekcdjan hos Sminthurus fuscus ar relativt bredare och kortare än hos Orchesella, men för öfrigt

af nästan alldeles samma form. Ho- Achorutes murorum är nervsystemet (X. 16) något mera afvikande frän

det hos Orchesella beskrifna. Den största olikheten visar abdoiiiiiialgangliet, som hos Achorutes småningom af-

smalnar bakåt, till- del utlöper i en särdeles bred nervstam, hvilken motsvarar den udda nerven hos Orchesella

och lika-om den går till generationsorganens utföringsgångar. De fyra nervparen, som utgå Iran sidorna af detta

ganglion äro deremot mycket smalare än hos Orchesella, oeh de bilda bakre betydligt aflägsnade frän hvarandra.

1 histologiskt afseende består nervsystemet af celler oeh trådar samt en dem omslutande membran.
Denna membran, -om på det periferiska nervsystemet innehåller tydliga cellkärnor (XI. 27, 28, '."•• ne),

hvilka dock först framträda genom färgning med piki okarmiu, visar åtminstone pä undre sidan af bukganglierna

en särdeles egendomlig beskaffenhet. Jag har nämligen, efter att i ljust jdflserura hafva utdissekerat ganglie-

kedjan hos en Macrotoma flavescens, lyckats färga densamma med silfverlösning, oeh dervid pä ilen undre sidan

fått se ett lager af platta oregelbundna celler (V. 5); pä öfre sidan deremot har jag ej kunnat iakttaga något

') Animl. .ut Anat. Portar, p. 11.

tfotes ni, the Thvs. 1'. IV. p. 287.
:

i Naturh. Tirt-ki. '.", t:. :; it ,,. 111.

') Xotes on tim Thvs. 1'. IV. p. 288.



SVERIGES PODUKIDEK. 25

dylikt. Hvad betydelse denna membran bar, torde icke vara lätt att säga. Att del icke är en serös hinna,

torde il". -k vara klart, emedan deu i detta fall väl äfven skulle anträffas på andra i djurets inre belägna organ,

Jag; har ej kunnat lossa densamma Iran nerv-väfnaden. Afven en annan högst egendomlig membran har jan fun-

nit hos vissa Templetoniiner, tydligast hos Orchesella speclabilis. Ungefär vid midten af abdominalgangliets

undre sula utgår nämligen i nästan viukelrät riktning en membran (\lll. 6), som sammanhänger med tu-

bens muskler och med de stora och egendomliga i den samma förekommande cellerna, om hvilka i det före-

gående är taladt. Hos dessa celler, om hvilkas betydelse jag ej har någon kännedom, har jag iakttagit, att de

vid tubens utskjutande förlängas (VIII. T) och deremot vid dess indragande förkortas (VIII. (i), alldeles

sas. un de muskeltrådar, vid hvilka de äro lastade. ' Hos den olVannaninda membranen liar jag hitintills ej

lyckats upptäcka någon struktur, men undersökningarna al' densamma äro till följd af dess bräcklighet san!,:

svåra. Då tubens bläsor vid djurets död äro indragna, är denna hinna lagd i en mängd veck, men utsträckt,

om de äro utskjutna. Hvad de finare nervernas förlopp och ändningssätt beträffar, har jag obetydligt kunnat

studera dessa saker, då jag oaktad! alla försök ej funnit något ämne, som färgar nerverna hos dessa djur på

annat satt än musklerna.

Angående musklerna-, morfologi har jag ej gjort några detaljerade undersökningar, utom hvad beträffar di-

gestionskanalens och tubens muskler, hvilka i sammanhang med dessa organs öfriga delar äro i det föregående

beskrifna. Hvad musklernas histologiska beskaffenhet åter angår, torde alla muskler utan undantag hos Po-

duriderna vara tvärstrimmiga. Under sarcolemel ar den kontraktila substansen åtminstone i hufvudets muskler

omgifven af en kornig massa, som på preparat behandladt med guldklorid särdeles tydligt framträder (V. t', i.

Efter långvarig färgning med pikrokarmin visar sig deremot på musklerna en mängd små cellkärnor, dels ställda

i rader (II. 19 ne), dels spridda öfver muskelns hela yta (VII. 17 ne).

Poduridernas generationsorgan äro ganska enkla och i hög grad afvikande från öfriga insekters, och så-

som vanligt hos lågt stående djur, visa de hanliga och honliga till sin yttre, form stor öfverensstämmelse med hvar-

andia. Enklast äro dessa organ bildade hos Lipwince, mest komplicerade hos Sminthwrince. IV äro alltid belägna

i undre delen af abdomen strax under magsäcken, omslutande åtminstone i fullt utveekladt tillstånd sidorna af

densamma, och sträcka sig ända från bakknnten af thorax till vecket mellan sista och näst sista abdominalseg-

nicntet, der de utmynna strax framom analöppningen.

De honliga generationsorganen bestå hos Sminthurus fuseus (11. 10, 11, 1','
), och detta torde gälla för

alla Sminthuriner, af tveiine enkla, säcklika aggstockar (II. 11 os, od), som bakåt förena sig (II. 11 ovl ocll

utmynna utan någon egentlig ovidukt i en bred vagina (II. 11 vg), samt äro i normalt läge nästan s-formigl

böjda, i det de sträcka sig törst bakåt och nedåt (11. 11 pr, 12 pr), sä framåt och uppåt (II. 11 ppr, 12 ppr)

och derpä bakåt till det stall.-, der de förena sig. De omslutas helt och hållet af en structurlös tuniea propria

och innehålla i outveckladt tillstånd (11. Kl) en mängd likformiga celler, hvilka antagligen äro såsom ett epithel

ui 1m ilda öfver den inre ytan af nyssnämnda membran. Hos något mer utvecklade exemplar förekomma bland

dessa celler tydliga äggämnen, hvilka i allmänhet synas nästan samtidigt utveckla sig öfver hela äggstocken (II.

11 o). Ett eller annat kan dock vara tidigare an de öfriga. Vid äggämnenas starkare tillväxt reduceras de

ofvannämnda cellernas antal, till dess endast några fa (II. 13 co) ligga qvar i mellanrummen mellan äggämnena

(II. 13 o). Dessa celler torde kunna anses motsvara, livad Leydig kallar groddceller (»Keimzellen»). Der-

emot har jag ej funnit något skalafsöndrande epithel rundtomkring äggämneua. Del ser således ut, som om
del epithel, hvilket Leydig funnit i äggrören hos högre insekter samtidigt med groddcellerna och omklädande

äggämnena, här alldeles skulle saknas. Några finare afdelningar af äggrören, motsvarande dem, som Leydig

beskrifver såsom de egentliga äggstockarna hos flere insekter, och som der sammanhänga med ryggkärlet, har jag

ej -ett spär till. Deremot fastas äggstockarna, som det tyckes, vid buksidans hud förmedelst tina muskeltrådar

I tom dessa liar jag ej upptäckt några andra muskler på sjelfva äggstockarna, hvarför jag måste antaga, att

dessa .sakna ett egentligt muskellager. Deremot finnas på vagina åtskilliga muskeltrådar. Denna del, som äfven

eger en tuniea propria och innanför den ett epithel, bibehåller detta epithel oförändrad!, vid aggstockarnas mog-

nande. Den är hos yngre exemplar jemförelsevis läng och smal (II. K) vg), men tilltager i bredd allt efter

som äggstockarna utvecklas (II. 11 vg).

Vid vaginas mynning finnas på undre sidan ett par säcklika, nästan halfklotformiga bihang (II. 11 oa),

bestående äfven de af en tuniea propria och ett epithel. innanför hvilket ar belägen en mörkbrun massa, livar-

egenskaper jag ej undersökt. Antagligen fungera dessa organ såsom ett -lags körtlar.

Lubbock, som äfven beskrifver generationsorganen hos Sminthurus fuscus (S. buskii Lhk.). torde ha af-

ritat vagina allt för läng och smal samt har icke återgifvit äggstockarnas böjning. Icke heller öfverensstämmer

hans redogörelse för äggens utveckling med min erfarenhet.

Den yttre generationsöppningen, som, enligt livad ofvan blifvit nämndt, befinner sig mellan det sista och

näst sista abdominalsegmentet strax framom analöppningen, utgöres af en på en papill (I. 1<> pg) Inlagen tvär-

springa (I. 16 vi, 17 vi). Olfers har antagit, att Poduridernas generationsöppning är belägen ofvanför anus ').

') Annot. ud Anat. Podur |>. 17.

K Vet. Ak.,!, ii. ... a. n i .. \ , 10.
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Maerotoma rufescens, som torde kunna tjena till typ för Templetoniince, öfverensstämmer med afseende på

de honliga generationsorganens histologiska byggnad fullkomligt med föregående art, men formen af dessa organ

är betydligt afvikande. De bada äggstockarna (V. 12 uv) äro nämligen har skilda anda fram till vagina (V.

12 vg), samt bestå livar och en af två liufvudlober, en alldeles rak och nästan cylindrisk (V. 12 Ii), belägen

under magsäcken nära djurets medellinie, och en mera tillplattad, i mänga flikar utlöpande sidolob (V. 12 le),

som blott på ett ställe sammanhänger med den förra, samt sträcker' sig utefter magsäckens .sida. Den slutar

framåt med tveune spetsar, en undre och en öfre (V 13), som isynnerhet hos outvecklade exemplar äro sär-

ili les tydliga (V. 14). 1 livar och en af dessa lober utveckla sig nu, på samma sätt som hos Smintkurus, en

mängd ägg, hvilka lika litet bär som hos nämnda djur ligga ordnade i några bestämda rader. Nära vaginas

mynning finnas äfven har ett par körtelartade Inorgan, liknande dem hos Smintkurus, men ulan något mörkt inne-

hall. Vulva utgöres af en transversel springa, belägen på en konisk upphöjning.

Inom Lipurincrnas grupp har jag undersökt de honliga generationsorganen hos Achorutes murorum (X.

17. 18), och äro äfven dessa till sin byggnad öfverensstämmande med samma organ hos de båda föregående

grupperna, men till formen nästan ännu enklare. Äggstockarna bestå här af raka, enkla eller föga flikiga säckar

(X. 17 ov, 18 ov), samt äro skilda utefter hela sin längd och öppna sig bakat i en helt kort vagina (X. 17

vg, 18 vg), äfvenledes försedd med körtelartade biorgan af samma utseende som hos Maerotoma. Vulva är bil-

dad i likhet med de bada föregående formernas.

De hanliga generationsorganen bestå hos Smintkurus fuscus (11. 1, 2) af testes (II. 1 ts, 2 ts) med
tydligt afsatta sädesledare, väsa deferentia (II. 1 vd), och sädesgång, duetus ejaculatorius (II. 1 de). Testes

likna till sin yttre form i hög grad äggstockarna hos samma djur. De bestå af en smalare del, pars tenuis

testis, hvilken motsvarar de fria delarna af äggstocken, och en bredare, nästan triangulär del, pars lata testis

(11. 2 plt), motsvarande aggstockarnas bakre med hvaraiulra sammansmälta delar, pars communis ovariorum.

Testes äro dock utefter hela sin längd fria och utmynna livar för sig genom de ofvannämnda sädesledarna. De
främre smalare delarna af testes, äro böjda ungefär såsom äggstockarnas motsvarande delar, i det de först gå
bakåt och nedåt (II. 2 ptr) och derefter framåt och uppåt (II. 2 ptp), hvarpå de äter böja sig tillbaka och
öfvergå i de bredare triangulära delarna. Sädesledarne öppna sig efter ett, kort förlopp i en oval eller snarare

päronformig sädesgång (II. 1 de). Såväl testes som sädesledarna och sädesgången synas i likhet med de hon-

liga generatiousorganen ytterst vara omslutna af en strukturlös tunica propria, innanför hvilken tinne- ett epi-

thel, som åtminstone på testes vid färgning med pikrokarmin eller silfverlösning framträder särdeles vackert och
tydligt, isynnerhet på dessa organs bakre uppsvällda delar (II. 7). Innanför detta epithel eller måhända uti

det-amma utveckla sig i de främre delarna af testes spermatozoerna. Dessa utgöras af ett mer eller mindre
rundadt hufvud, innehållande en starkt ljusbrytande kärna och försedt med en ternligen lång och ytterst fin

tråd (II. 9). Några spermatozoer med en ansvällning på träden, liknande de af Lubbock tecknade, har jag al-

drig funnit.

Som ofvan är antydt torde den egentliga härden för spermatozoernas uppkomst vara de främre delarne

af testes. \ id sin första böjning innehålla dessa organ hos fullvuxna djur tydliga spermatozoer, som har ligga

med trådarna parallela och bilda stora knippen, än nästan raka och då transversella, än, i mindre utvecklad

form, böjda, nästan hoprullade. I den nedersta, triangulära delen af testes äro dessa knippen fullkomligt

upplösta.

Det är endast efter ett långvarig! sökande, som jag lyckats få reda pä spermatozoerna hos Sminthuri-
uerua, emedan trådarna äro sa ytterst fina och hufvudena så lätt förändra sig i beröring med främmande vät-

skor. Först genom att uppdissekera djuren i ljust jodserum har det varit mig möjligt att med full säkerhet
se spermatozoer. Dock har jag aldrig funnit dem röra sig. Utom spermatozoerna finnas i testes hos Smintku-
rus fuscus äfven etl slags ternligen stora rundade eller ovala kroppar (II. 8), hvilka inuti visa en kristallinisk

struktur. De äro antagligen lettkulor. Lubbock, som äfven omtalar dessa kroppar, jemför dem med dylika
hos Oniscus. De mindre, kantiga kropparna, som Lubbock derjemte funnit, har jag ej sett till. Icke heller har
jag kunnat upptäcka de glandulära bihang, som nyssnämnde författare sett i de båda bakre kanterna af den
triangulära ansvällningen af testes ')•

Pä sädesledarna fortsätter sig, som ofvan är anfördt. tinnen propria och epithellagret från testes, men
innanför detta finnes här äfven en fast, kitinös, fint tvärstrimmig tunica intima (11. 3 ti). Dessa tre lager
torde älven återfinnas i duetus ejaculatorius, ehuru epithelet här är svårt att iakttaga, emedan tunica intima är

ternligen ogenomskinlig, och en stor del af sädesgångens yttre yta betäckes af tvenne stora körtlar. Tunica in-

tima är här, som i sädesledarna, fint tvärstrimmig och bär på sin inåt vända yta en mängd fina. inåt och
nedåt riktade här (II. 3 pti), hvilka isynnerhet i organets nedre del sitta tätt intill hvaraudra (II. G pti), men
alldeles saknas pä dess framåt vända sida (II. 5 pti). Här tinnes i stället en egendomlig bildning (II. ?> md,
1 md, ."> md), som till sin öfre del synes bestå af två tunna skifvor, sä ställda, att de i ett transverselt genom-
snitt genom duetus visa sig såsom de båda lika sidorna i en likbent triangel, ställd pa tunica propria såsom bas
och med spetsen vand inåt (II. 5 md). Detta organ afdelar således sädesgångens kavitet i tvenne delar, som

') Lubbock: Notes ou the Thys. P. I. p. 445.
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dock upptill synas fritt kommunicera med Ii varandra, och från sidan sedl (II. I ind) upptager det ungefär

hälften af denna kavitet. Nedåt afsmalnar detta organ betydligt och utgår nära sädesgångens nedre anda ur

dess tunica intima (II. 4 mpf). Det visar i genomsnitt efter detta sitt utträde en nästan elliptisk form
(II. 6 mpf).

1 1 \
;
1 1 1 detta organ egentligen är, liar jag haft svårt att afgöra. Det visar likasom tunica intima etl slags

tvärstrimmig teckning, men antagligen bestar det dock ej af kitin. Det är mjukare och tjockare än nyss-

nämnda tanka och försedd med gröfre och oregelbundnare tvärstrimmor. Dessutom 1'argas det gult i pikrokar-

inin, under det tunica intima, förblir ofärgad, samt visar, betraktadt vid polariseradt ljus, samma fenomen som
tvärstrimmiga muskler. Jag anser det för den skull antagligt, att det helt enkelt är en tvärstrimmig muskel,

som med sin nedre ända är lastad vid djurets hud och gör någon tjenst vid sjelfva kopulationen. Det egen-

domligaste är dock, att den till sin nedre del är ihålig. Jag har åtminstone ej kunna! finna annat, än att ett

genomsnitt af sädesgången strax efter nyssnämnda muskels utträde ur tunica intima (II. 6) visar tvenne hål,

ett uppfyldt med hår, bildadt af tunica och ett bildadt af sjelfva muskeln. l>å det likvid är svårt att just vid

denna punkt få ett tillräckligt tuniit tvärsnitt, kan det senare hålet möjligen vara en synvilla, ehuru jag knap-

pasl tror, att så är förhållandet. På hvardera sidan om sädesgången befinner sig, såsom ofvan är sagdt, en

körtelartad bildning-. (II. 3 oa), sammansatt af temligen stora, oregelbundna celler. Någon särskild utförings-

gäng till dessa körtlar har jag ej kunnat finna.

Hos Macrotoma rufescens äro testes (V. 15 ts, 16 ts) till sin form fullkomligt lika äggstockarna, men sädes-

gången (V. IG de) är betydligt afvikaude Iran vagina. Den är särdeles smal och nästan cylindrisk samt torde,

i likhet med hvad fallet är hos Sminthurus fuscus, bestå af tre lager, nämligen tunica propria, epithel och

tunica intima, ehuru jag ej har sett något af dessa lager nog tydligt för att med säkerhet kunna afteckna det

samma. Likasom hos Sminthurus är den äfven försedd med körtelartade bihang (V. 15 oa, 16 oa), dock med
den skilnad, att dessa här äro särdeles stora och nästan fullständigt omsluta sjelfva sädesgången. så att denna

blott vid sin nedre del kan ses utan att lösprepareras. Dessa körtlar, som jag särskildt afritat hos Macrotoma
vulgaris (IV. 23 oa), äro sammansatta af mycket stora, inåt. tillspetsade, oregelbundna celler (IV. 24), som efter

djurets behandling med osmiumsyra eller en längre tids macerering i svag sprit med lätthet kunna skiljas från

hvarandra. Icke heller hos Macrotoma har jag kunnat se några utföringsgångar för dessa körtlar. Sädesledare

saknas. Sjelfva testes bestå af en tunica propria och ett cell-lager, om också mindre tydligt än hos Sminthurus

fuscus, och innehållet utgöres af spermatozoer, hvilka torde vara i det närmaste lika dem hos nyssnämnda art,

ehuru ännu mindre. Dessutom finnas här äfven fettartade kulor, liknande dem hos Sminthurus.

Testes hos Achorutes murorum (X. 20 ts) likna till formen äggstocken hos samma art, och till byggnaden
testes hos Macrotoma. Sädesgången är här i proportion betydligt kortare, men för öfrigt försedd med körtlar

(X. 20 oa 1
) af samma beskaffenhet som de nyss hos Macrotoma omtalade: men dessutom har jag hos Achorutes

funnit fyra andra körtelartade bihang vid sädesgångens mynning (X. 20 oa2), hvilka. sä vidt jag sett, ej hafva

någon motsvarighet hos Sminthurus och Macrotoma. Dessa organs byggnad har jag dock ej haft tillfälle att

närmare undersöka.

Egendomligt är, att ehuru Poduriderna med lätthet kunna under en längre tid underhållas i rum och

derunder äfven fortplanta sig, dock icke mer an tvenne personer funnit dem i parning, nämligen Kolenati och

Olfers, och ännu egendomligare är det, satt. hvarpå den senare funnit denna parning tillgå. Han påstår näm-
ligen, att han sett Sminthurus aquaticus BouRL. para sig på det sätt, att hanen, som skulle vara betydligt min-

dre, med sina antenner omfattat honans antenner, sä titt han med sin rygg kom att ligga mot hennes och

sa kringfördes fyra eller fem dagar. På sä tydligt och klart uttalade fakta har man naturligtvis ej ratt att tvifla,

da man sjelf icke har andra direkta fakta att salta emot, men nog måste det medgifvas, att denna berättelse låter

minst sagdt besynnerlig. Först och främst borde, om parningen fortgår fyra eller fem dagar, väl någon annan

än OLFERS hafva råkat på ett par djur under denna förrättning, och för det andra är det mig alldeles omöj-

ligt att begripa, huru lianen skall kunna hålla sig qvar på honan endast genom alt med sina antenner omfatta

hennes, dä båda hafva alldeles kullriga ryggar. Icke heller kan jag tänka mig. huru hanens gencrationsöppning

skall i ett sådant läge kunna beröra honans, hvilket likväl torde vara nödvändigt. Jag måste dock hinna ett

närmare utredande af denna sak åt framtida observationer. Kolenati nämner ingenting om, huru parningen

försiggår.

livad beträffar könens inbördes storlek, torde det vid oftast vata fallet, att honorna äro någol större an

lianarne, ehuru jag ingalunda funnit en sådan skilnad i storleken som OlFERS tyckes antaga. Icke helin- har

jag i könens utseende i öfrigt kunnat finna någon olikhet dem emellan. Endast hos Orchesella spectabilis har

jag funnit det egendomliga förhållandet, att af alla de individer, på hvilka jag undersökt könet, dr mörka varit

hanar och de ljusa honor. .lan' anser mig dock ej hafva undersökt tillräckligt många djur för att deraf kunna

draga någon allman regel, att honorna hos denna art skulle till färgen vara olika hanarne

Redan i min första uppsats om Lipurina har jag indelat Poduridernas familj i tre underfamiljer, Smin-

thitriiiw. Templetoniina och Lipurina, hvilka närmast svara mot Nicolets 1847 uppställda afdelningar »lei

Smynthurelles, les Podurelles och les Lipurelles». .lag måste dock förändra namnet »les Podurelles», på samma gång

jag ur den grupp, det tillhörde, utbröl slägtena Achorutes och /'<"l>iro. af hvilket senare denna underfamilj just.
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hade sitt namn, och jag valde att uppkalla den efter det af Lubbock uppställda slägtet Templetonia, emedan

i
ml denna tid ansåg detta såsom det mest typiska för sagda grupp. Jag har sedan funnit, att slägtet De-

aeeria kanske bättre representerade densamma, men jag anser dock ej skilnaden vara så stor, att det för den

orsakens skull är nödvändigt att förkasta det en gång gifna namnet Templetoniina.

Jag kommer således att älven i detta arbete indela Familjen Poduridce i underfamiljerna Sminthurince, Temple-

tonniinm och Lipurinw. Lobbock har, som i det föregående nämndt är, indelat sina Collembola i fem familjer,

nämligen Smynthuridce, Papiriidce, Poduridce, Lipurida och Anuridce. Af dessa svara de tvä törsta mot min

underfamilj Sminihurinm, och jag har ej ansett mig blott på grund af tracheeruas frånvaro hos slägtet Papirius

kunna afskilja detta såsom en egen grupp, då hela detta slägtes organisation i öfrigt är fullkomligt överens-

stämmande med slägtet Sminthurus. Lubbocks familj Poduridce omfattar hela min underfamilj Templetoniinee

äfvensom slägtena Podura och Achorutes af min underfamilj Lipurince. Dä likväl dessa bada slägten genom det

val utvecklade första thoracalsegmentet, den klumpiga kroppsformen, den korta ventraltuben, den tydligt granu-

lerade huden och hoppgaffelns plats på det fjerde abdominalsegmentet betydligt afvika från den tor Templetoniinee

typiska formen, men deretnot närma sig Lipurince, har jag ansett, det naturligast att hänföra dem till den se-

nare gruppen, med hvars öfriga former de dessutom genom slägtena Trimna,-Xenylla och Pseudachorutes äro pä

det närmaste förbundna, icke heller har jag kunnat följa LUBBOCK vid uppställandet af slägtet Anura säsom

typ fur en enen grupp, då Tricena och Anurida med afseende på mundelarnas beskaffenhet förete en tydlig

öfvergång mellan detta slägte och de med tuggande mundelar försedda Poduriderna, och Pseudachorutes, som är

försedd med en springgaffel alldeles lik den hos Achorutes förekommande, likväl äger en sugmun organiserad

fullkomligt på samma satt som hos Anura.

Då jag i det föregående redogjort för de väsendtligaste skiljaktigheterna i byggnaden af de särskilda organen

hos de olika underfamiljerna äfvensom hos enskilda arter, då de erbjudit någon form af större intresse, anser jag

mig i det följande endast böra upptaga sädana egendomligheter, som äro af betydelse vid karakteriserandet af de

särskilda arterna och grupperna. Dessutom kommer jag äfven på ett och annat ställe att beröra sädana mindre

formskilnader, som, ehuru ej för närvarande nödvändiga för nyssnämnda ändamål och af allt för ringa vigt för

att upptagas i den allmänna öfversigten af familjen i sin helhet, jag dock ansett framdeles kunna blifva af nä

gon nytta vid en utvidgad artkännedom. För öfrigt lär jag i detta afseende hänvisa till figurerna, hvilka jag

äfven i detaljer, som ej i texten sta omnämnda, sökt göra sä naturtrogna som möjligt. På dessa har jag i

allmänhet återgifvit de större harens antal, plats och storlek. Detta har dock understundom varit omöjligt, till

exempel pa helfigurer af \issa Templetoniinee; icke heller har jag ansett det nödvändigt pä dessa figurer, som
endast äro afsedda att visa djurets habitus.

Subfam. 1. Sminthurinae.

Truncus subglobosus, segraentis 5, quorum primum abdominale maximum est.

Caput verticale. Antennse articulis 4 vcl 8, geniculatae. Organa postantennalia nulla.

< ><< 'lli 1(>; S in utroque latere capitis. Instrumenta cibaria mordentia. Pedes biungui-

culati. Tubus ventralis longus, vesicis cylindratis. Furcula itt primo segmento abdo-

minis inserta. Cutis pilis pinnatis, numquam squamis instrueta.

Till denna underfamilj höra tre slägten, Sminthurus Latr., Papirius Lbk och Dicyrtoma Bourx. Af
dessa har jag i Sverige endast runnit de båda förstnämnda. Det senare äter, som karakteriseras af de åtta-

ledade antennerna och ett par stora ryggtuberkler. har jag här förgäfves sökt. Dä detta slägte, som är Upp-

staldt af Bourlbt och för öfrigt endast anträffats al' Nicolet, Lucas och Wankel, af dessa författare blifvit

särdeles ofullständigt beskrifvet, har det varit mig omöjligt att i den här ofvau lemnade diagnosen pä underfam.

Sminthurina; lästa vidare afseende vid detsamma, än att jag anfört det antal leder, som enligt uppgift före-

kommer i antennerna hos dit hörande arter. Om klornas, ventraltubens, hoppgaffelns och ögonens beskaffenhet

hos detta slägte känner jag ingenting. Till sin kroppsform skall det vara något mera långsträckt än Sminthu-

rus och Papirius. Hvad dessa sistnämnda bada slägten åter beträffar, skiljas de lätt lian alla öfriga mig be-

kanta former af Poduriderna genom sin uppsvällda och rumlade abdomen, hvilken blott består af två tydliga

segment, af hvilka det första ar vida större och mer utveckladt au det sista. Jag har i min senaste uppsats.

Fort. öfver St. Podur., bestämt abdominalsegmentcu hos Sminthiiriiitc till tre. i det. jag antog det hudveck, som
bildas pa djurets undre sida af gaffelleden, säsom gränsen mellan tvenne segment, men har senare funnit natur-

ligare, att, dä detta veck alldeles försvinner mot djurets öfre sida, tänka mig, det alla abdoininalsegnieiiten med
undantag af det. sista hos dessa djur sammansmält. Den undre klon torde, säsom i det föregående är nämndt,
Un- Sminthurina alltid vara beklädd af en tunn hinna, som nedåt utlöper i en spets, men dit denna spets ofta

ar ytterst svär att upptäcka, har jag icke ansett det lämpligt att upptaga den i ofvanstående diagnos.
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Gen. 1. Sminthurus Latr.

Syn. 1743. Podura De Geer, in Vet.-Akad:s Handl. Vol. IV. p. 296.

1804. Smynthurus Latreille, Mist. Nat. T. VIII. p. 70

Aiitcniiii' quadriarticulatae; articulus quartus sjepissitne omnium longissimus, num-
quam tertio brevior. In dorso nullae magnse papillae.

Hos alla af detta slägte förut kända arter är dun yttersta antennleden nästan lika lång som de tre

föregående tillsamman, men för någon tid sedan faun jag en art, som hade de tre yttre antennlederna nästan

lika långa. Jag bar dock icke på blott denna grund velat uppställa densamma som typ för ett eget slägte.

Några ryggpapiller af samma storlek som hos Papirius finnas icke Los Sminthurus, men deremot linnes hos

denna en rad mindre sådana, livar och en försedd med ett rakt utstående känselhår. Utom dessa hår finnas

hos åtskilliga arter (III. 1), i synnerhet på det stora abdominalsegmentet, en mängd styfva borst, hvilka gifva

djuret ett ganska egendomligt utseende; hos andra åter förekomma endast små och korta hår (III. "21). Jag har

på grund al' denna olikhet, som jag ansett vara en af de mest i ögonen fallande, indelat slägtet i tvenne afdel-

ningar: Setosi och Pilosi.

A. Setosi.

1. .v. fuscus (Linn.) (I. 1—27, 11. 1— 15).

Syn. 1743. Podura fusca. globosa, nitida, antennis longis articulis filtrums. 1>e Geek, Vet.-Akad:s
Handl. Vol 1\. p. 296.

1758. Podura fusca Linné, Syst. Nat. Ed. X. Tom. I. p. 608
1762. Podura fusco-nigra; abdomine globoso signaturis ferrugineis. Geoffroy, Hist. abr. d. Ins.

']'. il. p. 607.

1767. Podura atra Linné, Syst. Nat. Ed. XII. T. I. 2. p. 1019.

1781. Podura atra Schrank, Enum. Insect. Austr. p. 495.
1781. Podura atra .1. C. Fabricius, Spee. Ins. T. I. p. 381.

1804. Smynthurus fuscus Latreille, Hist. Nat. T. VIII. p. 82.

1838. Smynthurus fuscus Burmeister, Handb. d. Entom. T. II. 2. p. 451.

1*44. Smynthurus äter Gervais, in Walckenaer, Ins. apt. T. 111. p. 4<>.'!.

1862. Smynthurus Buskii Lubbock, Notes on the Thys. I'. I. p. 431.

1871. Sminthurus fuscus Tullberg, Fört. öfver Sv. Podur. p. 144.

Luteo-fuscus, signaturis nigricantibus, undique nitidus. Antennse paullo longiores

quam caput. Unguiculus superior vaginatus. Long. '2 millim.

Denna art utmärker sig isynnerhet genom sin glänsande, hud och sin mörka färg, som fullkomligt be-

rättigar ilen till namnet fuscus. Den består af en blandning af brungult och svart, och det är svårt att säga

hvilkendera färgen skall anses rådande. Jag har dock funnit den ljusare i allmänhet öfvervägande. ehuru den
ofta är svär att se tiil följd af dr långa hären och den reflex, som uppkommer, ila stark dager faller på den
glansande huden. Bäst synes den gulbruna färgen på bakre delen af abdomen, der den bildar en v-formig fläck

med spetsen bakåt (I. 1) S. fuscus har på abdomen lyra par känselhår (1. •'! ss, i ss), af hvilka 3 sitta på
hvardera sidan om ryggens medellinie, och tvenne vid basen af det bakre abdominalsegmentet, allesamman pä
vårtlika upphöjningar. Antennerna äro föga längre än hufvudet (I. 5), och den yttersta leden är ej fullt sa

lång som de tre inre. Ocellerna bilda ungefär en halfcirkel ined en ocell i midten. Af klorna är den öfre

försedd med en särdeles stor tunica pellucida, större och tydligare än hos någon annan art (I 8 tps), och den

undres omhölje (I. 8 tpi) slutar i en särdeles tydlig spets. Sjelfva klon utlöper i ett nästan rakt borst (I. 8 ai).

På undre sidan af gaffeltänderna finnas trenne stora borst. Gaffelns ändsegment äro har. som vanligt hos

Sminthurin&, tydligt skålformiga (1. 12 me), men hos denna art tandade blott på ena sidan och nästan jemn-

breda. Gaffelhakens främre del (I. 13 er) är mycket högre än den bakre (I. 13 r). Vid analöppningen finnas

de tvenne förutnämnda egendomliga, nästan sabelformiga hudbihangen.

Denna art beskrefs först af De Geer i Vetenskaps-Akad. Handl., upptogs sedan af I. inni; redan i Fn.

8v. Ed. I. och tiek af honom i Syst. Nat. Ed. X namnet Podura fusca, hvilket namn han dock i tolttc. upp-

lagan af samma arbete ändrade af för mig okänd anledning till Podura atra, under det att det djur, som han

förut kallat l', ••lura a/ra, nu blef kalladl Podura polypoda.

Arten, som af Latreille hänfördes till hans nya slägte Smynthurus, kallades sedermera omvexlande
fuscus och äter. Lubbock har efter all sannolikhet beskrifvit denna art under namn af Smynthurus Buskii.

Förekommer pä högre växter och bland mossa i hinder och barrskogar.

Allman i Uppland. Södermanland, Wermland, Östergötland, Skåne och på Gotland.
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2. S. viridis (Linn.) Lhk. (II. 16—20, III. 1—4).

Syn. 17.".i'> Pulex viridis plantarum Linné, Act. Lit. p. 133.

174G. Podura viridis subglobosa Linné, Fn. Sv. Ed. 1. p. 342

L758. Podura viridis Linné. Syst. Nat. Ed. X. T. 1. p. 608.

lTti'3. Podura viridis, ocidis nigris, capite fiavescente, antennis ni medio fractis. Geoferoy,

llist. abr. (1. Ens. 'I'. II. p. 607.

1804. Smynthurus viridis Latreille, Hist. Nat. T. VIII. p. 82

1835. Smynthurus viridis Templeton, Thys. Hib. p. 97.

1867. Smynthurus viridis Lubbock, Notes on the Tliys. P. III. p. 296.

1871. Sminthurus viridis (forum principalis) Tullberg, Fört. öfver Sv. Podur. p. 114.

Luteo-viridis, signaturis fusco-viridibus. Unguiculus superior vaginatus. Pilus

clavatus in tibia nullus. Long. U

—

2 millim.

Färgen är hos den liar beskrifna formen af S. viridis öfvervägande grön, pä di 1 ljusare ställena mer

dragande i gult, på de mörkare mera i gråbrunt. Ofvan analöppningen linnes en svart, men ganska liten fläck

Antennerna betydligt längre än bos föregående art. Deras yttersta led violett. Den öfre klon försedd med ett

omhölje. som jag dock fatt si- fullt tydligt först efter preparatets kokning i utspädd glycerin ]
); den undre är

utdragen i en läng spets, som ar krökt framåt (111. .'!). Klubblika känselhår vid tibians nedre del saknas.

Förekommer på gräsrika stallen.

Funnen i trakten af Uppsala.

Af denna art har jag utom hufvudformen funnit 2 varieteter, hvilka vid närmare undersökning måhända

visa sig som sjelfständiga arter. -lag kan dock ej för närvarande saga. om färgen är fullt konstant, och har ej

funnit någon med de särskilda färgerna förbunden formolikhet.

Var. a. cinereo-viridis.

Syn. 1841 Smynthurus viridis Nicolet, Rech. p. serv. a 1'Hist. d. Podur. p. 82.

Cinereo-viridis, signaturis paullo obscurioribus. Macula nigra supra anum nulla.

Förekommer såsom föregående.

Funnen i Skåne.

Var. i. nigro-maculatus. (III. 5).

Flavus; latera abdominis signaturis rubris ornata. Macula nigra supra anum.
Förekommer säsoni föregående.

Funnen på Gotland och i Skäne.

3. S. flaviceps Tullb. (III. 6, 7).

Syn. 1871. Sminthurus flaviceps Tillberg, Fört. öfver Sv. Podur. p. 145.

Atro-rufus, capite flavo, pedibus partibusque basalibus antennarum pallidis. Un-
guiculus superior vaginatus. Tibise pilo singulo clavato instruera'. Long. 1 millim.

Antennernas yttersta led tydligt annulerad (III. 6). Det pä tibian förekommande känselhåret är försedt

med en ytterst liten ansvällning i spetsen och ensamt (III. 7).

Funnen en gäng bland gräs i Skäne.

4. S. novem-lineatus Tullb. (III. 8—11).

Syn. 1871. Sminthurus novem-lineatus Tullberg, Fört. öfver Sv. Podur. p. 145.

Pallide-flavus; abdomen novem lineis longitudinalibus, quarum duse badia\ cetera?

nigra' sunt, caput tribus badiis, duabus nioris ornatum. Unguiculus superior nudus.

Tibitc pilis 2 3 clavatis instrueta?. Long. 1\ millim.

Af de mörka linierna på abdomen ar den medlersta svart och når blott frän dess främre rand till mid-
ten. Det närmaste paret är brunt och sträcker sig öfver hela abdomen; det derpå följande, som äter är svart,

når liksom den förstnämnda linien blott till abdomens midt, men frän dess bakre ända räknadt. Fjerde och
femte paren aro svarta och na öfver hela abdomen. Det sistnämnda synes ej frän ryggsidan. På hufvudet är

den medlersta linien brun, de bada följande svarta, och de yttersta äter bruna. Antennernas yttersta leder äro
hos denna art tydligt annulerade, ehuru ej så skarpt som hos de bada föregående, och violetta. Tibierna äro

Ila jag -knt Fört. elur Sv. Podur., hade jag ej försökt detta behandlingssätt och k;inde således icke, att den större klon hos
denna art verkligen eger ett hölje.
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på de bada främre fotparen försedda med 3 tydliga klubblika hår, af hvilka ett är böjdl nedåt (III. 10). PJ

det bakersta benparets tibier finnas blott tvenne dylika. De undre klorna äro utdragna i en särdeles lång och
krökt spets, som nästan alldeles berör den öfre klons spets. Gaffeltänderna äro försedda med tvenne rader

styfva, utstående hår och ändsegmenten nästan skedlika (111. 9).

Förekommer på Carices i träsk och kärr.

Funnen på Gotland.

B. PlLOSI.

5. S. bilineatus Bourl. (III. 12).

Syn. 1*42 ') Smynthurus bilineatus Boorlet, Mém. s. les Podurelles, p. ös (sec. Gervais in Wali kk-

n.m:u, Ins. apt. T. 111. p. 404).

18GT. Smynthurus Bourletii Lubbock, Notes on the Tlivs. P. III. p. 297.

[871. Sminthurus bilineatus Tullberg, Fört. öfver Sv. Podur. p. 146.

Flnvus; abdomen duabus lineis longitudinalibus fuscis ornatum. Mucrones fur-

culaj non acurainati. Unguiculus superior nudus. Tibise pilis 2— 3 clavatis instruetae.

Long. 1 millim.

Antennernas form oeh färg samt de klubblika hären på tibierna såsom hos föregående art. Gaffelns

ändsegraent. ehuru ej fullt så breda, äro dock hufvudsakligen af samma form som hos denna. Lubbock aulor vis-

serligen om sin S. Bourletii. att de klubblika håren pä tibian äro otydliga, under det att den af mig liar be-

skrifna arten har särdeles tydliga sådana, med då jag ej funnit någon annan olikhet mellan dessa båda arter,

har jag ej tvekat identifiera dem. Då likväl mina exemplar bättre öfverensstämma med Bourlets beskrifning

öfver S. bilineatus an med Gervais' öfver .S'. Bourletii, liar jag' ansett lämpligare att för arten upptaga den för-

res benämning.

P'örekommer bland gräs i hinder.

Funnen sparsamt pä Gotland.

ti. .v. pruinosus Tullb. (III. 1.".. 14).

Syn. 1871. Sminthurus pruinosus Tullberg, Fört. öfver. Sv. Podur. p. 145.

Supra flavo-viridis, violaceis ve] rubro-violaceis signaturis ornatus, infra lividus,

undique pruinosus. Unguiculus superior nudus. Tibiae pilis 2— 3 instruetae. Mucrones

furculae non acuminati. Long. 1 millim

Kroppsformen utmärkt genom tre transversela inskärningar på främre delen af abdomen, hvaraf ilen si-

sta är särdeles stark. Grundfärgen gulgrön, tecknad med mörkare fläckar, som pa den främre delen af kroppen

äro rödvioletta, på den bakre mera blåaktiga. Stundom äro dock dessa fläckar sa utbredda, att man snarare

skulle vilja antaga, att grundfärgen vore violett med gulgrön teckning. Alltid finnes ett gult longitudinell baud

på öfre sidan af abdomen utefter kroppens medellinie samt tvenne transversela dylika i rät vinkel med detta.

Löpande efter de tvenne tvärvalkar, som bildas mellan de ofvannämnda inskärningarna. Ogontuberkler gul-

gröna, undre kroppsdelar blågröna, der och hvar med dragning åt violett. Antenner, ben oeh gaffeltänder röd-

violetta. Hela djuret betäekt af en blä, något i grönt dragande pruina. Antennernas form, tibiemas klubblika

har. gaffelns ändsegment som hos föregående.

Förekommer bland kort uras pa högländta ängar.

Allmän pä Gotland.

7. S. cinctus Tullb. (III. 15, 16).

Syn. 1871. Sminthurus cinctus Tullberg, Fint. öfver Sv. Podur. p. 145.

Flavus, abdomine supra nigro, fascia transversali flava ornato. Ocelli in maculis

nigris positi. Tibiae pilis 2—3 clavatis instruetae. Mucrones furculae non acuminati.

Long A millim.

Grundfärgen höggul med tvenne stora svarta fläckar, upptagande största delen af öfre sidan af abdomen
oeh skilda genom ett gult tvärband (III. 15). Antennernas spetsar svagt violetta. Antennernas form, tibi-

emas klubblika hår och gaffelns ändsegment »om hos föregående.

Hos denna lilla särdeles vackra art har jag observerat en egenhet i lefnadssättet, som jag aldrig iaktta-

git hos någon annan. Dessa djur bruka nämligen, sa snart de i större antal inspärras i ett glasrör, ställa Mg

'1 Enligt Gervais skulle Bourlets uppsats Mém. s. les Podurelles vara tryck! 1843, men då både Bagen i Bibi. Entom. och En-
kelmans i Bibi. Zool. ange 1841—2 såsom tryckningsår för den <lel af Mém. Soc. igricult. du Déptm. du Nord, hvari ofvan-

miinuda uppsats skall dunas, har jag ansett säkrast att anföra årtalet 1842 för de arter, som deri äro beskrifna.
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två och två mot hvarandra och likasom stångas med antennerna och kunna så fortfara langa stunder. Hvad at-

sigten är med detta beteende liar jag dock ej lyckats utfundera.

Förekommer i trädgårdar på skuggrika stallen.

funnen i Uppland och Skåne.

8. 5. luteus I, hk. (111. 17).

Syn 1 s r. 7 Smynthurus luteus Lubbock, Notes on the Thys. P. 111. p. 296.

1871. Sminthurus luteus Tullberg, fort. öfver Sv. Podur. p. 146.

Luteus, articulo quarto anténnarum pallide-violaceo. Ocelli in maculis nigris po-

siti. Unguiculus superior nudus. Tibiae pilis 2—3 clavatis instruetse. Mucrones fur-

culse inni acuminati. Long. \ millirn.

Färgen något blekare an grundfärgen hos föregående art. Antennernas form, libiernas klubblika hår och

gaffelns ändsegment såsom hos föregående. Ofverensstämmer fullkomligt med den af Lubbock för arten gifna

beskrifningen.

Förekommer i gräsrika lunder.

Sparsam på Gotland.

1». .V. pallipes Lbk. (III. 18).

Syn. ? 1842 M Smynthurus /ml/i/ies Bourlet, Mém. s. les Podurelles p. .

r
)'.( (sec. Gervais, in Walcke-

naer, In-, apt. T. 111. p. 404).

1867. Smynthurus pallipes Lubbock, Notes on the Thys. P. III. p. 297.

Atro-rufus, antennis tibiisque flavis. Ocelli in maculis nigris positi. Unguiculus

superior nndus. Tibise pilis 2—3 clavatis instruetse. Mucrones furculse non acuminati.

Long. i millim.

Mitt exemplar al' denna art. -om i det närmaste ofverensstämmer med Lubbooks beskrifning öfver S,

pallipes, kan dock knappasl vara BoURLETS art af samma namn. Han säger nämligen om denna: »noir mat.

avec ileux taches oblongues -ur le vertex, la base dis antennes et celle des pattes, (]tii sont jaune påle:» et

eet. -) Det, ar således antagligt, att hos de exemplar, han hade fur sig vid affattandet af denna beskrifning.

såväl antennerna -om lienen i öfrigt voro mörka, under det titt enligt Lubbocks beskrifning dessa delar helt

och hållet -kulle vara gula. Hos mitt exemplar åro hela antennerna och benens tibier höggula. Antennernas

form, tibiernas klubblika har och gaffelns ändsegment såsom hos föregående.

Ett enda exemplar funnet i mossa nära Thorsborgen på Gotland.

111. S. albifrons Tullb. (IV. Hl, 20).

Syn. 1871. Sminthurus albifrons Tullberg, Fört. öfver Sv. Podur. p. 145.

Atro-rufus, macula quadrata alba inter maculas nigras oculares, tibiis flavis, anten-

nis fusco-flavis. Unguiculus superior nudus. Tibiae pilis 3—4 clavatis instruetse. Mu-

crones furculse acuminati. Long. j millim.

Färgen i det närmaste såsom hos föregående, men antennerna hår mörkare 3
) och på hulVudet en fyrkantig

hvit fläck (111. 19). Den fjerde antennleden alldeles icke annulerad (111. 20). Tibiernas känselhår ytterst små,

och det ar -vart att hos denna och följande trenne arter bestamma, om de aro tre eller fyra på hvarje tibia.

Gaffelns ändsegment i proportion till gaffeltänderna längre och smalare an hos föregående arter och aftagande

i bredd mot spetsen:

Förekommer på mossa i skogsbackar.

Funnen sparsamt vid Uppsala.

11. .v. aureus Lbk.

Syn. 1862. Smynthurus aureus Lubbock, Notes on the Thys. P. II. p. 589.

Fulvus, capite pallidiore. Tibia» pilis 3—4 clavatis instruetse. Mucrones furculse

acuminati. Long. 1 millim.

Mina exemplar af denna art afvika från de af Lubbock beskrifna genom kroppsformen, som mera ofver-

ensstämmer med den för slägtet typiska, äfvensom genom de undre klornas form, i det dessas breda basaldelar

') Se noten pä förep. sida.
'-) .li-mf. \\ u.< KKNAKit, lus. apt. T. 111. [1. 404.
') Se noten jiä följande sida.



SV K K [G ES l'u|)l RIDER. 33

ej så tvärf sammandragas till en trädlik spets, som Lubbock genom sin teckning antyder. Färgen på spritlagda

exemplar rödgul. Antennernas yttersta led, tibiernas klubblika hår och gaffelns ändsegmenl såsom hos föregående

Funnen i Uppland af Dr E. BJÖRKMAN.

12. S. quadrilineatus Tn.i.u (111. 22).

Syn. 1 ST ] . Sminthurus quadrilineatus Tullberg, Fört. öfver Sv. Podur. p. 146.

Pallide flavus, quatuor linris Iongitudinalibus in abdomine fusco-nigris. Ocelli

in maculis nigris positi. Unguiculus superior nudus. Tibia? pilis 3—4 clavatis instrueta;.

Mucrones furculae acuminati. Long. \ millini.

Af de fyra mörka banden på abdomen äro de bada yttersta vida bredare än de häda inre och fortsätta

sig öfver thorax på hufvudet, der de framtill strax framfor antennernas baser förenas med ett från trakten mel-

lan ögonen kommande hand af samma färg som de öfriga. Antennerna mot spetsen violett;!. Hen yttersta

antennleden, tibiernas klubblika hår och gaffelns ändsegment såsom hos föregående.

Förekommer på "ras i trädgårdar.

Funnen i Skåne.

13. S. niger Lbk. (111. 21, 23).

Syn. 1867. Smynthurus niger Lubbock, Notes on the Thys. I'. 111. p. JiiT.

1871. Sminthurus niger Tullberg, Fört. öfver Sv, Podur. p. 146.

» u bimaculatus id. , ibid. p. 145.

Niger, papillis inter oculos pallidis. Unguiculus superior nudus. Tibise pilis 3—

4

clavatis instruetae. Mucrones furculae acuminati. Long. % millim.

Antenner, ben och gaffel löga ljusare an kroppen. Antennernas yttersta led, tibiernas klubblika liar oeh

gaffelns ändsegment såsom hos föregående, de sistnämnda dock något längre oeh smalare ').

Funnen i stor inringd på blomkrukor i rum på Gotland och i Uppland, afvensoin på mossa i barrskog

nära Uppsala.

14. S. ececus Tullb. (111. 24, 25).

Syn. 1871. Sminthurus ececus Tullberg, Fört. öfver Sv. Pod. p. 146.

Albus, undique rufo-punctatus. Ocelli nulli. In tibiis nulhc
|

> i 1 ;
» clavataä. Mu-

crones J dentium longitudine sequantes. Long. j millini.

Antennernas yttersta led såsom hos föregående, men tibierna sakna bvarje antydan till klubblika hår, och

gaffelns ändsegment, som för öfrigt äro särdeles långa och smala, hafva i spetsen en rundad utvidgning, en

form, som jag hitintills icke träffat hos någon annan art.

Förekommer jemte föregående pii blomkrukor.

Funnen i Uppland.

15. S. Lubbockii n. sp.

Niger. Articulus quartus antennaruin tertio non longior. Unguiculus superior

vaginatus. In tibiis nullse pilse clavataj. Mucrones furculae breves. Long. 1 millim.

Antennernas yttersta led är tydligt annulerad och ungefär af samma längd som livar och en af de båda

föregående, hvilka sins emellan äro ungefar lika. Den innersta är som vanligt kortast. På hvardera sidan af

det stora abdominalsegmentef finnas tre känselhår, placerade såsom hos S. fuscus. Dessutom finnas på detta

segment ett. antal korta och jemntjocka samt tydligen ihåliga här. som mycket likna de korta, trubbiga hären

på bakre delen af abdomen hos Papirius. Omhöljet kring de öfre klorna ej särdeles tydligt. Gaffeltänderna

äro hos detta djur temligen tjocka, med korta och breda, mot ändarna afsmalnande ändsegment.

Af denna art har jag endast funnit ett enda exemplar i barrskog nära Uppsala.

Gen. II. Papirius Lbk.

Syn. 1746. Podura Linné, Fn. Sv. Ed. 1. p. 342 (ad partem).

17S3. 'i Fabricius, in Danske Vidensk. Selsk. Skr. I>. 11. p. 307 (ad partem).

') I Fört. öfver Sv. Podur. p. 1 1">. 146 skilde jag mellan S. niger och S. bimaculatus, hvilkcn senare karakteriserades genom en

mera i rödt stötande grundfärg och nästan reni hvita ögontuberkler. Jag har dock sedermera kommit till den öfvertygelsen, atl

bada dessa former tillhora en och samma art. Hvad beträffar knrakteren: >antennis pedibusqut fiavis», som i nyssnämnda upp-

sats tillades såväl S. bimaculatus, som S. albifrons hade den genom ett misstag inkommit i diagnosemil för dessa båda arter.

K. Vcl. Akad. Il.iiul!. IV 10 S:o 1"
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1835. Smynthurus Templeton, Thys. Hib. p. '.»7. (ad partem).

1841. » Nicolkt, Rech. p. serv. a l'Hist. <l. Podur. p. 83, 84 (ad partem).

1844. » Gervais, in Walckenaer, Ins. apt. T. III. p. 404 (ad partem).

1862. Papirius Lubbock, Notes on the Thys. I'. 1. p. 431.

1871. » Tullberg, Fört. öfver Sv. Podur. p. 146.

Antennse quadri-articulatae; articulus quartus multo brevior quam tertius. In

dor.su duae inajores papillae.

Antennerna äro hos Papirius knäböjda framför tredje leden, hvilken är längst. Deu fjerde är ytterst

kort och nästan konisk. Ryggpapillerna, som. efter livad i det föregående blifvit visadt, icke heller saknas hos

Sminthurus, äro här betydligt mer utvecklade och blott två. Antenner, ben och hoppgaffel äro längre och smär-

tare än hos föregående slägte.

De af mig funna formerna gruppera sig ganska naturligt efter färgen i tvenne afdelningar, af hvilka

den ena utgöres af de mörka arterna, den andra af de ljusare. Hos de förra äro de öfre klorna fria, hos de

senare äro dessa klor försedda med ett slags omhölje ungefär af samma beskaffenhet som hos Sminthurus fuscus

16. /' äter (Linn.) (III. 26—36).
Syn. 1746. Podura atra abdomine subgloboso, antennis longitudini corporis: apice albis Linné,

Fn. Sv. Ed. I. p. 342.

1758. Podura atra Linné, Syst. Nat. Ed. X. T. I. p. 608.

17(37. « polypoda Linné, Syst. nat. Ed. XII. T. I. 2. p. 1013.

1781. • » •! C Fabricius, Spec. Ins. T. 1. p. 381.

1788. " polypus Gmelin, Linn i. i Syst. nat. T. 1. 6. p. 2908.

1789. " polypoda de Villers, Linn^i Entom. 'I'. IV. p. 4.

1844. Smynthurus polypodus Gervais, in Walckenaer, Ins. apt. T. III. p. 404.

1871. Papirius äter Tullberg, Fört. öfver Sv. Podur. p. 146.

Atro-rufus, antennis apice albis. Antennae corporis longitudine. Unguiculus su-

perior nudus. Long. Ii millim.

Färgen hos denna art är mörkare än hos de följande, nästan svart. Tre par känselhår finnas pä det

stora abdomiualsegmentet (III. 26 ss, 27 ss). Det mcdlersta parets hår äro teraligen korta, framåt böjda och

fastade pä ryggpapillerna. De öfriga äro raka, ej fastade på några papiller. Antennerna äro särdeles långa.

Ocellernas ställning ungefär som hos Sminthurus fuscus, två betydligt mindre än de öfriga (III. 'JIM. Den Öfre

klon spetsig och långsträckt (III. .".1 a), den undre utdragen i ett fint borst (III. 31 U2). Klubblika hår på

tiliierna saknas. Gaffeltänderna (III. 33, 34) smala, på deras undre sida lyra något gröfre oeh utspärrade borst

illl. 36). Gaffelns ändsegment föga tillspetsade, nästan jemnbreda (111. •">•">).

Arten beskrefs först af Linné oeh fick i tionde editionen al' Syst. nat. namnet Podura atra. .Men detta

namn utbyttes i tolfte editionen af samma verk mot Podura polypoda, då, såsom förut är nämndt, Podura fusca

i ställe) fick det förra namnet. Jag liar i min Förteckning öfver Sveriges Podurider ansett mig åter böra för

denna art upptaga Linnks ursprungliga namn, alldenstund intet tvifvel gerna kan uppstå om, hvilket djur

Linné förstod under detta namn. da han i diagnosen upptog: »antennis longitudine corporis; apict albis.»

Förekommer pä mossa i barrskogar.

Funnen temligen sparsamt i Uppland oeh Småland.

17. P. cursor Lbk.

Syn. 1862. Papirius cursor l.i bbock, Notes on the Thys. P. I. p 436.

1871. » » Tullberg, Fört. öfver Sv. Podur. p. 146.

Atro-rufus. Ocelli in maculis pallidis positi. Undique pruinosus. Unguiculus

superior audus. Long. 1J millim.

Skiljes från efterföljande genom sin mera i rödt stötande färg och genom de ljusa ögonfläckarna, som,

da djuret är lefvande, tydligt afsticka mot de mörka ocellerna, men med svårighet urskiljas på spritlagda exem-

plar. Från föregående äter skiljes denna art lätt genom de mörka antennspetsarna.

Funnen i närbeten al' byggnader i Södermanland oeh pil Gotland.

is. /'. silvaticus Tullb.

Syn. 1871. Papirius silvaticus Tullberg, Fört. öfver Sv. Podur. p. 146.

Obscure cinereo-rufus, papillis pallidis inter maculas oculares nigras, undique pru-

inosus. Unguiculus superior nudus. Long. \\ millim.
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Förekommer i barrskog.

Funnen omkring Uppsala och på Gotland temligen sparsamt.

19. P. flavo-signatus Ti 1.1,11. (III. :!7, 38).

Syn. 1871. Papirius flavo-signatus Tullberg, Fört. öfver Sv. Podur. p. 146.

Flavus; latera rubra et signaturis flavis ornata. Macula? oculares nigrse. Macula

nigra supra anura nulla. Cnguiculus superior vaginatus. Long. \\ niiHini.

Särdeles utmärkande för Papirius flavo-signatus är formen af de gula fläckarna (III. .'i7
1
pa sidorna af

abdomen. Dessa fläckars ljusa färg åstadkommas, såsom i det föregående ar närandt, till stor del af de

genomlysa n de urinkärlen.

Papirius Saunderssii I. hk skiljes frän denna art genom de svarta fläckarna ofvan analöppningen, och

Smynthurus ornatus Nic, som tvifvelsutan är en Papirius, genom de mörka banden pä ryggsidan af abdomen.

Temligen allmän i Uppland och Södermanland.

Förekommer i närheten af gårdar.

.Mi. P. minutus (O. Fabr.)

Syn. 1783. Podura minuta i> Fabricius, in Danske Vidensk. Selsk. Skr. 1). II. p. 307.

1835. Smynthurus signata Templeton, Thys. Hib. p. 97.

? 184-1. Smynthurus Vulonii Nicolet, Rech. p. serv. a l'Hist. des Podur. p. £4.

1S(>-J. Papirius nigro-macidatus Lubbock, Notes on the Thys. P. II. p. 589.

1871. » Tillberg, Kört. öfver Sv. Podur. p. 14G.

Flavus; latera rubra et signaturis flavis ornata. Macula- oculares nigrae. Macula

supra anura nigra et subquadrata. Unguiculus superior vaginatus. Long. 1J millim.

Lätt igenkänd pä den mörka, nästan qvadratiska fläcken öfver analöppningen.

Jag har ansett mig böra förkasta Lubbocks namn, huru karakteristiskt detta än är, dä det af O. FaB-

RICIUS begagnade är mycket äldre. Om .V. (Jtdonii Nic. verkligen är identisk med din här beskrifna arten, ar

svart att säga, emedan man ej af Nicolets beskrifning kan se antennernas form. Då färgteckningen likväl

temligen öfvereusstämmer med mina exemplar, isynnerhet genom den svarta analfläeken, och Nicolet i början

af siu beskrifning förklarar, att S. Uulonii till formen liknar föregående art, men denna åter tydligen är eu

Papirius, har jag, om ock med tvekan, ansett mig böra uppföra S. Vulonii såsom synonym till här beskrifna art.

Förekommer bland saftigt gräs.

Allmän i Skåne, Uppland och på Gotland, äfven funnen i Smaland.

Subfam. II. Templetoniinae.

Truneus elongatus, segmentis novem, quorum primum a tergo vix conspicuum

est. Caput nutans. Antennas articulis 4— ti, plerumque capite longiores. Organa post-

antennalia in plerisque nulla. Instrumenta cibaria mordentia. Pedes biunguiculati.

Tubus ventralis longus, vesicis hemisphaericis. Furcula ssepissime in penultirao segmento

abdorainis inserta, dentibus plerumque infra in transversum striatis, tnucronibus sas-

pissime tridenticulatis. Cutis pilis pubeseentibus, interdum squamis instrueta, neque um-

quam perspicue granulata.

Det är nästan omöjligt att finna någon karakter, hvarigenom denna underfamilj i sin helhet kan skiljas

från den följande. Orsaken härtill ar den, att inom slägtet Isotoma finnas några arter, som ej kunna lösbrytas

från Templetoniinw, under det att andra förete en ögonskenlig öfvergång till Lipurinm. Frånvaron af en tydlig

graiiulering ä huden är visserligen ett någorlunda användbart kännemärke for den förstnämnda gruppen, men

icke heller detta är fullt konstant, da åtskilliga Isotomm, isynnerhet Isotoma crassicauda, äfven hafva en verk-

ligt. om ocksä särdeles svagt granulerad hud. Deremot är det ingalunda svart att skilja de särskilda slägtena

inom ifrågavarande grupp från slägtena i den följande. Med Sminthurinai kunna hit hörande djur tdl följe af

den allanga kroppsformen aldrig förblandas. Antennerna äro aldrig knäböjda. Ögonens antal, som inom de

flesta slägten är konstant, varierar betydligt hos Isotoma, likaså gaffelns längd. Särskildl formade, vanligen

klubblika känselhår vid tibians spets finnas hos alla slägten, utom Isotoma och Ternpletonia, men äro alltid

ensamma.
.lag har funnit 7 slägten inom underfamiljen Templetoniina: , nämligen Orchesella Templ., Degeeria Nic, Sira

I.bk, Ternpletonia Lbk, Macrotoma Bourl., Lepidocyrtus Bourl., Cyphoderus (Nrc), och Isotoma (Bourl.). Hvad
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det af FiiMi\ii.ini uppställda slägtet Tritomurus beträffar, egev det ingen väsendtlig karakter, som skiljer det

från Macrotoma, sedan det blifvit visadt, att äfveu Macrotoma (åtminstone de arter jag funnit) kan sägas ha

treledade gaffelben, i det dentes furculce här äro afdelade genom ett mer eller mindre tydligt hudveck. Natur-

liven kan inan ej antaga ögonens frånvaro hos den af Prauenfelu beskrifna arten Tritomurus scutellatus såsom

-rund för bildandet af ett nytt slägte.

Kolenatis art Tritomurus macrocephalus åter skulle väl knappast kunna hänföras till familjen Poduridee,

om den i leiVaude tillstånd vore sa bildad, som den af honom beskrifves och afritas. -Men antagligen är

hans beskrifning gjord etter torkade exemplar, i hvilket tillstånd hithörande djur äro nästan oigenkänneliga.

Gen. III. Macrotoma Bourl. ')

Syn. 1746. Podura Linne, Fn. Sv. Ed. I. p. 342 (ad partem).

1839. Macrotoma Bourlet, Mém. s. les Podures p. in. (sec. (jf.kv.ws. in Walckenaer, In-.

apt. p. 406).

1841. Tomocerus Nicolet, Rech. p. serv. a 1'Hist. des Podur. p. 67.

1862. Macrotoma Lubbock, Notes on the Thys. P. II. p. 598.

L870. Choreutes id. , Notes on the Thys. P. IV. p. 284.

Mesonotuin prominens. Segmentum abdominale tertium fere duplo longius quam

quartnrn. Antennse saltem dimidia corporis parte longiores, quadriarticulatse; articulus

tertius et quartus perspicue annulati, tertius omnium longissimus. Oeelli 12; (i in ut-

roque latere capitis. Tibiae biarticulatae. Mucrones longi. Cutis squamosa.

Jag har inom detta slägte ej funnit mer än en art. som jag med någorlunda säkerhet kunnat identifiera

med föregående författares, hufvudsakligen derför att dessa, med undantag af Lubbock. aldrig i sina beskrifnin-

gar upptaga klornas och gaffelns beskaffenhet, då likväl nästan endast frän dessa organ säkra art-karakterer

kunna hemtas. Hvad åter Löbbocks arter beträffar, äro de visserligen tillräckligt noga bestämda, men ingen af

hans beskrifniugar passar in pä de af mig tunna djuren. Arterna al' detta slägte ega alla blygrå mer eller

mindre skiftande fjäll. Dessa affalla lätt och blotta dä grundfärgen, som lemnar goda karakterer lör flere arter.

Hufvudet ar fästadt något under det framskjutande andra thoracalsegraentet. Antennernas yttersta led felslär ofta.

Pä tibians nedre del (IV. 6 tb2), som är ganska tydligt skihl frän den öfre, finnes alltid ett stort känselhår

(IV. ti pc). Gaffeltänderna äro äfvenledes afdelade i tvenne delar genom ett hudveck (IV. 8), som doek stun-

dom ar ytterst svårt att se. Gaffeltänderna jemte ändsegmenten äro betydligt längre än basalstycket; pä ändseg-

menten finnas, utom de tre klorna i spetsen, pä undre sidan en rad mindre taggar (IV. 9). Fjällen (IV. 11)

äro tecknade med parallela långsstrimmor. Klubblika har förekomma isynnerhet i (.let andra thoracalsegmentets

framkant, men äro ej särdeles talrika.

21. -U. vulgaris Tullb. (IV. 1— 24).

Syn. 1871. Macrotoma vulgaris Tullberg, Port. öfver Sv. Podur. p. 149.

Antennas corpore non longiores. Spinse dentium sirnplices 12— 16. Unguiculus

superior dentibus 4—6 armatus, inferior muticus, lanceolatus. Long. 4 millim.

Grundfärgen grå.

Förekommer under trästycken, tegelstenar och dylikt vid gårdar.

Allmän i Uppland, Vermland, Östergötland, Vestergötland, Småland. Skäm- och pä Gotland.

•.''.\ .V. flavescens Tullb. (V- 1— 6).

Syn. 1871. Macrotoma flavescens Tullberg, Fört. öfver Sv. Podur. p. 149.

Antennse corpore non longiores. Spinse dentium sirnplices 7—8, intima magna.

Unguiculus superior dentibus 2 instruetus, inferior lanceolatus. Long. 4 millim.

Lubbock har i sin -ista uppsats utbytt det förut af honom för detta slägte använda namnet Macrotoma BOURL. mot Choreutes.

Detta namn är af Burmeister gifvet ät en underafdelning af hans -lagte Podura ise Burmeistkr Iland!), d. Entom. p. 449),

men da de af honom angifna karaktererna för denna underafdelning endast äro följande: »Fuhler långer als Kopf und Brust-

kasten zusammeDgenommen und das fezte Glied uieht verdickt, vielmehr feiner uud zugespitzt. Fusse 2-gliedrig», har jag ej

ansett mig kunna identifiera Choreutes med Macrotoma, sådant detta slägte af Lvbbock i hans föregående uppsatser blifvit be-

gränsad!. BuKMEISTER hai för öfrigt under namnet Choreutes utom tvä verkliga Macrotoma: beskrifvit åtminstone två arter af

älägtel Orchesella och en Degeeria. Något senare i ofvan citerade afhandling använder Lubbock om samma slägte namnet
/'."
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Antennerna sällan fullständiga, enär den sista leden ofta saknas '). Vid räknandet af taggarna pä gaffel-

tänderna bör inan st' till, att man ej såsom tagg räknar ett stort spetsigl fjäll, som hus denna och följande arl

sitter fästadt i närheten af den innersta taggen och vid hastigt påseende lätt tages tor en sådan i V. 1). Den
undre klon är försedd med en ytterst lin tand.

Grundfärgen grågul eller rent gul.

Förekommer bland in os-a i barrskog.

Allmän i Wermland, Uppland, Östergötland, Skåne och på Gotland; älven funnen i Vestergötland, Sr

land, Ångermanland och Jemtland.

23. M. plumbea (Linn)-) (V. 7—16).
Syn. 1746. Podura teres plumbea Linné, Fn. Sv. Ed. I. p. 342. N:o I17.V

1758. » plumbea Linné, Syst. Nat. Ed. \. 1. p. 609.

1761. - » Linné, Fn. Sv. Ed. II. p. 173.

1 s? 1

.

Macrotoma rufescens Tullberg, Fört. öfver Sv. Podur. p, 149.

Antennas corpore inulto longiores. Spinse dentiurn simplices 7—8, intima parva.

Unguiculus superior pedum posteriorum duobus, anticorum Trihus deutibus instruetus,

inferior acumine setiformi. Long. 1 millim.

Antennernas sista led oftast utvecklad. Den undre klon försedd ined en ytterst fin tand Särdeles långa

hår i synnerhet på det femte abdominalsegmentet.

Grundfärg rödgrå.

Förekommer mest i skogar och binder bland mossa och alVallna löf, men äfven på ängar. talrik om
hösten under svampar i barrskog.

Allmän i Uppland, Södermanland, Skåne och på Gotland; äfven funnen i Vestergötland och Smaland.

24. .1/. tridéntifera n. sp. (V. 17, 18).

Antennse corpore- non longiores. Spinsc dentiurn tritidae LO— 11; unguiculus su-

perior dentibus ö—6 armatus, inferior latus. Long. 4 millim.

Jag liar aldrig sett detta djur lefvande, och kan således ej med säkerhet saga, hurudan grundfärgen är,

då djuret lefver,. Att döma af spritlaggda exemplar synes den dock vara i det närmaste såsom hos M. vulgaris.

Funnen i Södermanland af A. Segerdahl, i Uppland af E. Björkman och i Östergötland af H. Stolpe.

Gen. IV. Cyphoderus (Nic.)

Syn. 1783. Podura O. Fabricius, in Danske Vidensk. Selsk. Skr. i>. II. p. 303 (ad partem).

1841. Vyphodeirus Nicolet, Rech, p. serv. å 1'Hist. des Podur. p. 63 (ad partem).

1844. Lepidocyrtus Gervais in Walckenaer, Ins. apt. T. 111. p. 409 (ad partem).

1871. (Jyphoderus Tullberg, Fört. öfver Sv. Podur. p. 150

Mesonotum prominens. Segmentum quartum abdominis triplo vel quadruplo longius

quam tertium. Antennas dimidia corporis parte breviores, quadriarticulatse. Dentes fur-

«n In* non triplo longiores quam mucrones. Cutis squamosa.

Hufvudet fästadt ungefär som hos föregående. Antennernas tredje led ytterst liten, nästan kulformig.

Tibierna ej tydligt tvåledade; borstet på deras nedre del ej klubblikt, utan i spetsen endast krökt. Gaffeltän-

derna tillsammans med ändsegmenten kortare än basalstycket. Pä det stora abdominalsegmentet har jag en-

dast kunnat se två par känselborst. För öfrigt finnas hos den enda hittills kända arten af detta slägte

endast få och spridda hår. Fjällen såsom hos följande slägte, utom de tvenne vid gaffeltändernas spetsar (VI.

18 sqa, 19).

') I Notes on the Thys. I'- IV. p. 283 har Lubdoi k lemnat en särdeles intressant framställning om, huru afbrutna antenner repn

duceras.

-i Det Linneanska namnet plumbea är af Li bboi k anviindt för en annan art af detta slägte, funnen i England. Då likväl denna an

ej anträffa!- i Sverige, och under det af Linné i Syst. Nat. Ed. X gifna namnet finnes en hänvisning till Fn. Sv. N:o 1175, som
visar, alt iletta namn af honom ursprungligen gafs ät en svensk art, anser jag, att det också numera måste för en svensk art an-

vändas. Och jag har ansett lämpligast att gifva Linnés namn åt ofvanstående art, da den del- ar en af de allmännaste, dels

förekommer just på sädana lokaler, -orn LlNNÉ i Fauna Svecica anger for sin Podura plumbea,
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25. C. albinus Nic. (VI. 12 - 21).

Syn. 1783. »Crystalpoduren» O. Fabricius, in Danske Vidensk.Selsk skr. I). II. p. 303
1841. Cyphodeirus albinos Nicolet, Bech. p. serv. a 1'Hist. des Podur. p. 07.

1844 Lepidocyrtus albinos Gervais in Walckenaer, Ins. apt. T. III. p. 412.

1867. Lepidocyrtus albinos Lubbock, Notes on tliu Thys. P. III. p. 301.

1871. Cyphoderus albinus Tillberg, Fört. öfver Sv. Podur. p. 150.

Undique albus. Ocelli nulli. Unguiculus superior uno dente raagno armatus

Long. 1 millim.

Färgen helt hvit.

O. Fabricius, som först fullkomligt tydligt beskrifvit denna art, fann den i Norge under stenar tillsam-

mans med röda myran.

Han anser det möjligt, att den af Mi i.ler i Zool. dan. prodr. beskrifna Podura crystallina ar samma
art; men dä han af den korta diagnos. Miller der lemnat, lika litet som jag kau i detta afseende yttra någol

med säkerhet, liar jag ansett lämpligast att behälla det af NlCOLET gifna namnet.

I Fört. öfver Sv. Podur. har jag (p. 1"><)) yttrat en förmodan, att Pod. fimetaria Linné Syst. Nat. Ed.

X möjligen kunde vara identisk med C. albinus, men har sedan öfvergifvit denna äsigt.

Jag har i likhet med Fabricius träffat denna art bland myror under stenar. Den hoppar sällan, men
springer raskt.

Funnen i Uppland och på Gotland temligen sparsamt.

Gen. V. Lepidocyrtus Bourl.

Syn. 1767. Podura Linne. Syst. Nat. Ed. XII. T. 1. 2. p. 1013 (ad partem).

1839. Lepidocyrtus Bourlet, Mém. s. les Podures p. 15 (sec. Geuvais, in Walckenaer, Ins. apt.

T. III. p. 4011).

1841. Cyphodeirus Nicolet, Rech. p. serv. ä l'IIist. des Lodur. p. (33 (ad partem).

1871. Lepidocyrtus Tillberg, Fört. öfver Sv. Podur. p. 150

Mesonotum promillens. Segmentum abdominale quartum triplo vol quadruplo lon-

gius quam tertium. Antennae dimidia corporis parte breviores, quadriarticulatse. Ocelli

16; 8 in utroque latere capitis. Mucrones furculae perparvi. Cutis squamosa.
Hufvudet fästadt som hos föregående. Af de 8 ocellerna pä hvarje sida af hufvudet äro två vida min-

dre än de öfriga (VI. :!). Tibierna ej tvåledade, med ett klubblikt här vid spetsen. Gaffelns ändsegment ut-

göra endast en trekloig spets på gaffeltänderna. Hären äro spridda, doek talrikare an hos föregående; |>.i

främre delen af andra thorakalsegmentet tinnes en rad af klubblika här. Fjällen (VI. 8) fint punkterade, för

öfrigl af vexlande form (VI. 8

—

11).

26. L. lanuginosus (Gmel.) (VI. 1— 7).

Syn. 1767. Podura pusilla Linne, Syst. Nat. Ed. XII. T. I. 2. p. 1014 (ad partem).

1776. Podura tota argenteo-aurata, lanugine supra coirulea, antennis recurvis Miller, Zool.

ilan. prodr. p. 184.

17s8. Podura lanuginosa Gmelin, Linn.ei Syst. Nat. T. 1. 6. p. 2911.

? 1841. Cyphodeirus arneus Nicolet, Rech. p. serv. ä 1'Hist. des Podur. p. 66.

? 1844. Lepidocyrtus arneus Gervais, in Walckenaer, Ins. apt. T. III. p. 411.

1871. Lepidocyrtus muns Tullberg, Fört. öfver Sv. Podur. p. 150.

Pallide argenteo-ameus, versicolor; squamis detritis flavus vel fulvus. Articulus

tertius antennarum secundo brevior, quartus omnium longissimus. Long. 1— 2 millim.

Hos denna art har jag funnit ej mindre an fem par känselhår pä abdomen, nämligen ett par pä andra

abdomiualsegmcntet, 2 pä det tredje och 2 pä det fjerde (VI. 1 ss). Den öfre klon är försedd med tvä tyd-

liga tänder. Gaffelbenen äro ungefär af samma längd som basalstycket (VI. 4).

Antagligen är det små exemplar af denna art, som 1 inne gifvit namnet Podura pusilla, da det vid

knappt ar troligt, att denna art, som i Sverige ar en bland de allmännaste, skulle helt och hållet undgått ho-

nom. Men då hans beskrifuing passar in på de flesta arter af detta slagte, och det af honom gifna namnet re-

dan förut, är upptaget af NlCOLET, har jag i dess ställe för här i fråga varande art upptagit GMELINS namn
lanuginosa. 1 lians beskrifuing, hvilken dock blott tyckes vara en reproduktion af Mullers, linnes intet, som
innebär något hinder för, att hans art är ilen samma som min. Endast namnet är i sig sjelft något olämpligt.
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men torde dock icke vara så orimligt, att det bör förkastas. Jag kallade i min förra uppsats denna art ceneus

emedan jag då icke observerat att Gmelin kallat den P. lanuginosa, och mina exemplar fullkomligt öfverens-

stämde med Nicolets beskrifning öfver Uyphodeirus ceneus. Figuren till densamma skiljer sig likväl i anseende till

antennernas form betydligt från den af mig funna arten, och jag har derför ansett rättast att endast med fråge-

tecken uppföra Gyphodeirus ceneus Nic. bland synonymerna. Beskrifningen på Lepidocyrtus ceneus Gervais äi

blott en reproduktion af Nicolets ofvannämnda beskrifning.

Ytterst allmän.

Funnen i Jemtland, Werralaud, Uppland, Södermanland, Östergötland, Smaland. Skåne och på Gotland

27. L. cyaneus Tullb. (VI. 8- 11).

Syn. 1871. Lepidocyrtus cyaneus Tullberg, Fört. öfver Sv. Podur. p. 150.

Obscure cseruleo-seneus, versicolor; squamis detritis cyaneus. pedibus furcaque

pallidioribus. Articulus tertius antennarum secundo brevior, quartus omnium longissi-

mus. Long. \\ millim.

Med C. agilis Nic kan denna art ej gerna förblandas, då den, sedan fjällen blifvit borttagna, fullkomligt

saknar de tveune af Nicolet omnämnda mörka tvärbanden. Från G. pusillus Nic. skiljes den genom antenner-

nas form, hvaruti den fullkomligt liknar föregående art, samt från G. parvidus Nic, genom den blåagrundfärgen.

Sparsamt i skog.

Funnen i Uppland, Småland oeli på Gotland.

Gen. VI. Degeeria (Nic.)

Syn. 1740. Podura Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 62 (ad partem).

IS39. Isotoma Bourlet, Mém. s. les Podures (sec. Nicolet, Kssai s. une classif. de l'Ordre

des Thys. p. 367) (ad partem).

1841. Degeeria Nicolet, Reell. p. serv. å 1'Hist. des Podur. p. 70 (ad partem).

Mesonotum non prominens. Segmentum abdominale quartum triplo vel quadruplo

longius quam tertium. Antennae dimidia corporis parte longiores, quadri-articulatae.

Ocelli 16; 8 in utroque latere capitis. Muerones furculae perparvi. Squamse nullge.

Det andra thoracalsegmentet ej framskjutande, oeli hufvudet således ej beläget under detsamma. Vid

antennernas bas finnes vanligen antydan till en femte led, ehuru denna ej ar sa utvecklad som hos Temple-

tonia. De tre yttre lederna äro ungefär af lika längd, och den yttersta ej annulerad. Af ocellerna äro tvä

på hvardera sidan af hufvudet betydligt mindre än de öfriga, alldeles som hos Lepidocyrtus. Tibierna med
ett eller flere ofullständiga hudveck vid raidten, men ej tydligt tvåledade. Ett stort klubblikt borst vid deras

nedre ända. Gaffelns tänder något längre än basalstycket, ändsegmenten som hos föregående. De till detta

slägte hörande djuren äro rika på länga borst, hvilka på de främre delarne af balen äro klubblika. på ih bakre

langa och knäböjda. Dessutom tinnes mellan de grofva borsten en tat beklädnad af lina här. Från Sira ar

slägtet Degeeria skildt endast genom frånvaron af fjäll. Inom detta slägte har del varit mig omöjligt att finna

några pålitliga formkarakterer för de särskilda arterna, och, hvad värre är. äfven färgen varierar ganska betydligt.

hissa variationer hafva dock, efter hvad jag funnit, vissa bestämda gränser och bestå mest uti fläckarnas större

eller mindre styrka och utsträckning.

-,'S. 1>. nivalis (Linn.) (VII 5).

Syn. 17 1ii. »Små grå insekter, vistandes under barken af träd» Dt: Geer, i Vet.-Åkad:s Handl. Vol.

i. P . 27 i;.

1758. Podura nivalis Linné, Syst. Nat. Ed. X. T. I. p. 609

1835. >• nigro-maculata Templeton, Thys. llib. p. 94.

1838. " minuta Burmeister, Uandb. d. Entom. B. II. p. II!'.

1838. » nivalis id. , ibid. p. 450.

1862. Degeeria nigro-maculata Lubbock, Notes on the Thys. 1'. II. p. 593
1871. « nivalis Ti llberg, Fört. öfver Sv. Podur. p. 1 18.

Flava, signaturis nigris distinctissimis, quae numquam in medio segmenti quarti ab-

dominalis fasciam transversam formant. Long. \\ millim.

Särdeles karakteristiska för denna art äro de genom svarta ränder skarpt markerade bakkanterna af

andra och tredje abdominalsegmenten, afveusom de svarta, aldrig framtill sammanlöpande fläckarna på det fjerde.

Grundfärgen är ofta gråaktis, stundom dock klart gul.
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An del är den här beskrifna arten, Linne menar med sin P. nivalis, och ej den art, som sedan under

detta namn blifvit upptagen af Nicolet, ar klart, dä man observerar, att Linné alltid vid P. nivalis hänvisar

till De Gekr. Pä De Geers beskrifning äter oeli särskildt hans tigur öfver ifrågavarande art kan man icke

misstaga sig. Den liknar icke alls Nicolets Dc<j. nivalis. BuilMEISTERS båda arter har jag här uppfört som

synonyma endast, pä den grund, att han sjelf anser den förra vara Tkmpletons P. nigro-maculata och den se-

nare vara De Geers P. arborea <jris<<t

Förekommer bland mossa i skog och hinder, om vintern äfven ofta på snö.

Allmän i Jemtland, Ångermanland. Wcrmland, Uppland, Södermanland, Östergötland, Vestergötland, Sma-

land och pa Gotland.

29. /'. muscorwn Nic. (VII. 2—4).
Syn. 1841. Degeeria muscorum Nicolet, Rech. p. serv. å 1'llist. des Podur. p. 75.

1862. » nivalis Lubbock, Notes on the Thys. P. II. p. 594.

1867. » Nicoletii id. , ibid. P. III. p. -299.

1871. >» muscorum Tellberg, Fört. öfver Sv. Podur. p. 148.

Flava, signaturis fusco-rubris, parum distinctis, qiuv interdum in margine poste-

riore segmentorum, nonnumquam quoque in medio segmenti abdorninalis quarti fascias

confluentes transversas formant. Interdum fcre nullae signaturse fusca). Long. Ii millim.

I tmärkl genom de otydligt markerade fläckarna. Dessa kunna för öfrigt bilda fullständiga tvärband öfver

alla segmenten, äfven öfver främre delen af det fjerde abdominalsegmentet (VII. 4), eller endast en rad utefter

hvardera sidan (VII. 3), eller till och med nästan helt. och hållet saknas (VII. 2). Tvenne små mörka fläckar

på det fjerde abdominalsegmentet och en mörk rand utefter det femtes bakkant samt en rand, sammanbindande

ögonen och antennernas baser, har jag dock alltid funnit. Denna varietet är sannolikt Lubbocks D. Nicoletii.

Förekommer bland multnande löf.

Allmän i Uppland. Wermland, Södermanland, Östergötland, Småland, Skåne och på Gotland.

30. I>. arborea Tullb. (VII. 7).

Syn. 1871. Degeeria arborea Tullberg, Fört. öfver Sv. Podur. p. 148.

Flava, fascia angustissinia subfnsca in margine posteriore segmentorum, ante cjuaui

maculse inasquales non confluentes sepissime reperiuntur. In medio quarti segmenti ab-

dorninalis fascia undulata valde distincta. Interdum tamen fere nullse signatur» fusc».

Long. U millim.

Skilje^ frän föregående genom de skarpare markerade fläckarne, hvilka oftast icke eller obetydligt samman-

flyta med den smala, mörka segmentkanten. Det främre bandet på fjerde abdominalsegmentet är, då det finnes,

sällan afbrutet pä midten. Stundom träffar man individer nästan alldeles utan fläckar, och dessa äro nästan

omöjliga att skilja från ljusa individer af föregående art. Kroppsformen är dock hos D. arborea något bredare,

och antennerna kortare.

Funnen i stort antal pä barken af poplar och äppelträd i Uppsala.

.'il. /'. multifasciata Tullb. (VII. G).

Syn. 1841. Degeeria nivalis Nicolet, Rech. p. serv. ä 1'Hist. des Podur. p. 70.

1871. » multifasciata Tullberg. Fört. öfver Sv. Podur. p. 148.

Flava ve] straminea, fascia nigra lata in margine posteriore segmentorum omnium.

In medio segmenti abdorninalis quarti fascia transversa undulata distinctissima. Long.

I* millim.

Liknar mest D. muscorum, men har alltid skarpt markerade fläckar, och bandet öfver främre delen af

fjerde abdominalsegmentet är aldrig afbrutet. Jag har ej kunnat bibehålla Nicolets namn för denna art, då detta

förut är upptaget af Linné för en annan.

Funnen i Skåne vid en drifbänk och pä Gotland i gräset vid stranden af ett träsk.

32. /'. corticalis Nic.

Syn. 1841. Degeeria corticalis Nicolet, Rech. p. serv. å 1'Hist. des Podur. p. 72.

Flava; anteriore parte capitis, marginibus segmenti secundi tertiique thoracis, seg-

mentis tertio, quinto, sexto abdominis totis, fascia transversa in medio quarti, lateribus

primi secundique nigris. Long. 1— 1| millim.
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Lali skild från (le öfriga genom sin egendomliga, skarpt begränsade teckning. Särskildt aumärknings-

värdt ar, att del mörka bandet öfver fjerde abdominalsegmentet här ligger längre bakåt, än hos föregående

arter, och ej sammanhänger med några sidofläckar. Antennerna äro violetta. Mina exemplar öfverensstämma

fullständigt med Nicolets teckning, utom att främre delen af hufvudet är mörkare, och hela tredje abdominal-

segmentet svart. Detta torde dock vara tillfälliga afvikelser. Djuret springer lifligl och påminner i sina rörel-

ser mycket om Cypkoderus.

Förekommer mest i gamla stubbar, men äfven bland multnande löf.

Funnen i Uppland, Östergötland och på Gotland

.'!.'; /'. marginata Tullb. (VII. I).

Syn. 1871. Degeeria marginata Tullberg, Fört. öfver Sv. Podur. ]). 148.

Fusco- vel cinereo-rufa, niargine posteriore seginentorum nigro, nulla fascia trans-

versa in medio segraenti abdominalis quarti. Long. Ii millitn.

Dr mörka kanterna af kroppssegmenten äro stundom ganska linda, men aldrig, sa vidt jag funnit, åt-

följda af några tydliga fläckar af samma färg. Deremot märkes bos några exemplar en mörkare skuggning

på de ställen, der flackania bruka sitta hos andra arter. Särdeles utmärkande för denna art. ar dessutom den

mörka grundfärgen.

Förekommer i barrskog.

Funnen pä Gotland och i l ppland.

Gen. VII. Sira Lbk.

Syn. 1841. Degeeria Nicolet, Rech. p. serv. a l'Hist. des Podur. p. Tn (ad partem).

1870. .Scira LUBBOCK, Notes on the Thys. P. IV. p. 07'.».

Mesonotum inni prominens. Segmentuin abdominale quartum quadruplo longius

quam tertium. Antenna? dimidia corporis parte longiores, quadriarticulatai. Ocelli 16;

<S in utroque latere capitis. Mucrones fureulae perparvi. Cutis squamosa.

Från det föregående slägtet skiljer sig Sira endast genom närvaron af fjäll. Dessa äro tecknade med

långsgående, ej fullt parallela strimmor, som ej sträcka sig utefter fjällets hela längd (VI. .">1).

34. S. Buxkii Lbk.

Syn. 1870. Seira Buslcti Lubbock, Notes on the Thys. I'. I\ p. 280.

1871. Degeeria cyanea Tullbekg, Fört. öfver Sv. Podur. p. 149

Obscure caeruleo-asnea, versicolor; squamis detritis cyanea, parte posteriore capi-

tis badia, pedibus stramineis. Long. \\ millim.

Liknar vid hastigt påseende särdeles mycket Lepidocyrtus cyaneus, men skilje- derifrån, utom på grund

af slägtkaraktererna, lätt genom de ljusa benen och den brunröda nacken.

funnen i Uppland i en trädgård, i Östergötland, smaland och pä Gotland i skog.

35. S. elongata (Nic.) (VI. 22-35).
Syn. 1841. Degeeria elongata Nicolet, Rech. p. serv. a l'Hist. des Podur. p. ?.'!.

1871. " » Tullberg, Fört. öfver S\. Podur. p. Ils.

Plumbea; squamis detritis pallida, maculis nigris in abdomine. Long. lj raillim.

Jag har kallat denna art elongata Nia, oaktadt den under fjällbeklädnaden har svarta Hackar, hvilket

Nicolet icke angifver för sin art. Dä dessa Hackar likväl understundom äro särdeles små, kunna de möjligen

af Nicolet blifvit förbisedda. För Öfrigt öfverensstämmer hans beskrifning fullkomligt med min. Den af honom

lemnade figuren synes deremot något för lång och smal. Till fjällens färg liknar detta djur fullkomligt en Maero-

hvarifrån det dock redan vid första påseende skilje- genom .-in mera äggrunda kroppsform. Den mörka

teckningen består vanligen af tvciine Hackar i tredje abdominalsegmentets hakkant och Henne dylika ungefär på

midten af det fjerde, ett -malt hand a samma segments hakkant, och ett dylikt, sammanbindande antennernas

baser; dessutom är den bakersta spetsen af abdomen mörk. Antennerna gråvioletta med in svart ring vid ba-

sen och en vid yttre kanten af första segmentet. Benen äfven skuggade af gråviolctt. På abdomen har jag

funnit lem par känselhår (VI. .'7 --i. nämligen ett par på andra abdominalsegmentet, Ha på tredje och två på

fjerde. Ofre klon försedd med tre tänder.

Förekommer inuti och omkring boningshus.

Temligen allmän i Uppland och Södermanland.

K. \ et. Ak.i.l. Handl. t). 1". Sto "
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Gen. \ III. Orchesella Templ.

(sec. (ii:i;\ us, in V\ alcken ver, In.

III. p. 412) (ad partem).

1758. Podura Linné, Syst. N.it Ed \. T. i. p. (509.

is:;;, Orchesella Templeton, Thys. Hib. p. 93.

» Podura iil. . ibid. p. (ad partem)

1839. Heterotoma Bourlet, Mém. s. les Podures p. U
is I-.»

1

) Aetheocerus id., Mém. s. les Podurelles p. 70.

1841. Orchesella Nicolet, Rech. p. serv. ä l'Hist. des Podur, p. 76.

1 S7 1

.

» Tullberg, Fort. öfver Sv. Podur. p. 117.

Mesonotum non prominens. Segmentum abdominale quartum duplo longius quam

tertium. Antennas sexarticulataj. Ocelli 1 1*
; 6 in utroque latere capitis. Mucrones

fnrculse parvi.

Antennerna iiro hos hithörande djur ofta olikformiga, så att en eller flere leder lins den ena eller båda

(VIII. 8) saknas, hen yttersta leden temligeu tydligt annulerad. Ocellerna äro anordnade i form af ett s

(VII. 10). Andra thoracalsegmeutet ej öfverskjutande bufvudets basaldel. Tibierna försedda med ett mer eller

mindre ofullständigt hudveck vid midten, men ej tydligt tvåledade (VII. 12). Ett stort borst vid deras nedre

ända, krökt i spetsen, men ej klubblik! (VII. 13). Gaffeltänder niigot längre än basalstycket, ändsegmenten korta,

lock ij fullt så, som hos föregående slägte. Kroppen beklädd af talrika borst, klubblika på de främre delarna,

tillspetsade på de bakre, men inga knäböjda. Mellan dessa borst tinnes en tät beklädnad af finare hår, men jau;

har icke, funnit någon art med fjäll. En sådan har dock Nicolet beskrifvit (O. villosa). Lika litet som hos

Degeeria har jag inom delta slägte funnit några pålitliga formkarakterer, utom för arten O. bifasciata. Älven

färgen varierar betydligt, och det till den grad, att flere författare uppställt de särskilda varieteterna som

-kilda arter.

A. Ante xx. k dimidia cokporis parti-: longiores.

36. O. cincta (Linn.) Lbk. (VII. 8—17).
Syn. 1758. Podura cincta Linné, Syst Nat. Ed. X. T. I. p. 609.

1762. » nigra, thoracis limbo antennarumque basi flarns, pedibus /urcague pallidis

Geoffroy, llist. abr. dus Ins. T. IL p. 609.

1707. <> vaga Linné, Syst. Nat. Ed. XII. T. I. 2. p. 1013.
" " cincta id. . ibid. p. 1014.

? is:;.",. Orchesella filicornis, Templeton, Thys. Hib. |>. 93.

" « cincta id. , ibid.

» Podura ri>i</nln id. , ibid. p. '.tö.

? is:;;) Heterotoma pulchricornis Hourlet, Mém. s. les Podures p. 21.

" musci id. , ibid.

" » vaga id. . ibid. p. 22.

» septemguttata id. . ibid.

•> " quadripunctata id. . ibid.

" " cincta id. . ibid.

1841. Orchesella fastuosa Nicolet, Rech. p. sen. a ITIist. des Lodur. p. 78.

» » uni-fasciata id. , ibid. ]). 7 9.

» > sylvatica id. . ibid. p. 79.

I (sec. Gervais, in Walc
1842 ') Aetheocerus pulchricornis Bourlet, Mém. s. les Podurelles p. 22 L ENAEH j llä ;, D t T III

» » cinctus id. . ibid. I ^i, ^1)
1862. Orchesella fastuosa Lubbock, Notes on the Thys. P. II. p. 591.

I see. I iKKYAIs, ill WaLC-
KENAEK, Lis. apt. T. III.

p. 4111—121).

L867.

1871.

filicornis id. , ibid.

cincta id. , Notes on the Thys. P. III. p. 29S.

" Tullberg, Fört. öfver Sv. Podur. p. 147.

Flavo- et fusco-variegata, fascia flava in segmento abdominis secundo, nigra in

quarto; vel nigra, maculis albis, fasciam in secundo segmento abdominis formantibus,

S ten Ii p. 31.
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undique nitida. Articulus primus et tertius, cum basi articuli secundi antennarum fusci

vel nigri; apex articuli secundi flavus ve] albus. Long. 1 millim.

Mellan de här upptagna båda hufvudvarieteterna, nämligen den ljusa med mörka Säckar och den mörka

med ljusa fläckar, finnas en otalig mängd öfvergångsformer, men alla iiro utmärkta genom det ljusa bandet öfver

andra abdominalsegmentet och del mörka bandet öfver tredje, äfvensom genom den skarpl begränsade 1 j
u ~;i fär-

gen pä antennernas andra led. All i öfrigl redogöra för fläckarnas form lios de olika varieteterna .skulle- endast

onödigtvis fördunkla beskrifningen

Af ofvan anförda synonymer anser jag endast Orchesella ftlicornis Templ. och Heterotoma pulchricorn,

Bourlet vara i någon mån osäkra, hufvudsakligen på grund af di' särskilda antennledernas färg ho- dessa for-

mer. Då likvid de båda författarne, som beskrifvit dem, visat sig något sväfvande i uppfattningen af antenn-

ledernas antal.- in- det ej otänkbart, att de äfven förblandat dessa leders färg. Lubbock har äfven för O. cinctu

upptagit nyssnämnda bada synonymer.

Förekommer mest i närheten af gårdar under stenar och trästycken.

Allmän i medlersta Uppland, i Östergötland, Småland, Skåne och på Gotland.

:;7. O. rufescens Lbk. (VIII. 8—14.)
Syn.? 1788. Podura rufescens Gmelix, Lisn.ei Syst. Nat. '1'. 1. C. p. 2910.

186*2. Orchesella rufescens Lubbock, Notes un the Thys. I'. II. p. 592.

1871. » •> Tullberg, Fört. öfver Sv. Podur. p. 1 IT.

Fulva, signaturis rubro-violaceis vel fusco-rubris, qua? sa>pe in segmento quarto

abdominis confluunt neque umquam in ccteris segmentis fascias transversas formant.

Caput interdum subfuscura. Articulus primus, tertius et quartus emu basi articuli se-

cundi antennarura saspissime fusco-rubri. Long. 4 millim.

En af de vackraste arter inom hela gruppen. Lätt skild från föregående genom -in violettröda anstryk-

ning. Den mörka teckningen, som alllid på främre delen af bålen bildar fyra långsgående band, af hvilka två

löpa utefter djurets sidor och tvä utefter ryggen, sammanflyter ofta på hufvudet och fjerde abdominalsegmentet,

-a att dessa delar blifva lxl t och hållet mörka (VIII. S). Dercmot är det tredje abdominalsegmentet alltid

ljust. De fyra skarpt markerade svarta fläckarna på abdomen. som finnas hos mycket ljusa exemplar af följandi

art, äro här aldrig tydligt framträdande (\lll. '.•). Deremot äro första, tredje och fjerde samt 1'ÖTsta tredjedelen

af andra autennleden vanligen mörkt rödbruna och alltid mörkare an de öfriga delarna af antennerna. Namnet

ens ar ej gifvet af Linné, såsom Lubbock antager, utan af Wulfen (Schr. der Berl. Naturf. Ges. 8, p. 85)

enl. Gmelin. Jag har dock ej sett Wulfens beskrifning, och den i Gmelins upplaga al' Linnés Syst. Nat gifn

är alltför ofullständig, för alt jag deraf skulle våga hemta något stöd fm att gifva delta namn åt den här

beskrifna arten. Jag har derför här ofvan citerat Lubbock såsom auetor, emedan han ar den. som först tydligt

beskrifvit arten.

Förekommer i barrskog och lunder.

Funnen i Ångermanland, Wermland, norra Uppland, Södermanland, Östergötland, Vcstergötland och Sma-

land. Egendomligt nog har jag aldrig funnit denna art i trakten af 1 ppsala.

38. O. spectabilis Tullb. (VIII. 1 — 7.)

Syn. 1871. Orchesella <j><ri<i/j,/i.< Tullberg, Fört. öfver Sv. Podur. p. 117

Straminea, signaturis nigris, quse ssepe in segmento tertio thoracis et in segmento

seciindu quartoque abdominis fascias transversas formant. Caput sajpe subfuscum. Ar-

ticulus secundus, tertius et quartus antennarum semper straminei. Long. ."> millim.

De mörka exemplaren af denna art äro vid karakteriserade genom de bruna tvärbanden på andra thora-

cal- och tindra abdorainal-segmentet samt genom det tredje abdominalsegmentet, som .alltid är ljust (\I1I. 2).

Grundfärgen ar äfven vida mer stötande i gult än ho- föregående, lin- de ljusa exemplaren, som sakna tvär-

band, finna- alltid fyra tydliga, mörka fläckar på bakre delen af abdomen (\I1I. 1). antennernas andra, tredje

och fjerde leder äro aldrig mörkare än de öfriga. Uns >;i väl mörka -om ljusa exemplar finnas fyra mörka

linier utefter de främre delarne .af bålen, likasom hos föregående .art. Jag har hos O. spectabilis funnif Kin par

känselhår, nämligen ett par på det tmdra abdominalsegmentet, två på det tredje och två på det fjerde

Förekommer i sko^- och lunder ofta tillsammans med föregående, såväl på sjelfva marken bland mossa,

-om på högre växter.

Ulmän i Uppland, Södermanland, Östergötland, Småland, Skåne och på Gotland. Vfven funnet

.lemtland.
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B. AviT.NN.K D1MIDIA CORPORIS PARTE NON LONGIORES.

39. 0. lifasciata Nic. (\ II. 18).

Syn. 1783. Poduro cincta O. Fabiucius, in Danske Vidensk.Selsk. Skr. I>. II. p. 300

1841. Orchesella bifasciata Nicolet, Rech. p. serv. å 1'Hist. des Podur. p. 80.

1871. » » Tullberg, Fört. öfver Sv. Podur. p. 117.

Lurida, fasciis transversis in segmento secundo tertioque abdorainis nigris.

Denna art varierar obetydlig! och är särdeles väl -kild från de öfriga. Den har af O. Fabiucius, do. -k

med någon reservation, blifvit kallad Podura cincta.

Förekommer blund mossa i barrskog.

Allmän i Ångermanlaud, Uppland, Wermland, Östergötland, Vestergötland, Småland, Skåne och på Gotland.

Gen. IX. Templetonia Lbk.

Syn. 1835. Podura Templeton, Thys. Hib. p. 93 (ad partem).

1841. Degeeria Nicolet, Rech. p. serv. ä l'Hist. des Podur. p. 70 (ad partem).

L862. Templetonia Lubbock, Notes on the Thys. P. 11. p. .">!>5.

1871. » Tullberg, Fört. öfver Sv. Podur. p. 149.

Mesonotum non prominens. Segmentura quartum abdominale duplo longius quam

r. it i ii i»i. Antennae dimidia corporis parte longiores, perspicue quinque-articulatae. Ocelli

2; 1 in utroque latere capitis. Mucrones furcuhr perparvi. Cutis squamosa.

Andra thoracalsegmentet skjuter ej öfver hufvudets basaldel. Antennernas yttersta led svagt annulerad

den innersta särdeles kort, men tydlig. Tibierna ej tvåledade. Intet klubblikt hår på deras nedersta del. Gaf-

felns ändsegment särdeles små. Temligen talrika klubblika borst (VIII. 22, 23) på främre delarne al' andra

thoracalsegmentet. Fjällen tecknade med ytterst korta, nästan ]>unktlika strimmor (VIII. 24). Gaffeltänderna

något längre au basalstycket, mot spetsen särdeles -mala t \ III. '.'1).

40. T. nitida (Templ.) (VIII. 15—26).
Syn. 1835. Podura nitida Templeton, Thys. Hib. p. 94.

1841. Degeeria margaritacea, Nicolet, Rech p. serv. a 1'Hist. des Podur. p. 75

1862. Templetonia nitida Lubbock, Notes on the Thys P. II. p. 596.

1871. » » Tullberg, Fört. öfver Sv. Podur. p. 14s.

Albo-argentea; squamis detritis pallida, rufo-punctata. Unguiculus superior uno

donte armatus. Long. 1

—

2 millim.

Jag har på abdoraen lios denna art ^ett sex par känselbår, nämligen ett på andra abdominalsegmentet,

två pa dit. tredje, två pa det. fjerde och ett par på gränsen mellan det. tredje och fjerde. Redan i Lubbocks
beskrifuing öfver detta djur ar det visadt, att Templeton ar den. som först faun det, men äfven Nicolet har,

såsom Lubbock i en senare uppsats äfven anger, sannolikt funnit detsamma. Han nämner i sin beskrifning

öfver /'. margaritacea visserligen ingenting om antennernas femte led. men denna har lian lätt kunnat öfverse;

deremot tyckes såväl beskrifningen som figuren i allt öfrigt häntyda pa, att lian halt för sig samma art som
roN ').

Förekommer under -tinar och trästycken pa fuktig jord: särdeles talrik om hösten.

runnen i Uppland, Skänc och på Gotland

(Jen. X. Isotoma (Bourl.)

Syn. JTln. Podura Lin.nl. Syst. Nat. Ed. II. p. 62 (ad partem).

1839. faotoma Bourlet, Mera. s. les Podures p. '.'."> (sec Gervais, in Walckenaer, In-, apt.

I'. 111. p. 422) tad partem).

Nära intill V. n ii sannolikt Wankels Heteromurus margaritarim (Beitr. /. Österreich. Grotten-Fanna p. 255), ehuru han

hos det ut honom funna djuret blott sett fyra leder på antennerna och sju på trnnens samt anser att gaffelbenen äro treledadc.

Ledernas antal ur dock stundom ganska svårt att se hos dessa djur, isynnerhet inuan fjällen blifvit borttagna. Hvad som der-

emot är lättare alt se, ar ögonen, dä de såsom hos Templetonia arn angifna genom mörka Hackar. Men sådana bar ej Wankkl
observerat, och jag liar derföre ej ansett mig kunna identifiera lems art med Templetonia nitida.
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1*41. /', soria A.gassiz, (sec. Nicolet, Note s. la I>. saltans).

1841. Desoria Nicolet, Kech. p. serv. a l'Hist. des Podur. p, ö7

1842 1
) Podura lim 1:1,1. 1. Mém. s. les Podurelles p. 24 (sec. Gervais, in Walckenaer In- »pt.

p. t"2.) (ad partem).

l.*47. Isotoma Nicolet, Essai s. une classif. d. 1'Ordre des Thys. p. .'!7l

1867. » Lubbock, Notes 011 the Thys. P 11. p 596.

1871. » Tullberg, Fört. öfver Sv. Podur. p. 150.

Mesonotum non prominens. Segmentum abdominale tertium quam quartum jam

longius jam brevius. Antennse dimidia corporis parte breviores, quadriarticulatas. Or-

ganum postantennale adest. Furcula interdum in segraento quarto abdorainis inserta.

Dentes in aliis usque ad tubum ventralem, in aliis non ad secundum segmentum ab-

dominis pertinentes; mucrones denticulis 2—4 artnati.

Vid antennernas bas finnes en femte led antydd; den yttersta aldrig aunulerad. Postantennalorganet

utgöres af en upphöjd liudring, som hos /. palustris är liten och nästan elliptisk (IX. I op), hos de mindre

arterna stor och baifinånformig (IX 28 op). Ocellernas antal olika hos olika arter. Andra thoracalsegmentel

skjuter ej fram öfver hufvudets basaldel. Inga hudveck pa tibierna och inga klubblika känselhår vid deras

nedre anda. men väl ett större hår af vanlig form. Gaffelns plats, storlek och form särdeles varierande. Då
denna är fastad på det fjerde segmentet, är detta större än det tredje, under det att, då gaffeln är fästad på

det femte, det tredje vanligen är störst. Hos I. crassicauda, der det är svårt alt afgöra, om gaffeln sitter på

del fjerde eller femte abdominalsegiuentet, är det fjerde störst. Inga klubblika borsl förekomma på bålen, icke

heller har jag kunnat upptäcka några särskilda känselborst. Det har hitintills varit mig omöjlig! att på ett till-

fredsställande sätt gruppera hithörande former. Efterföljande iudelniug, som hufvudsakligen är gjord för a ti

underlätta öfversigten öfver de af mig funna arterna, har inga anspråk på att vara en naturlig uppställning.

A. Dentes furculje acuminati.

a. Furcula usque ad tubum ventralem pertinens.

ti. /. palustris (Gmel.) (IX. 1- -8).

Setosa. Segmentum tertium abdominis longius quam quartum. Antennas eapite

fere duplo longiores, tribus articulis ultimis asqualibus. Unguiculus suptrior dentibus

2 arraatus. Denticuli mucronum 3. Long. 4 millim.

Genom de grofva och i synnerhet på de bakre delarna af abdomen talrika borsten äfvensom genom an-

tennernas form skiljer sig detta djur från öfriga af mig funna arter inom slägtet. Den mindre klon är försedd

med en tydlig tand. livad färgen beträffar, vexlar den på mångfaldigt satt. och detta har gifvit anledning

att af denna såväl som af Orchesella cincta bilda en mängd arter. Jag har dock sa ofta funnit öfvergångar

mellan de särskilda färgvarieteterna, att jag omöjligt kan anse dem vara skilda arter Jag upptager häl de

-1 konstanta:

Fornia prindpalis.

Syn. 1740. »Grå Insecter etc... De Geer, in Vet.-Akad:s Handl. Vol. 1. p. 284.

aquatica cinerea lineis dorsalibus nigricantibus, antennis longioribus De Geer, in

Arta Soc. Seient. Ups. T. I. p. 48.

palustris Muller, Zool. Dan. Prodr. p. 184.

palustris Gmelin, Linvi.i Syst. Xat. T. 1. 6. p. 2911.

aquatica grisea De Villers, LinnjEI Eutora. T. IV. p. 10.

bifasciata Bourlet, Mém. -. les Podnres p. 26 l(sec. Gervais, in VValckenaer,

trifasciata id. . ibid. flns. apt. 4'. 111. p. 133)

riparia Nicolet, Bech. p. serv. a Flli-i. des Podur. p. 62.

)i id. , Essai s. une classif. de l'Ordre des Thys. p. 373.

trifasciata Lubbock Notes on the Thys. P. 111. p 299.

palustris var. riparia Tullberg, fur*, öfver Sv. Podur. p. 151.

1740.
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Flavo-viridis, ima vel tribus linris longitudinalibus in dorso fusciss interduin fusco-

viridis duabus lineis in dorso flavis.

De tre liar sammanslagna färgvarieteterna skilja sig endast genom olika grad af mörkhet i teckningen.

Hos de ljusaste exemplaren synes den mörka färgen endast såsom en linie utefter ryggen, omgifven af grund-

rios något mörkare individer tinne- på hvardera sidau om nyssnämnda linie och på något afstånd från

densamma en annan dylik, och hos de mörkaste ha dessa tre linier, synnerligas! de på sidorna, utbredt sig -a

att nästan hela djuret är mörkfärgadt, med undantag af di- mellan ryggliuien och sidolinjerna liggande delarne,

hvilka dä bilda tvenne ljusa band längs ryggen. Grundfärgen ar visserligen oftast stötande i grönt, men över-

gångsformer med violett grundfärg anträffas ofta.

Förekommer i gräset på något fuktiga angår, under stenar och bland tång vid stränder.

Allmän i Uppland, Wennlund, Bohuslän, Skåne och på Gotland.

Var. a. viridis Boi 1:1

.

Syn. 1839. Isotoma viridis Bourlet, Mém. s. les Podurcs p. 25 l(sec , (Jervais, in Walckenaer, luv

ccerulea id. . ibid. I'
1 !» 1 - T. III. p. 433.)

1841 /' ia vylindrica Xicolet, Rech. p. serv. ä 1'Hist. des Podur. p. 60').

a viatica id. . ibid. p. (il.

pallida id. . ibid.

.j elriosa id . ibid.

» > annulata id. . ibid. p. 62.

1862. Isotoma anglicana Lcbbock, Notes on the Thys. 1'. 11 p. .Mm'..

1871. palustris var. unicolor Tullberg, fint. öfver Sv. Podur. p. 151.

ii • » var. anmdata id. . ibid. (ad partem).

Flavo-viridis vel flavo-cinerea vel nigra, lineis longitudinalibus in dorso nullis.

Färgen grönaktig, stundom nästan svart, utan några långsgående band. Stundom tinnes en mörkare kant

pä livart oeli ett af balen- segment. Denna kant bör ej förblandas med den mörka rand, som alltid uppkom-

mer i bakre kanten af kropssegmcmten, da djuren något torra inläggas i sprit: denna rand bildas af lindvecket

mellan segmenten och kan naturligtvis förekomma bos hvilken färgvarietet som helst.

Förekommer i trädgårdar och under tegelstenar och trästycken omkring boningshus.

Allmän i Uppland, Skåne och på Gotland.

Var. 1. fusca i\i< .)

Syn. 1841. Desoria fusca Nicolet, Rech. p. serv. a Hli-t. des Podur. p. 63.

1847. Isotoma fusca id. , Essai s. une classif. de 1'Ordre de- Thys. p. .'174.

1871. < palustris var, annulata Tullberg, Fört. öfver Sv. Podur. p. 151 (ad partem).

Fusco-rubra, lineis longitudinalibus fuscis i:i dorso nullis.

Jag har förut kallat denna varietet på grund af den mörkare kant, som ofta förekommer i bakre bräd-

den af balens segment, annulata, inbegripande dä oek.-a deruti de former af föregående, som ega samma teck-

ning. Sedermera liar jag dock funnit denna variation alltför obetydlig för att lägga den till grund för artens

indelning, och liar i stället, som af diagnosen synes, fästat mig vid grundfärgen, som verkligen för de individer,

som påträffas bland mossa i barrskog, tyckes vara temligen konstant brunröd, ehuru mer eller mindre mink.

Likväl träffas ofta äfven tillsammans med de andra varieteterun brunröda exemplar, som knappt kunna skiljas

från dessa.

Förekommer bland mossa i barrskog.

Allmän i Jemtland, Ångermanland, Uppland, Wermlaud och Småland.

12. /. olivacea Tullb. (IX. 9—KO.
Syn. 1871. Isotoma olivacea Tullberg, Fört. öfver Sv. Podur. p. 151.

Pilosa. Segmentum tertium abdominis longius quara quartura. Antennse capite

))tinlo longiores; articulus tertius brevior quam quartus, non longior quam secundus.

Denticuli mucronuin .'>. Long. 1| millim.

Färgen olivbrun. Skiljes lätt frän små exemplar af föregående art genom frånvaron af gröfre hår. I Skåne

bar jag funnit en varietet med tre rader mörka fläckar utefter ryggen. Denna art kommer till följd af sin färg

') Alla de här upptagna, af \nnii i jrifua artnamnen bibehållas i hans senare arbete af 1S'47 med slägtnamnet holoma.
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närmast Podura fuliginosa Templ. oeli Isotoma fuliginosa Lbk., men afviker frän ilen förra genom antennenias

form (IX. loi och frän den senare genom gaffeln, som här när ända till tuben.

Förekommer tillsammans med hufvudfoiraen af föregående arl i trakten af Uppsala.

13. I. maritima TULLB. (IX. II).

Syn. 1871. Isotoma maritima Tullberg, Fört. Bfver Sv. Podur. p. 151.

Pilosa. Segmentum tertium abdominis longius quam quartum. Antennse capite

paullo longiores; articulus tertius brevior quarto, secundo longior. Denticuli mucro-

iiiun 3. Long. Ii millim.

Färg gråblå.

Förekominer vid hafssträndcr under tång.

Ytterst allmän i 1 ppland, Skam- och på Gotland.

14. /. tigrina (Nic.) (IX. 12, 13.)

Syn. 1841. Desoria tigrina Nicolet, Ltech. p. serv. å l'Hist. des Podur. p. 59.

1847. Isotoma tigrina Nicolet, Essai s. une nlassif. de 1'Ordre des Thys. p. .'!T-

1871. » " Tullberg, Fört. öfver Sv. Podur. p. 152.

Pilosa. Segmentum tertium abdominis longius quam quartum. A.ntennai capite

paullo longiores; articulus tertius brevior quarto, secundo non longior. Denticuli niu-

eronum 3, alius post alium insertus. Long. 1 millim.

Grundfärgen gråblå. Den ijerde leden af antennerna nära dubbell så lång som den föregående. Hos
denna art så väl som hos alla af följande afdelning, med undantag af 1. fimetaria, linnes stundom ett antal

mörka fläckar, bildande långsgående band utefter ryggen. Gaffelns ändsegment hafva tre tydligt utvecklade tän-

der ställda i rad. ej de två bakre bredvid hvarandra, som hos föregående arter, och dessutom en svan antydan

till en Ijerde tand samt en utskjutande llik vid basen (IX. 13).

Jag har identifierat denna art med Nicolets /. tigrina hufvudsakligen ]iä grund af färgen; det är dock

mycket osäkert, oin lians art ar densamma som min.

Förekommer i spånhögar.

Funnen i Ångermanland, Uppland, Södermanland oeli på Gotland.

b. Furcula non usque ad segmentum abdominis secundum pertinens.

15. /. cinerea Nic. (IX. 21— 22).

Syn. 1841. Desoria cinerea Nicolet, Rech. p. serv. å 1'Hist. des Podur. p. 60.

1847. Isotoma cinerea id. , Essai s. une classif. de l'Ordre des Thys. p. .'iT2.

1871. » quadrideuticidata Tullberg, Fört. öfver Sv. Podur. p. 152.

Segmentum tertium abdominis longius quam quartum. Ocelli 16; 8 in utroque

latere capitis. Furcula in segmento quinto abdominis inserta, apices dentium appropin-

quantes, mucrones quadridenticulati. Long. 11 millim.

Grundfärg blå Närmar sig mest /. tigrina, men skiljes genom gaffelns olika längd och formen hos

gaffeltänderna, Ii vilka har äro böjda mot hvarandra (IX. "21 d). Afvensä hafva gaffelns ändsegment (IX. 22)

här en fjerde tand, som är tydligare utvecklad än hos föregående art, och vid basen en starkare llik. som må-

hända äfven borde kallas tand.

Om den här af mig beskrifna arten verkligen är Nicolets Desoria cinerea, är omöjligt att med be-

stämdhet saga, då han ingenting nämner om gaffelländernas och ändsegmentens form; men i hans beskrifning

äfvensom pä den af honom lemnade figuren finnes också intet, som hindrar, att dessa bada arter kunna vara

identiska, och jag har dä ej velat lemiia Nicolets namn obegagnadt.

Funnen i stort antal på Gotland under den lösa barken af några nedhuggna träd.

46. I. minuta Tuli.is. (IX. 23—24).
Syn. Isotoma minuta Tullberg, Fört. öfver Sv. Podur. p. 152.

Segmentum tertium abdominis brevius quam quartum, in <pio furcula inserta est.

Ocelli Ki; 8 in utroque latere capitis. Dentes furculaa manubrio non longiores, recti;

mucrones tridenticulati. Long. i millim.



I s r Y C H O T l" L L B E R G

,

Far" Tablå. Antennernas yttersta led hos denna såväl som lios alla öfriga arter af denna afdelning un-

gefår dubbel! så lång som ilen näst föregående och denna något kortare än den andra. Den första särdeles li-

ten Gaffeltänderna korta och jemförelsevis tjocka samt försedda med några få spridda liar på främre sidan

Ändsegrneuten ha de två bakre tänderna nästan i jemnbredd och nära spetsen.

Funnen i stort antal i en spånhög på Gotland.

17. /. quadrioculata Tullb. (IX. 25—31).

Syn. 1871. Isotoma quadrioculata Tullberg Fört. öfver Sv. Podur. p. 152.

Segmentum tertium abdominis brevius quara quartum, in quo furcula inserta est.

Ocelli 4; "2 in utroque latere capitis. Dentes furcula? manubrio non longiores, recti;

raucrones bidenticulati. Long. J millim.

Färgen gråblå. Af ocellema äro de två främre något större och belägna strax invid postantennalorganen.

de båda bakre mindre och belägna ett godt stycke bakom de förra (IX. 28). Antenner och gaffeltänder som

hos föregående, men gaffelns ändsegraent blott tvåtandade. Kominer närmast t. stagnorum Templ., men skiljes

från den genom ögonen, som ej äro belägna i två stora svarta fläckar, utan bilda fyra smärre dylika.

Förekommer på fuktiga ängar äfvensom i boningsrum på blomkrukor.

Funnen i l ppland och Smaland.

48. /. sexoenlata Tullb.

Syn. 1871. Isotoma sexoculata Tullberg, Fört. öfver Sv. Podur. p. 152.

Segmentum tertium abdominis brevius quam quartum, in quo furcula inserta est.

Ocelli 6; 3 in utroque latere capitis. Dentes furculse manubrio non longiores, recti;

mucrones bidenticulati. Long. lj millim.

Färgen svartbrun. Antenner och gaffel såsom hos föregående.

Förekommer temligen sparsamt i den uppkastade tången på östra kusten af Gotland.

49. /. ftmetaria (Linn.) (IX. 32 -33).

Syn. 1746. Podura terrestris alba Linné, Fn. Sv. Ed. I. p. 343.

1758. » fimetaria Linné, Syst. Nat. Ed. X. P. I. p. 609.

1871. Isotoma alba Tullberg, Fört. öfver Sv. Podur. p. 152.

Segmentum tertium abdominis brevius quam quartum, in quo furcula inserta est.

Ocelli nulli. Dentes furcula; manubrio fere duplo longiores, recti; mucrones bidenticu-

lati. Long 1 millim.

Färg helt hvit. Antennernas och gaffelns ändsegment som hos föregående. Gaffeltänderna deremot be-

tydligt längre an liianubriuiu och med talrika hår på främre sidan.

Funnen under trästycken i trakten af l ppsala, vid Jönköping och på Gotland.

B. Dentes furcula obtusi. Furcula usque ad tubum ventralem pertinens.

50. /. crassicauda Tullb. (IX. 14—20).
Syn. 1871. Tsotoma crassicauda Tullberg, P^ört. öfver Sv. Podur. p. 152.

Pilosa. Segmentum abdominale quartum longius quam tertium. Antenns capite

non longiores articulis subsequalibus. Ocelli 16; 8 in utroque latere capitis. Long. 1

millim.

Färgen svartblå. Alla ocellerna af lika Storlek. Gaffelbenen särdeles tjocka, ända till spetsen tjockare

än tibierna: deras ändsegment ha utseendet af tveiiue tydliga utefter öfre sidan sammanfogade lameller.

Förekommer på hafsstränder i uppkastad tång.

Sparsam på östra kusten af Gotland. Ett enda exemplar funnet i .Skåne.

Subfam. III. Lipurinae.

Truncus elongatus, segmentis novem, quorum primum quoque desuperne conspi-

cuuin. Caput porrectum. Antennse articulis 4 subaequalibus, capite non longiores. Or-
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gana postantennalia nonnumquara adsunt. Instrumenta cibaria saepissime inordentia,

intenluin 9ugentia. Pedes unguiculis 1—2 armati. Tubus ventralis brevis, vesicis ha?-

misphsericis. Furcula aut nulla mit in antepenultirno segmento abdominis inserta. Squaraa3

nulla', jtili pauci sparsique, cutis perspicue granulata.

Jag har redan i min uppsats »Om Skand. Podur. af underf. Lipurina?» gifvit denna grupp ett vidsträcktare

omfång, än den förut egt, då jag dit hänfört åtskilliga med hoppgaffel försedda slägten, nämligen Podura (Linn.)

Nia, Achorutes (Templ.) och Xenylla Tullb. Jag fann då i den omständigheten, att gaffeln hos dessa slägten

alltid är fästad på fjerde abdominalsegmentet, en betydlig afvikelse från de af mig då kända Templetoniince, hos

hvilka alla gaffeln var fästad på dit femte abdominalsegmentet; äfvenså fann jag i detta organs ringa utveckling

ett närmande till de gaffellösa slägtena. Efter upptäckten af åtskilliga till slägtet fs<>loin<i hörande arter med
kort gaffel, lastad på fjerde abdominalsegmentet, har jag dock något tvekat, om jag borde vidhålla samma upp-

ställning som fornt. Då det likval ar tydligt, att ofvannämnda slägten Podura, Achorutes och Xenylla i det

hela mycket mer öfverensstärama med hvarandra och med Lipura, Anurophorus, Tricena, Anurida, Pseudachorutes

och Anura an med de typiska formerna af underfamiljen Templetoniince, om det oeksä vant svårt alt finna nå-

gon gemensam karakter al' större betydelse, som skiljer dem från sistnämnda grupp, har jag såväl liar, som i

»Förteckning öfver Svenska Podurider», ansett mig böra bibehålla den af mig förut gifna begränsningen för

underfamiljen Lipurince. Som i det föregående blifvit nämndt, är hudens tydliga granulering, det säkraste känne-

tecknet för denna underfamilj, med den begränsning, jag gifvit densamma. Men dessutom tillkommer: alt

hos nästan alla hithörande arter det första thoracalsegmentet ar val utveckladt, sä att det tydligt synes, dä dju-

ret betraktas från ryggsidan, att löga skilnad i längd linnes mellan abdominalsegmenten, ined undantag af de

båda sista, hvilka som vanligt äro särdeles korta, att antennerna aldrig äro längre an hufvudet, och lederna un-

gefär lika langa, att gaffeln, der den tinnes, aldrig när ventraltuben, oelt alltid är lastad på fjerde abdominal-

segmentet, samt att dess ändsegment aldrig äro beväpnade med sådana taggar som inom föregående grupp, att

båren aldrig, sä vidt jag kunnat se, äro fjäderlika, att benen alltid äro korta och kroppsformen klumpig, att de

undre klorna saknas, utom hos ett enda slägte, att analtaggar endast har förekomma, samt slutligen att liar

finnas sä tydliga öfvergångsformer mellan vissa med gaffel försedda och några gaffellösa slägten, att man vid

svårligen kan hänföra det ena till en grupp utan att dit afven räkna det andra. Sådana öfvergångsformer äro

slägtena Tricena och Pseudachorutes, af hvilka del torra bildar en tydlig öfvergåug mellan Achorutes och Aim-

rida, enär det har en, ehuru ytterst rudimentär gaffel, oeh mundelarne äro bildade fullkomligt som hos det senare

slägtet. Pseudachorutes äter visar en icke mindre i ögonen fallande frändskap med Achorutes och Anura, då

här förekommer en gaffel, fullkomligt bildad såsom hos det förra slägtet, men mundelarna alldeles likna det

senare slägtets. På grund af allt detta har jag, som sagdt, ansett mig ega tillräckligt stora skal för att ej på

fiere underfamiljer fördela har nedan beskrifna slägten. Skulle något af dessa utbrytas, vore det väl Anura, som
visat sig ega eli så egendomligt bygd magsäck. .lag har dock icke ansett, att detta bör göra--, förr an man
undersökt, huru det förhäller sig med magsäcken hos Pseudachorutes.

På öfvergången till denna grupp står ibland Templetoniinm i synnerhet Isotoma crassieauda. Detta djurs

post-antennalorgan, som äro al fullkomligt samma beskaffenhet som hos öfriga Isotomm, di t fjerde abdominal-

segmentets starkare utveckling, gaffelns längd och plats och de undre klornas närvaro gör del dock i min tanke

svårt att skilja denna art från slägtel Isotoma. Hos de kortgafflade formerna af sistnämnda slägte ar det snart

sagdt endast gaffelns plats och obetydliga längd, som närmar dem till Lipurince.

Gen. XI. Podura (Linn.)

Syn. 1740. Podura Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 62 (ad partem).

1839. Hypogastrura Bourlet, Mém. s. les Podures p. 28 (sec. Gervais, in Walckenaer, Ins.

apt. T. III. p. 436) (ad partem).

» Achorutes Gervais, in Walckenaer Ins. apt. T. III. p. 436. (ad partem).

1841. /'ni///;-./ NlCOLET, lieeh. p. serv. å 1'Hist. des 1'odur. p. 54 (ad partem).

1S47. » id. , Essai s. une classif. de l'Ordre des Thys. p. 375

1871. » Tullberg, Fört. öfver Sv. Podur. p. 15:;.

Occlli 16; 8 in utroque latere capitis. Unguiculus inferior nullus. Furcula us-

que ad tubum ventralem pertinens, dentibus arcuatis. Supra anum nullsc spina?.

Gaffeltänderna mot spetsen tvärstrimraiga och sä starkt böjda, att de båda ändsegmenten komma att ligga

i samma linie (X. 4). Dessa äro bredl lancettlika oeh i yttre kanten vid basen försedda med en spetsig llik eller

tand. Gaffelhaken (V ">i nästan halfklotformig, med obetydliga Imllingar för fasthållandet af gaffeln. Blott en

enda art är känd.

7K V.:. Ak.ul. Uanill. u iii. N:o t».
'
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De Geer
:

in Vet.-Akad:s Handl. Vol. I. p. 279
51. P. aquatica Linn. (X. 1 6).

Syn. L740. »Små svarta insecter etc.»

IT It'. Podura aquatica nigra Linné, Fn 8\ Ed. I. p. 343.

L758. » ' Linné, Syst. Nat. Ed. X. p. 609.

1839 Hypogastrura aquatica Bourlet, Mera. s. les Podures, p. .'il (sec. Gervais in Walcke-
nai r, lus. apt. T. HL p. 437.)

» Achorutes aquaticxis Gervais in Walckenaer, Ins. apt. T. III. p. 4:111.

L841. Podura aquatica Nicolet, Rech. p. serv. a l'Hist. des Podur. p. 55.

1871. » » Tullberg, Fört. öfver Sv. Podur. p. 153.

Al ro- vel rubro-violacea. Long. 1 millim.

Denna an Sr redan af De Geer val och tydligt beskrifven samt sedan namngifven af Linné och åter-

funnen af såväl Bourlet som Nicolet. Geoffroys Podura atra aquatica (llist. aln', des Ins. T. II. p. 610)
ar deremol rit helt annat djur, som genom de långa antennerna betydligt afviker frän /'. aquatica Linn., Sco-

polis P. aquatica hör tydligen alls icke till Poduridernas grupp.

Af Professor Lilljeborg ar denna art funnen på en mindre vattensamling i en skogspark nära Uppsala.

Jag tog den något senare på samma ställe, men har sedan aldrig återfunnit den.

Gen. XII. Achorutes (Templ.)

Syn. 1746. Podura Linné, Fn. Sv. Ed. 1. p. 343. (ad partem).

1835. Achorutes Templeton, Thys. llib. p. 96 (ad partem).

1841. Podura Nicolet, llech. p. serv. a 1'Hist. des Podur. p. 54. (ad partem).

1842 x
) Hypogastrura Bourlet, Mém. s. les Podurelles (sec. Gervais, in Walckenaer, lus. apt.

T. Ill |i 439) (ad partem).

L868. Achorutes Lubbock, Notes on the Thys. P. III. p. 301.

1869. » Tullberg, Skand. Podur. af underfam. Lip. p. 7.

1871. » id. , Fört. öfver Sv. Podur p. 153.

Ocelli 16; 8 in utroque latere capitis. Unguiculus inferior parvus, interdum ind-

ins. Organum postantennale nullum. Furcula parva, non usque ad tubum -ventralem

pertinens. Supra anura sajpissime spins
•)

I. eden ellan gaffeltänderna och ändsegmenten alltid tvdlig. Känselhår medmellan gatteltancterna och ändsegmenten alltid tydlig. Kanselliar med en ytterst svag ansvällning

i spetsen finnas hos detta slägte på tibieruas nedre del, men dä dessa dels äro svåra alt se. dels lätt kunna
vara afbrutna, har jag ansett det vara bäst att icke använda dem för karakteriserandet af arterna, isynnerhet da

gaffelns och analtaggamas form tyckes gifva särdeles goda artkaraktärer. Af samma orsak liar jag liar icke

heller upptagit antalet och utseendet af de pa gaffeltänderna befintliga borsten. Äfven den nedre klons form,
som är något olika på de olika benparen hos samma djur. men deremot erbjuder föga olikhet mellan de särskilda

arterna, har jag denna gång utelemuat i beskrifningarna. Ögonfläckarna hafva hos alla af mig funna arter synts

svarta, men det ar svår! att med bestämdhet afgöra dessa fläckars färg, åtminstone då djuren någon tid legat i sprit.

.V.'. .-). viaticus n. sp. (X. 7— 20).

Syn. 1746. Podura viatica Linné, Fn. Sv. Ed. I. p. :;4.'!.

1780. » humicola O. Fabricius, Fn. Gr.

1783. »Jordpoduren» O. Fabricics, in Danske Vidensk.Selsk. Skr. p. 296.

1835. Achorutes dubiits Tbmpleton, Thys. Hib. p. '.NI.

11842 *) Hypogastrura murorum Bourlet, Mém. s. les Podurelles p. 35 (sec. Gervais in Walo
kenaer, Ins. apt. T. III. p. 439).

(lsfiS. Achorutes murorum Lubbock, Notes on the Thys. P. III. p. 302.

1869. » » TULLBERG, Skand. Podur. af underfam. Lip. p. 7.

1871. » n id. , Fort. öfver Sv. Podur. p. lö.').

Unguiculus inferior adest. Dentes furculaa graciles, duplo vel triplo longiores quam
uiucrones. Manubrium dentibus lirevins. Spinae anales paullo longiores quam papillae

conicae, quibus affixse sunt. Long. 1

—

2 millim.
Färgen mörkt blåsvart, hos yngre exemplar något rödviolett. Gaffeltänderna äro här föga tillspetsade,

och ändsegmenten svagt s-formigt krökta. Gaffelns basalstycke betydligt kortare än tänderna. Analtaggarna
fastade på jemnt afsmalnande vårtor och temligen grofva (X. 13); väl synliga äfven vid svagare förstoring.

') Se noten å p. 31.
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I min uppsats »Om Skand. Podur. af underfara. Lip.» har jag kallal denna ari .1. muror (Bourl.).
Bourlets beskrifning är dock så ofullständig, all den i likhet med o. Fabricii beskrifning öfver P. humicola
och Templetons öfver Achorutes dubius kan passa in snart sagdl på hvilken ar( som helsi i släktet. Äfven
Lubbocks beskrifning på .1. mur,, rum är ytterst kort, och otydlig. Dereraot är det antagligt, atl Linné med
Podura viatica Fu. Sv. Ed. I menat jusl detta djur, då lian funnit sin art i Sverige och på lokaler, liknande
dera, på hvilka jag oftast runnit den har beskrifna arten, nämligen vid vägkanter. Han anmärker äfven. atl al'

Podura viatica vanligen en stor mängd individer förekomma tillsammans, och detta öfverensstämraer väl med
min erfarenhet, då jag- icke mindre an fyra särskilda gånger funnit Achorutes mm-,,mm bildande ordentliga I

lunler det jag aldrig funnit någon annan Lipurin uppträda i sådana tall slutna massor. .Ing har delföri an et1

lämpligt alt för denna ait upptaga den af Linné gifua benämningen, ehuru jag naturligtvis ej kan anföra honom
såsom auelor för densamma, emedan den blott förekommer i In. Sv. Ed. I. der nomina specifica ej ännu be-
gagnas. Geoffroys I', i, luv, i atra viatica ar ingen Achorutes.

Förekommer i diken och under stenar vid vägar äfvensom under tång pii hafsstränder.

Allmän i Uppland och pii Gotland.

53. .1. manubrialis Tullb. (X. 21, 22).

Syn. 1869. Achorutes manubrialis Tullberg, Skand. Podur. af nnderfam. Lip. p. 9.

1871. ». » id. , Fört. öfver Sv. Podur. p. 153.

Qnguiculus inferior adest. Dentes furculse, manubrio breviores, vix duplo longio-

res quam mucrones, (|iii graciles sunt. Spinse anales perparvae. Long. 1 millim.

Färgen svartblå. Skiljes från föregående genom de små analtaggarna och gaffelns långa basalstycke,

hvilket ar väl så långt som tänderna oeh ändsegmenten tillsammans. De sistnämnda särdeles smala och
något krökta.

Funnen under trästycken pa åtskilliga ställen i Uppland, men sparsamt.

."el. A. armatus Nu .) (X. 23—25).
Syn. 1841. Podura armata Nicolet, Rech. p. serv. ä l'Hist. des Podur. p. 07.

1847. Achorutes armatus id. , Lssai s. une classif. de l'Ordre des Thys. p. 378
1871. » » Tullberg, Fört. öfver Sv. Podur. p. lö.">.

Unguiculus inferior adest. Dentes furculas crassi, duplo longiores quam mucrones.
S|iiii:i' anales maximas. Long. 1 millim.

Färgen ljust blågrå, stundom dragande i rödt. Väl karakteriserad genom de länga analtaggarna, hvilka

här äro lika stora som hos Lipura ambulans, äfvensom genom de trubbiga gaffelspetsarna. Från sidan sedda
se dessa nästan klolika ut (X. 2 1).

Funnen i stort antal pii spånhögar i Uppland och pä Gotland, äfvensom i tång pä Gotland. Torde
vara en särdeles allmän art.

55. A. rufescens (Nic.) (X. 26. 27.)

Syn. 1841. Podura rufescens Nicolet, Rech. p. serv. ä 1'llist. des Podur. p. ">7

1S47. Achorutes rufescens id. , Essai s. une classif de l'Ordre des Thys. p 378.

1868. »
'

» Lubbock, Notes on the Thys. 1'. Til. p. 303.
'

1869. » » Tullberg, Skand. Podur. af underfam. Lip. p. in.

1871. » » id. . Fiirt. öfver Sv. Podur. p. 153.

Unguiculus inferior adest. Dentes furculae crassi, subclavati, mucrones gracillimi.

Spinas anales perparvae. Long. jj
millim.

Antennernas tredje led har en- ansvällning pä yttre sidan. Gaffelns ändsegmenl äro blott en tredjedel sa

breda som tänderna, liasalstyeket kort. Analtaggarna sina såsom hos .1. manubrialis

Som jag ej antecknade färgen pii mina exemplar i lefvande tillstand. kan jag icke säga, om hen oeh

antenner ega den klara orangefärg, som Nicolet i sin beskrifning nämner såsom karakteristisk fö) ar! utan

att den likväl linnes återgifven pa hans figur. De spriflagda exemplar, jag eger. hafva en nästan gulbrun
med någol violett anstrykning; hen oeh antenner ljusare. Det är hufvudsnkligren pa grund al överensstämmel-
sen i färg mellan dessa och Nicolets figur, -om jag för denna art upptagit det af honom gifna namnet.

Funnen en gäng i Skåne

56. A. purpurascens Lbk. (XI. 1 —3).

Syn 1868. Achorutes purpurescens Lubbock, Notes on the Thys. 1'. 111. p 302.

1869. » >> Tullberg, Skand. Podur. al' underfam Lip. p

1871. » » id. . Fört. öfver Sv. Podur. p. Iö.'l
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(Jnguiculus inferior adest. Dentes furcula? duplo vel triplo longiores quam mu-

crones, acuminati. Spinse anales non longiores quam papillae, qua; magnse, fere semi-

gdobosse sunt. Lons;. 2 millim.

Gaffeltänderna och ändsegmenten afsmalnande i samma proportion och således utan något egentligt af-

brott vnl leden, som derigenom kommer .it t. mindre skarpt framträda än hos föregående arter. Basalstycket

ungefär af samma längd som tanden. Analpapillerna särdeles stora, taggarna deremot små och smala. Färgen

violett med dragning stundom mera i rödt, stundom mera i blått.

Förekommer sparsamt under trästycken i närheten af ladugårdar.

Funnen i Uppland, Södermanland och på Gotland.

57. A. ununguiculatus Ti llb. (XI. 4, 5).

Syn. 1869. Achorutes ununguiculatus Tullberg, Skand. Podur. al' underf. Lip. p. II.

1871. » " id. , Fört. öfver Sv. Podur. p. 153.

[Jnguiculus infcriur nullus. Dentes furculse acuminati et duplo vel triplo longiores

quam mucrones. Spinse anales parvse, breviores quam papillse. Long. 1 millim.

Närmar sig genom frånvaron af den undre klon följande slägte, men skiljes derifrån, utom på grund af

oeellernas antal, äfven lätt genom gaffelns form, som mycket påminner om föregående art, ehuru ändsegmenten

äro något längre, samt. genom de svarta ögonfläckarna.

Funnen en gång under barken af ett träd i Uppsala.

58. A. inermis Tullb. (XI. 6).

Syn. 1871. Achorutes inermis Tullberg, Fört. öfver. Sv. Podur. p. 153.

Unguiculus inferior nullus. Dentes furculse raucronibus acuminatis vix duplo lon-

giores. Spinse anales desunt. Long. 1 millim.

I anseende till gaffelns form liknande föregående art, men tydligt skild från denna genom frånvaron af

hvarje spär af analtaggar.

Färgen gråblå.

Funnen en gäng pä mossa i en skogspark nära Uppsala.

Gen. XIII. Xenylla, Tullb.

Syn. 1869. Xenylla Tullberg, Skand. Pod. af underfam. Lip. p. 11.

1871. « id. , Fört. öfver Sv. Podur. p. 154.

Ocelli 1U; 5 in utroque latere capitis. Organa postantennalia desunt. Furcula

parva non ad tubum ventralem pertinens. Spinse anales 2.

I tom i ocellernas antal finner man äfven i gaffelns beskaffenhet en tydlig skilnad från föregående slägte.

Leden mellan gaffelns tänder och ändsegment ar nämligen hos Xenylla sa otydlig, att man nästan kan säga, att

dessa delar här helt och hållet sammansmält. Ocellerna ej i svarta fläckar. Lipura maritima Lbk (Notes on
the Thys. P. IV p. 278) har oceller af samma antal som Xenylla, men afviker genom frånvaron af hoppgaffel.

Hos de arter, jag funnit af detta slägte. har jag sett åtminstone tvä i spetsen något ansvällda hår vid tibiemas
nedre ändar. Ytterst små analtaggar.

59. -V. maritima TULLB. (XI. 7, 8).

Syn. 1869. Xenylla maritima Tullberg, Skand. Podur. af underfam. Lip. p. 11.

1871. » » id. , Port. öfver Sv. Pod. p. 154.

Undique pruinosa. Dentes furculse cum mucronibus longitudinem tibise aequantes.

Spinse anales parva1
,

papillis latis affixse. Long. 11 millira.

Vid utgifvandet af »Skand. Podur. af underfam. Lip.» hade jag endast, tillfälle att undersöka ett enda
exemplar af denna art och kunde dä icke på detta urskilja några analtaggar. Då jag sedan haft tillgång på ett

stort antal hithörande djur, har det varit mig lätt att se, det äfven här förekomma tydliga om också små så-

dana taggar. De äro lastade på särdeles breda, men foga upphöjda papiller.

Färgen gråblå.

Funnen pä högst olikartade lokaler, en gång pä en uthusvägg i Skåne, der den kröp omkring i stort

antal, en annan gäng i en rännsten i Filipstad och för öfrigt i tång pä Gotland och i Bohuslän. På det se-

nare stället sparsamt.
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60. X. brevicauda Tullb. (XI. 9— 14).

Syn. 1869. Xenylla breoicauda Tullberg, Skand. Podur. af underfam. Lip. p. 12.

1871. » » id. , Fört. öfver Sv. Pod. p. 154.

Undique pruinosa. Furcula perparva; dentes vix longiores quam unguiculi. Spinse

anales papillis gracilibus affixse. Long. 1 milliin.

Lätt skild från föregående såväl genom gaffelns obetydliga storlek som genom analpapillernas form.
Dessa äro föga större än upphöjningarna på den granulerade huden (XI. II).

Färgen gräblå.

Detta djur rör sig gående ytterst långsamt, och, då jag skref »Sv. Podur. af underfam. Lip.». hade jag
aldrig sett djuret använda gaffeln till hopp. Detta torde dock blott ha berott pä en tillfällighet, ty vid Thors-
borgen på Gotland hade jag förliden sommar tillfälle att iakttaga, hinn djur af denna art hoppade med sådan
hastighet och skicklighet, att det till och med var ytterst svårt att fånga dem.

Förekommer på mossa i barrskog.

funnen i trakten af Uppsala äfvensom pä Gotland.

61 A', nitida Ti 1,1,11. (XI. 15).

Syn. Xenylla nitida Tullberg, Fört. öfver Sv. Podur. p. 154.

Undique nitida. Furcula perparva; dentes vix longiores quam unguiculi. Spinse

anales papillis gracilibus affixae. Long. 1 millim.

Kärgen temligen mörkt blåaktig. Genom sin glansande, ej pruinosa hud skild frän de båda föregående
arterna. Analtaggarna och deras papiller äro föga olika samma organ hos A", breoicauda.

Gen. XIV. Anurophorus (Nic.)

Syn. 1841. Anurophorus Nicolet, Rech. p. scrv. ä 1'Hist. des Podur. p. 52 (ad partem).

1842. Adicranus Bourlet, Revue Zoologique p. 20 ').

1844. Lipura Gervais, in Walckenaer, Ins. apt. T. III. p. 440 (ad partem).

1862. » Lubbock, Notes on the Thys. P. II. p. 600 (ad partem).

1869. Anurophorus Tullberg, Skand. Podur. af underfam. Lip. p. 12.

1871. » id. , Port. öfver Sv. Podur. p. 154.

Ocelli 16; 8 in utroque latere capitis. Desunt spinse anales, organum postanten-

nale, unguiculus inferior et furcula.

Detta slägte innefattar blott en art. Denna beskrefs först af Nicolet i Hist. des Podurelles. Der sam-
manföres arten med Linnes Podura ambulans under slägtnaranet Anurophorus. Podura ambulans Linn. hade dock
redan 1838 af Rurmeister blifvit hänförd till slägtet Lipura, och Nicolets namn Anurophorus har sedan hos

de flesta författare fatt lemna rum for Lipura. 1 min uppsats af är 1869 utbröt jag dock här i fråga varande

art ur slägtet Lipura, och ansåg mig då vara skyldig att för den samma äter upptaga slagtnamnet Anurophorus,
huru dåligt detta namn än ar bildadt. Orsaken hvarför jag ansett, att denna art bor bilda ett eget slägte, skildt

frän Lipura, ar, att den saknar postantennalorgan och de ocellika bildningarna pä balens och hufvudets hud.

Ett i spetsen krökt känselhår tinnes \id tibians nedre del.

62. A. laricis Nic. (XII. 1, 2).

Syn. 1841. Anurophorus laricis Nicolet, Rech. p. serv. å l'Hist. des Podur. p. 53.

1842 2
) Adicranus corticinus Rourlet, Mém. s. les Podurelles, p. 39 (sec. Gervais, in Walc-
kenaer, Ins. apt. T. III. p. 412).

^„., \Liipura laricis \ r _ »„
is I I

l

n ,.,„.,,,.„„
, 'Gervais, in Walckenaer, Ins. apt. T. III. p. 442.

1862. » » Lubbock, Notes on the Thys. P. II. p. 600.

1869. Anurophorus laricis Tullberg, Skand. Podur. af underfam. Lip. p. 13.

1871. » » id. . Fört. öfver Sv. Podur. p. 154.

Atro-cceruleus. Long. 1 millim.

Den eljest mörkt svartlilä huden visar sig i stark belysning nästan bruuglänsande.

Funnen under barken af träd i Uppland och under mossa i barrskog pä Gotland.

') Se noten 1 ii p. 6.
2

) Se noten ii p. 31.
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Gen. XV. Lipura Burm.

Syn. 1746. Pediculua Linné, Fn. Sv., Ed. I. (ad partem).

1758. Podura id. , Syst. Nat. Ed. X. p. 608 (ad partem).

1838. Lipura Burmeister, Handb. der Ent. p. 147.

1841. Onychiurus Gervais, in Écho du Monde savant (sec. Gervais, in Walckenaer, lus. apt.

T. III. p. 441).

» Anurophorus Nicolet, Recli. p. serv. ii 1'Hist. des Podur. p. 52 (ad partem).

1842 ') Adicranas Bourlet, Mém. s les Podurelles, p. 38 (sec. Gervais, in Walckenaer, Ins. apt.

T. III. p. 440) (ad partem).

1862. Lipura Lubbock, Notes un the Thys. I'. II. p. fa») (ad partem).

1869. » Tullberg, Skand. Podur. al' underfain. Lip. p. 13.

1871. » id. . Fört. öfver. Sv. Podur. p. 154.

Organa postantenualia transyersa. Puncta ocellis similia in toto dorso sparsa.

Unffuiculus inferior maior. Furcula nulla.

Postantennalorganen äro här aflångt ovala. Verkliga ögon saknas hos alla hittills med säkerhet bekanta

arter, men i huden förekomma såväl på hufvudet som på alla balens segment med undantag af det första ett

slags ocellika bildningar. Jag liar vid artdiagnoserna endast fastat afseende vid dem, som befinna tig mellan

antennernas bas och postantennal-organen, ehuru äfven på öfriga delar af kroppen antalet af dessa ocellika bild-

ningar torde vexla hos di' olika arterna. Inga särskildt formade känselhår på tibierna.

Den Lipura maritima, som Lubbock omtalar (Notes on the Thys. P. IV. p. 278), bör möjligen efter

den begränsning, jag gifvil slägtet, eke räknas Int. ehuru naturligtvis ingenting hindrar, att. äfven hithörande

djur. om de förekomma färgade, kunna vara försedda med ögon, likasom af (let närstående slägtet Rwanda före-

kommer både en blind och en med ögon försedd art.

På insektarter torde hafva blifvit så intrasslade och oriktigt uppfattade som de till detta slägte hö-

rande. Endera af de arter, jag har nedan upptagit >,i^>m L. ambulans (Nic.) och L. armata Tullb., eller möj-

ligen bada beskrefvos sannolikt först af Linné i hans Fn. Sv. Ed. I såsom Pediculus terrestris niveus och in-

förde- sedan i hans Syst. Nat., der åtminstone i Ed. X såsom synonym till Podura ambulans uppföres Ped. ter-

restris nir. I Fauna Sv. kal. II förekommer detta djur utförligare beskrifvet, äfvenledes under namn af Pml

.

ambulans. Men i Syst. Nat. kal. XII tyckes Linné hafva glömt, hvilket djur tjenat till typ for hans föregående

be-krifning, och han tillägger nu: »setis 2 extensis longitudint \ corporis,» hvilket tydligen visar, att han vid

detta tillfälle haft ett helt annat djur for sig. möjligen en Gampodea; ty säkerligen hade lian ieke uraktlåtit att

anmärka en sådan egendomlighet äfven i den förra beskrifningen, om den funnits hos det djur, han då åsyftade.

Deremot gör Linné i denna upplaga en förändring i beskrifningen af Podura fimetaria genom att tillägga: »non

salit», hvilket gör det troligt, att han har med denna art menar sin förra P. ambulans eller någon densamma
närstående form. Att denna P. fimetaria ieke ar Linnes ursprungliga art af samma namn är dock tydlig! vid

första blick på hans beskrifning i Faun. Sv. kal. II eller i Syst. Nat. Ed. X. der han hänvisar till Faun. Sv.

1746. Antagligen menade Linné med sin första P. fimetaria den i det föregående beskrifna Isotoma fimetaria,

hvilken äfvenledes är hvit till färgen, och på hvilken uttrycket »instar volitantium atomorum» utmärkt väl passar in.

Under tiden mellan publicerandet af Fn. Sv. Ed. II och Syst. Nat. Fal. XII beskref Scopoli i Entom.

Carn. en »Podura terrestris», hvilken han förmodade vara densamma som Linnés Pod. fimetaria. Den ar dock

sä otydligt, beskrifven, att. det, är omöjligt att afgöra, hvilken art han med densamma menar.

Någon tid derefter bekantgjorde De Geer ( 1 7

7

s
i en Podura. hvilken han beskrifver som »P. terrestris

nivea antennis ijuadrinodiis, cauda bifida brevi extensa». \f den ratt goda figur, han bifogat, ser man tydligt,

att De Geek med denna an menar Linnés P. ambulans, och han aulor äfven såsom synonym P. ambulans Linn.,

Fn. Sv. Ed. 11. Troligen genom ett misstag har han tillika kommit att citera afven P. ambulans Linn. Syst.

Xat. Ed. XII, ehuru denna, såsom vi nyss visat, måste vara ett helt annat, djur. ScHRANK beskrifver (Eniim.

Ins. Austr. p. 497) blott en gaffellös Podura, och denna kallar han fimetaria. Då lian om den samma blott sä-

ger »terrestris alba, cauda nulla», är det o jligt alt bestämma, h\ilkeu art dermed bör förstås.

innu mera sammanblandade hafva de hithörande arterna blifvit af senare författare. Flere af dessa hafva

troligen aldrig sjelfve sett de i fråga varande djuren, eller också ieke de arbeten, de citerat. Den ende, som
mig veterligen observerat Linnés misstag angående P. fimetaria i tolfte editionen af Syst. Nat., är F. HouttUYN,
som beskrifver denna art i öfverensstämmelse med Fn. Sv., men tillägger, att. Linni i Syst. Nat. lid. XII säger:

»Cauda obtusa mutica: imn salit». Di' öfriga hafva endasl fastat sig vid hans diagnos i sistnämnda edition. —
Linnés bestämning i .samma Ed., att analbihangen hos 1\ ambulans skulle vara hälften sä langa som kroppen,

torde antingen blifvit förbisedd eller ock under tidernas lopp råkat i glömska, dä de fleste författare, utan att

omnämna detta, under P. ambulans Linn. anföra som synonym Dr; Geers »Podura terrestris ///re/, cauda bifida

brevi extensa,» -om dock enligt figuren har vida kortare analbihang.

') Se noten ii p. 31.
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Sålunda kom namnet ambulans sä småningom all beteckna de hvita Podurider utan hoppsvans, som ega
analtaggar, under det fimetaria innefattade dem, som, för öfrigt liknande de förra, sakna dylika analbihs

[Jndantag härifrån gör Nicolets Anurophorus fimetarius (1841), hvilken tydligen eger analtaggar. ! sin upp-
sats 1847 rättar dock Nicolet detta sitt misstag; han uppgifver här äfven en annan skilnail mellan nyss-

nämnda båda former, grundad på de så kallade ögonens antal och läge, i del lian hos ilen ena, nämligen
den med analtaggar försedda, finner 28 ögon 1

) och hos den andra blotl It'', placerade visserligen i tvenne grup-
per, men mera midt pä hufvudet. Samma skillnad uppgifves äfven af Lubbock, som dock blott citerat den
efter Nicolet. Den första af dessa t\ä arter har jag med säkerhel funnit i Sverige, den andra icke. En den
sistnämnda mycket närstående form eger jag dock i den liar nedan beskrifna Lip. inermis. Denna är troligen

inbegripen i flere äldre författares Podura fimetaria. Ofta har väl äfven Anurida granaria blifvit förblandad med
denna art. Jag har utom dessa funnit en tredje art, som bestämdt icke är An. ambulans Nio., men som för

öfrigt sannolikt eger stimma synonymer som denna, emedan hela skilnaden dem emellan beror på postantennal-
organens beskaffenhet och de förr omtalade ocellika hudupphöjningarnas antal på hufvudet.

63 L. ambulans (Linn.) (Nio.) (XI. It;—-.".)).

Syn. l?4t;.

1758.

1761.

1778. (I Kl. Ii.

1838.

1841.

1842.

is | i.

1847.

1862.

1869.

1871.

p. 417 (ad partem).

des Podur. p. 53.
'.'>'} (see. Nicolet. Essai

Thys. P 38 1 :

ItilM

i två

Pediculus terrestris niveus Linné, Pn. Sv., Ed. I, N:o 1170 (ad partem).

Podura ambulans Linne, Syst. Nat. Ed. X. P. 1. p. 609 (ad partem).

» » id. , Fn. Sv. Ed. 11. p. 474 (ad partem)

» terrestris nivea antennis quadrinodiis, cauda bifida brt vi extensa De
Hist. des Ins. T. VII. p. 33 (ad partem).

Lipura ambulans Burmeistek, Bandb. der Entom. B. II.

Anurophorus fimetarius Nicolet, Eech. p. serv. ä l'Hist.

Adivranus fimetarius Bouklet, Minn. s. les Podurelles p.

niie classif. de l'Ordre des Thys. p. 385) (ad partem).

\Lipura ambulans]

volvator
(iEUVAIS in Walckenaer, Ins. apt. p. 141. 442 (ad partem).

Anurophorus ambulans Nicolet, Essai s. une classif. de 1'Ordre des

pl. 6, f. Ii.

Lipura ambulans Lubbock, Notes on the Thys. I' II. p. 600.
» " Tullberg, Skand. Podur. af underfam. Lip. p. 17.

» » id. , Fört. öfver Sv. Podur. p. löl.

Tumöres utriusque organi postantennalis 12— 14. Puncta ocelliformia in

utriusque antenna? 2. Spinae anales magnse, arcuatse. Long. 2 millim.

Postantennalorganet hos denna art består af omkring fjorton upphöjda punkter, tumöres, ordnade
parallela rader och livar och en omgifven af strålforraigt ställda rader af ännu finare punkter (XI. 19). [>< två

ocellika punkterna (XI. 18 po) vid antennernas bas, liksom postantennalorganens upphöjningar, kunna ej ses, utan

att hufvudet göres genomskinligt genom kokning i kaustikt kali. Mast är naturligtvis titt derefter befria huden
frän muskler och dylikt, hvilket efter den genom kokningen i kali åstadkomna macereringen gar ganska lätt.

Färgen hvit.

Jag har bibehållit det af Linné gifna namnet ambulans för denna art, ehuru det lika väl och kanske
snarare kunde hänföras till den följande, som synes vara allmännare i Sverige, men jag har ej velat ännu mer
tilltrassla saken härigenom, då Nicolet åtminstone med temligen stor säkerhet kan anses förut halva använd!
sagda namn för den har beskrifna arten, och denna verkligen förekommer i Sverigi

Funnen i Uppland.

64. /.. inermis Tullb.

Syn, 1869. Lipura inermis Tullberg, Skand. Podur. af underfam. Lip. p. 18.

1871. » » id. , Fört. öfver Skand. Podur. p. 154.

Tumöres utriusque organi postantennalis 14. Puncta ocelliformia in basi utrius-

que antennse 2. Spinas anales nulla\ Long. 1 millim.

Postantennalorganen och de ocellika fläckarna vid antennernas luts fullkomligt såsom hos föregående.
Jag har icke vägat identifiera denna art med den. som vanligen Idifvit kallad fimetaria, emedan genom

Nicolets beskrifning af 1847 denna tält såsom utmärkande karakter »16 ögon». Om jag ock skulle vilja a

att dessa ögon äro endast hvad jag kallat postantennalorganens upphöjningar, ar dessas antal i alla tall sa litet

i jemförelse med den här beskrifna formens, att jag redan pä grund deraf måste anse denna som en sjelf-

ständig art. Detta blir ännu klarare, då man observerar, att de hos Nicolets Anurophorus fimetarius (1847)

') Med ögon torde Nicolet har hafva menat detsamma som jag kallat postantennalorganens upphöjningar (tnmores organorum
postaatennalium). Se p. IG.
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beskrifna ögonen äro belägna på hufvudets öfre sida, nära dess midt, under det att postantennalorganet här,

såsom hos alla af mig funna arter af detta slägte, är beläget i hufvudets sidokant.

Några få exemplar funna under trästycken i I ppland.

65. L. armata TULLB.

Syn. 1740. Pediculus terrestris niveus Linné, Fn. Sv. Ed. I. N:o 1170 (ad partem)

1758. Podura ambulans Linné, Sys! Nat. Ed. X. P. II. p. 609 (ad partem).

1761. » » id. . Fn. Sv. Ed II. p. 474 (ad partem).

1778. » terrestris nivea antennis quadrinodiis, famla bifida brevi extensa De Gei.k,

Hist. des Ins. T. VII. p. 33 (ad partem).

183S. Lipura ambulans Burmeister, Handb. der Entom. p. 447 (ad partem).

1842. Adicranus fimetarius Bourlet, Mera. s. les Podurelles, p. 39 (sec. Nicolet, Essai s.

une classif. de 1'Ordre des Thys. p. 385) (ad partem).

[Lipura ambulans]
,

• ™, t n , .,„ , i ,

is | |

'

, , (iEKVAis, ni Walckenaer, Ins. apt. p. 441, 442 (ad partem).
I

i. volvator
\

r r

1869. >• armata Tullberg, Skand. Podur. af underf. Lip. p. 18.

1871. » » id. , Fört. öfver Sv. Podur. p. 154.

Tumöres utriusque organi postantennalis 25— 30. Puncta ocelliformia in basi

utriusque antennae 3. Spinse anales magnse, arcuatas. Long. Ii millim.

Analtaggarna alldeles såsom hos /.. ambulans; de ocellika upphöjningarna vid antennernas bas deremot tre

och närstående. Postantennalorganens läge och yttre form äro ungefär desamma som hos föregående arter, men

till sin byggnad visa de sig något olika. De synas nämligen har bestå af tvenne rader ovala upphöjningar,

utan några strålformiga rader af finare punkter. Dessa upphöjningar äro här på hvarje sida af hufvudet om-

kring 28.

Ytterst allmän på jorden i trädgårdar och blomkrukor i Uppland och i Skåne.

Gen. XVI. Anurida Laboulb.

III. p. 11. (sec. Laboulbéne,

p. 386. (ad partem).

Antennas conicge articulo

Syn. 1836. Achorutes Guérin-Méneville, Ieonogr. du Re;;, anim., T.

Reell. s. TAmii'. marit p. 705) (ad partem).

is 17. Anoura Nicolet, Essai s. une classif. de l'Ordre des Thys.

1862. » Lubbock, Notes on the Thys. P. II. p. 601.

1865. Anurida Laboulbéne Rech. s. 1'Anur. marit.

1869. » Tullberg, Sv. Podur. af underfam. Lip. p. 19.

1871. » id. , Fört. öfver Sv. Podur. p. 154.

Organa postantennalia circularia. Ocelli 10 aut miUi.

quarto gracillimo. Desunt puncta ocelliformia, ungiculus inferior, furcula et spinse anales.

Särdeles karakteristiska fördetta slägte äro mundelarna, hvilka, såsom i det föregående är nämndt, förete

ganska betydliga afvikelser från den hos Poduriderna vanliga typen och utgöra en öfvergång till Pseudachorutes

och Anura. Inga särskildt formade känselhår på tibierna. Detta slägte är uppstäldt af Laboulbéne; den af

honom beskrifna arten, Anurida maritima, har mörk färg och fem oceller på hvardera sidan af hufvudet. Må-
hända är detta densamma, som Lubbock (Notes on the Thys. P. IV. p. 278) beskrifvit såsom Lipura mari-

tima, lians beskrifning är ytterst kort, men lika som Laboulbéne anser lian sm art vara identisk med Acho-

rutes maritimus Guér.

06. A. granaria (Nic). (XII. 13—17).
Syn. 1847. Anoura granaria Nicolet, Kssai sur une classif. de l'Ordre des Thys. p. 387.

1862. » » Lubbock, Notes on the Thys. P. II. p. 601.

1809. Anurida granaria Tullberg, Skand. Podur. af underfam. Lip. p. 20.

1871. » » id. , Fört. öfver Sv. Podur. p. 155.

Tumöres utriusque organi postantennalis V2— 14. Oeelli nulli. Long. 1 millim.

hinna art skiljes till följd af sin bredare och klumpigare kroppsform redan med Idotta ögat lätt från

arterna af foregående slägte. Den är till färgen vanligen rent hvit. På Gotland har jag dock på ett ställe, i

tång, funnit några alldeles gula exemplar. .lag har dock ieke kunnat hos dem i öfrigt se någon afvikelse från

de hvita. Måhända ar det denna art, som ar Nicolets Anurophorus fimetarius (1847). Postantennalorganens

upphöjningar intaga här ungefär den plats, lian angifver for ögonen hos sin art. Deras antal oeh anordning är



SVERIGES PO DUR I DER. ~)7

dock olika. Postantennalorganen äro här belägna högt ii|)|) på hufvudet, ej i dess sidokant., såsom hos föregå-

ende slägte, och sammansatta af 12— 14 i cirkel ställda, inåt afsmalnande upphöjningar (XII. 17).

Förekommer under murkna trästycken i grannskapet af ladugårdar.

Funnen i Uppland, Södermanland och på Gotland.

Gen. XVII. Triaena Tullb.

Syn. is? 1 . Tricena Tullberg, Fört. öfver Sv. Podur. p. 155.

Organa postantennalia nulla. Ocelli l(i; 8 in utroque latere capitis. Antennae

conica?, articulo quarto gracillirao. Unguiculus inferior nullus. Furcula perparva, den-

tilms papilliforinibus. Spinas anales .">.

Liknar fullkomligt Anurida till muudelarne, hvilka således äro betydligt transformerade, om också icke

sä, som hos följande båda slägten.

Högst egendomlig är gaffelns byggnad, som är mer rudimentär än hos något annat, slägte. Den består

nämligen af ett basalstycke och tvenne nästan vårtlika tänder med ytterst små och otydliga ändsegment (XII. 8).

Likväl tinnes en verklig gaffelhake. Knappt mindre egendomlig är förekomsten af en tredje analtagg strax bakom
de två vanliga. Alla dessa egenskaper torde fullt berättiga till denna arts uppställande såsom ett eget slägte.

Inga i spetsen tydligt ansvällda hår vid tibiernas nedre ända

67. '/'. mirabilis Tcllb. (XII. 3—10).
Syn. 1871. Tritvna mirabilis Tullberg, Fort. öfver Sv. Podur. p. 155.

Pallide cinereo-caarulea. Long. In millim.

Några få exemplar af denna art har jag funnit dels under trästycken vid en ladugård i Uppland, dels

under tång pä Gotland.

Gen. XVIII. Pseudachorutes Tullb.

Syn. 1871. Pseudachorutes Tullberg, fort. öfver Sv. Podur. p. 155.

Corpus subcrassum, non tuberculatum. Instruments cibaria ad sugendum accom-

modata. Ocelli 16; 8 in utroque latere capitis. Antennas conicaj, articulo quarto gra-

cillimo. Unguiculus inferior nullus. Furcula ad tubum ventralem non pertinens. Spinae

anales nulhe.

Skiljes frän alla föregående slanten genom mundelarnas form. hvilka äro i det närmaste lika dessa delar

hos följande slägte. Från detta återigen skiljes Pseudachorutes vid första ögonkast genom saknaden af tuberk-

ler och de på dem fastade borstlika håren, samt genom närvaron af en gaffel, lika väl utvecklad -om hos Acho-

rutes. Inga klubblika känselhår på tibierna. Magsäckens form har jag ej undersökt hos detta slägte. Jag har

blott funnit en art.

69. /'. subcrassus Tullb. (XII. 11. 12).

Syn. 1871. Pseudachorutes subcrassus Tulliserg, Fört. öfver Sv. Podur. p. 155.

Pallide cinereo-cseruleus. Long. 1.' millim.

Endast några få exemplar anträffade på Gotland i en spånhög

Gen. XIX. Anura Gerv.

Sju. 1834 Achorutes Templeton, Thys. i 1 1
1 > . p, 96. (ad partem).

1841. » Nicolet, Rech. p. serv. a lllist. des Podur. p. 51.

1842. Anoura Gervais, I ne quinz. d'espéces des Ins. apt. p. tö.

1847. Anura Nicolet, Essai s. une classif. de l'Ordre des Thys. p. 386
1862. Anoura Lub k, Notes on the Thys. I'. II. p. 600.

1869- Anura Tullberg, Skand. Podur. af underfam. Lip. p. 20.

1871. » id. , Fört. öfver Sv. Podur. p. 155.

K. Vet. Akad. Handl. Baud, in. K:o LO.
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Corpus subcrassum, tuberculatum. Instrumenta cibaria ad sugendum accommo-

data. Antennae conicse, articulo quarto gracillimo. Desunt unguiculus inferior, fiircula,

-[lin;»' anales.

Mundelarna och tuberklerna hos detta slägte äro redan i det föregående beskrifna. Hvad ocellerna be-

träffar, torde dessa hos dt- olika arterna vara af olika antal. Nicolet uppgifver nämligen för A. tuberculata

8 oceller, under del jag hos nedan beskrifna art ej kunnat finna flere än 6. Inga särskildt formade känselhår

pä tibierna.

70. A. mmco n/m (Templ.) (XII. 18 24).

Syn. 18.">4. Achorutes muscorum Templeton, Thys. Ilil). p. 97.

1 s 1 7 Anoura museorum Nicolet, Essai s. une classif. de l'Ordre des Thys. p. 388

1862 » » Lubbock, Notes nu the Thys. P. II. p. 000.

1869. Anura muscorum Tullberg, Skaud. Podur. af underram. Lip. p. 21.

1871. a " id , Fort ofver Sv. Podur. p. 155.

Ocelli non in macula nigra positi, ''> in utroque latere capitis. Tubercnla dorsu-

alia in 6 ordines disposita, analia '2 magna. Spinae anales nullae. Long. 2 millira.

Ocellerna, tre på hvardera sidan af hufvudet, sitta på de yttre sidorna af de bada främre hufvudtuberk-

lerna. Två af ocellerna äro vända framåt ocli stå nära hvarandra, den tredje är belägen på något afstånd från

dem och vetter åt sidan (XII. 19)

Färgen daggblå.

Förekommer i sko» under barken på multnande stubbar och i mossa, men äfven någon "äng- under

trästycken vid gårdar.

Temligen allmän i Uppland Södermanland, Skåne och på Gotland.
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EXPLICATIO TABULARUM.

Tub. I.

l

» .5.

6

7.

8.

Fig. 1— 27. Smm

Auiiiiiil prouura.

\niinal supinum;
tv. tubus ventralis,

f, furcula,

pg, papilla genitalis,

a. anus.

Animal e latere sinistro visum, furcula por-

recta, pedibus omissis;

st
1

, segmentura thoracale primum,

st-, » " secundura,

st
:i

,
» •> tertium,

smj, segmentum abdominale majus.

smi. " » minus,

ss, setie sensus;

literse ceteriB eadeni atque in Pig. 2 significant

A ni mal a latere sinistro visum, furcula reflexa,

pedibus omissis;

literse eadem atque in Fig. 2 et 3 signifieanl

Oaput e parte anteriore exhibitum, articulis

tertio, quarto antennas dextrae omissis;

co, conglomeratio ocellorum,

antennae,

articulus primus,

secundus,

tertius,

" quartus.

Conglomeratio ocellorum sinistra.

Tes primi paris;

pl
1

,
pl 2

,
pliciie cuticulae.

ex, coxa,

thurus

Fig

a t

ar'

ar

af"

.3

tr,
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Fis [ntestinum a parte inferiore exbibitum;

sm 1
, stratum musculare partis anterioris,

sm-, stratum rausculare partis posterioris,

ne, nuclei stråt i epithelialis,

ptp, plicoe tunicse proprioe,

pti, » " i ii ti in ;i-.

ml, rausculi laterales

Sectio transversa partis posterioris intestini;

ne, nuclei strati epithelialis,

pip. plicse tunicse propriae,

pti, " " intimas,

Fig. 23. ml, musculi laterales.

24. [ntestinum cum piirte posteriore ventriculi a

latere sinistro exhibitum;

vii. ventriculus,

i, intestiuum.

25. Pars canalis urinalis;

ac, aggregationes concrementorum urina-

liuni.

26. Cellulse nonnullae e pariete canalis urinalis.

i) 27. Concrementa urinalia.

Tal). II.

K i <r 1. Genitalia maris

Kg.

adulti supina;

1— 15. Sminthw

t-, testes,

ptr, pars tenuis recurrens testis,

ptp, » » procurrens » ,

plt, » lata testis,

vd, vas deferens,

ilc duetus ejaculatorius

2. Genitalia maris adulti e latere dextro exhibita;

literas eadem atque in Fig. 1 significant.

Duetus ejaculatorius cum organis accessoriis

atque väsa deferentia et papilla genitalis proni;

vd, väsa deferentia (in dextro stratum epi-

theliale omissum est),

ne, nuclei strati epithelialis,

ti, tuniea intima,

de, duetus.

pti, pila- tuniea' intima?,

oa, organa accessoria,

md, musculus duetus translucens,

ax. apex duetus,

pg, papilla genitalis,

ag, apertura grenitalis.

4. Duetus ejaculatorius cum vase deferente dex-

tro et papilla gcuitali c latere dextro exhibi-

tus, strato epitheliali et tuniea propria omissis;

vd, vas deferens,

de, duetus,

pti, pili tuniea' intima-,

ni cl, musculus duetus translucens,

mpf, pars perforatus musculi duetus,

ag, apertura genitalis.

5. Sectio transversa duetus ejaculatorii ad medi-

am partem;

pa. pars inferior tuniea' intima-,

ti. tuniea intima.

pti. pili tuniea- intima-,

md. musculus duetus.

6. Sectio transversa duetus ejaculatorii ad par-

tem posteriorem;

fust

C.

11.

US ( l,l\\ )

mpf. pars perforata musculi duetus.

ti, tuniea intima,

pti. ]iili.

Epithelium c. pariete partis crassa t.sii>

Corpora subrotunda e parte crassa testis.

Spennatozoa.

Genitalia femiuae junioris supina;

n\ m ana.

vg, vagina,

oa, organa accessoria.

(jenitalia feminpe adultse prona;

od, ovariiiin dextrum,

» sinistrum, replicatum,

pars recurrens ovarii,

» procurrens »
,

» communis ovariorum,

ova,

vagina,

organa accessoria.

os,

pr,

ppr.

o\
.

O,

vg,

oa.

12. Genitalia feminae adultse e latere dextro visa;

od, ovarium dextrum,

pr, pars recurrens ovarii,

ppr, » procurrens » ,

ni. i) communis ovariorum.

vg. vagina,

oa, organum accessorium dextrum.

13. J'ars ovarii feminae adultse;

o, ova,

eo. cellulse vitelligenne,

tp, tuniea propria.

14. Fars liasalis capitis

Kalici cocta
;

el. elltictlla.

tr
1

, trachese anteriores,

tr-, » posteriores.

15. Trachese sinistra' desuperne visae;

stm. stigma.

tr
1

, trachese anteriores,

tr-, » posteriores.

solutione hydratis
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Fic 16. Tubus ventralis a parte pcisteriore visus,

vesicis retractis;

t\. tubus ventralis,

v. vesicse,

ma, musculus vesicse anterior,

rap, » » posterior,

av, apex vesicie

17- Tubus ventralis a latere dextro visus, vesicis

retractis

;

literne eadcm atque in Fig. 16 significant.

FiLr . 16—20. Sminthurus viridis il.iw
I Lbk.

18. Tubus ventralis a parte anteriore visus, ve-

sicis emissis:

avd, apex vesicte dextroe,

avs, » » sinistrse.

literse ceteroe eadera atque in Fig, I * > et 17

significant.

19. Musculus vesicae posterior pauluin extensus

rum apice vesicse

mp. musculus,

ne, nuclei,

2i >. Pars vesicse emissae.

Tub. III.

Fig. 1— 4. Sminthurus viridis (Linn.) Lbk. Forma principalis.

Fig. 1. Animal pronum. Fig. .'!. Apex pedis secundi paris.

» 4. Furcula supina.

Fig. 5. Sminthurus viridis, Var. cinereo-viridis Tullb
,
pronus.

Fig. G, 7. Sminthurus flaviceps Tullb.

Fig. 7. Apex pedis tertii paris.

Fisr. 8— 11. Sminthurus novem-lineatus Tullb.

2. Antenna.

Fi<j. ti. Anteuna.

Fig. 8. Animal pronura s e t i ~ omissis.

;». Furcula supina.

Fig. in. Apex pedis primi paris.

» 11. Antenna.

Fig. 13. Antenna.

Fig. 12. Sminthurus bilineatus Bourl., a latere exhibitus, pilis omissis.

Fig. 13, 14. Sminthurus pruinosus Tullb.

Fig. 14. Apex pedis tertii paris.

Fig. 15, 16. Sminthurus cinctus Tullb.

Fig. l.">. Animal pronum pilis omissis. Fig. 16. Antenna.

Fig. 17. Sminthurus luteus Lbk: apex pedis tertii paris.

Fig. 18. Sminthurus pallipes Lbk: apex pedis primi paris.

Fig. 19— 20. Sminthurus albifrons Tullb.

Fig. 19. Capuf pronum. Fig. 2". Antenna

Fig. 2 1 . 23. Sminthurus niger Lbk.

F i

L

r
.

"21. Animal pronum 1

). Fig. 23. Furcula.

Fig. 22. Sminthurus quadrilineatus Tullb. a latere exhibitus, pilis oiiu-m-

Fig. 24, 25. Sminthurus ccecus Tullb.

Fig. 24. 1'urcula supina. Fig. •_'">. Mucro furculse.

Fig. 26—36. Papirius äter (Linn.)

Fig. 26. Animal pronum: » 27. Animal a latere exhibitum pedibus omissis;

s-, setse sensus, 2 mediae in pnpillis dor- vesicse cylindratae emissse;

sualibus insertse. ss, setae sensuales.

') Pcdcs in hac tieura errore nimis palliili



Ii

Fie;.

)

28.

29.

30
31.
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< aput e parte posteriore exhibitura, antenna

sinistra omissa;

literce eadem atque in Tab. I. fig. 5 sig-

nificant.

A.gglomeratio ocellorum dextra.

Pi - t tit ii paris.

Apex pedis tertii paris;

Pia;. 11.
,iu , unguicuius supenor,

u-, unguicuius inferior.

32. Hamulus e parte posteriore visus.

33. Furcula supina.

34. Furcula e latere dextro exhibita,

.'!.">. Mucro sinister furculae supinus.

36. Seta in dente furculse inserta.

Forma raacularura flavarum,

dextro abdominis sunt.

Fig. 37, 38. Papirius flavo-signatus Tullb.

quse in latere Fig. 38. Apex pedis primi paris.

?i«\ 1

Tab. IV.

Fig. 1 -25. Macrotoma vulgaris Tullb.

Vnimal pronum;
st
2

, segraentum thoracale secundum,
st

:i

.
» » tertium,

sa 1
, segmentum abdominale primum,

sa', » » secundum,

sa3
,

" » tertium,

sa 4
.

» quartum,

sa'. " » quintum,

sa6
,

" - sextum.

.Vnimal supinum
;

I', furcula,

tv, tubus ventralis.

pg, papilla geuitalis.

a. anus.

Conglomeratio ocellorum dextra.

Antenna;

ar', articulus primus,

ar'-. " secundus,

arv » tertius,

quartus.

.'i Pes tertii paris;

ex.

tr,

fm.

ili
1

.

ti.-,

t.

lat. libitus

-

coxa,

trochanter,

feraur.

pars basalis tibiae.

•> apicalis

tarsus,

i', unguicuius superior,

i\ interiör.

\p. , |irdis tertii paris e

pars basalis tibiaj,

apicalis

pilus clavatus,

tarsus,

u
1

. unguicuius superior,

11. lamina lateralis unguiculi

a-, unguicuius inferior,

ps. pseudonychia.

\p.-x pedis tertii paris pronus;

litene eadem atque in Fig. 6 significant.

Furcula supina:

ti.
1

,

ti.-.

pc.

t.

superions,

manubrium,
pars basalis deutis,

» apicalis » ,

spinae in dentibus

11.

P-

I.

mt,

lv.

ps 1

Fig. 8. m,

a1
,

d'
J

,

sd, spinae in dentibus insertaj,

mc, mucrones.

0. Mucro furculae a latere dextro exhibitus.

10. Set;e; dextra sensus.

11. Squama.

12— 13. Squamae sculptura omissa.

Partes oris exteriores. palpo dextro omisso
;

labrum,

palpus sinister,

labium.

mentum,
linea ventralis.

ps-, pili sensus, papillis conicis infixi.

15. Mandibula sinistra tura fulcro supina:

bm, basis mandibula*,

am, apex >. ,

fmb, fulcrum.

lti. Mandibula e parte iuteriore exhibita:

litern eadem atque in Fifj'. 15 significant.

17. Maxillae atque laminas hypopharyngis et pal-

pus sinister cuiu partibus, quae niaxillam si-

nistram et partes sinistras hypopharyngis ful-

ciunt. pre.ni:

mxd, maxilla dextra,

mxs. .. sinistra,

lin. lobi maxillarum,

stp. stipit.es maxillarum,

p, palpus sinister eum hypopharynge eon-

junctus,

hs. laminfe hypopharyngis superiores, ad

cum lamina iuteriore conjunctse,

hi, lamina hypopharyngis interiör,

fmx, fulcrum niaxilhv,

fhi. fulcrum laminse infcrioris sinistrura,

fa, fulcrum articulare,

ph. pharynx,

oe, oesophagus.
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Fig 18. Lobus maxillsc dextrse cura apice stipitis su-

pinus.

19. Laminn hypopharyngis superior, ad ' cum
lamina inferiore conjuncta.

Ju. Lamina hypopharyngis inferior.

» 21. Epipharynx.

22 Sectio longitudinalisel perpendicularis partiuin

anteriorum capitis

;

Ib. labruni.

•[i. ephipharynx,

Fig. 22. |)li. pharynx,

lis. laminn hypopliaryngis superior,

hi. » " inferior.

I. labium,

oe, oesophagus,
•?.'! Partes posteriores genitalium 'is adulti;

ts, testes,

de, dnctus ejaculatorius.

na. organ a accessoria.

24, 25. Cellulse ex organis accessoriis dnctus.

Tab. V.

Fis. 1- Macrotoma flavescens Tullb.

Fig. 1. Pars basalis dentis sinistri furculse supina.

2. Vpex pedis primi paris;

literae eadera atque in Tab. IV, tig. Ii signi-

ficant.

Fig. .'.!. Glandula salivalis dextra supina.

« 4. Epithelium e pariete ventriculi.

» 5. Membrana, quae partes inferiores gangliomm
ventralium amicit.

» U. Musculus e capite.

Pig.

latere exhibitnm;

7— 16. Macrotoma plumbea (Linn.)

„ 8

" !».

10.

11.

12.

Animal
sr seta- clavatse,

sa. setse longissimae acuminatse,

st
1

, segmentnm thoracale primum.
Apex pedis primi paris;

literae eadem atque in Tab. IV. fig. 6 signi-

ficaut.

Apex pedis tortii paris;

literse eadem atque in Tal). IV. fig. 6 signi-

ficant.

Partes basales furculse supinse.

Canalis alirnentarius;

oe, oesophagus,

vn, ventriculus,

i, intestinura,

a, anus.

Genitalia feminse adultse prona;

ov, ovaria,

Ii, lobi intern i ovariorum,

le. » externi ovariorum,

Fig. 12. vg, vagiua,

oa, organa accessoria,

" 13. Lobus externus ovarii dextri feraime adultse e

parte interiore visus.

i 14. Lobus externus ovarii dextri feminse junioris e

parte interiore visus;

» 15. Genitalia maris adulti proua:

ts, testes,

lobi interni testium,

le'-, lobi externi testium,

dnctus ejaculatorius,

organa accessoria.

Hi. Testis dext.er animalis adulti e latere interiore

visus cum duetu ejaculatorio atque organo

accessorio d ex t ro:

Ii, lobus intemus,

le
1

, le
2

, lobi externi,

de, dnctus ejaculatorius,

oa, organum accessorium.

Ii,

le
1

,

de,

oa,

Fig. 17— 18. Macrotoma tridentifera n. sp.

Partes basales deutiutn furculse supinae. Fig. 1H. litcr.e eadem atque in TalFig. 17.

18. Apex pedis primi paris ricant.

IV fig ii sitfni-

Tab. VI.

Figr. 1

Fig. 1. Animal e latere exhibitnm,

tv. tubus ventralis.

Lepidocyrtus lanuginosus (Gmel.)

Fig. 1. se, setae clavatae.



til

I,:: 2

I

Fig 6.

fiär 12

» 13.

» 14.

» 15.

16

\ ntenna.

Conglomeratio ocellorum sinistra.

Furcula supina

;

in, manubriura,

il. dentes,

mc, mucrones.

Furcula e latere dextro visa.

\pcx furculae e latere dextro risus

TYCHO TULLBEH
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Fig. 15— 26. Templetonia nitida (Templ.)

Pitr. 15. Animal pronum antcnna sin istrå et pedibus Fig. 20. Furcula prona.

sinistris omissis. " 21. Apex furculae e latere exhibitus.

16. Antenna perfecta cum ocello sinistro. » 22, 23. Setaa clavatae e segmento thoracali se-

ne, ocellus, cundo.

ij 17, 18. Antennas deformes. » 24— 26. Squaraae; sculptura in Fig. 25, 20. o-

» 1!'. Apex pedis tertii paris. missa.

Tab. IX.

Fig. 1-8. Isotoma palustris (Gmel.)

Fig. 1. Animal pronum. Fig. G. Apex dentis furculse cum mucrone e latere

» 2. Animal supinum
;

visus.

tv, tubus ventralis, u 7. Apex pedis tertii paris e latere visus;

f, furcula. tb, tibia,

i) 3. Antcnna. t, tarsus,

u 4. Conglomeratio ocellorum dextra cum organo u 1
, unguiculus superior,

postantennali; u 2, unguiculus interiör.

op, organiim postantennale. » 8. Apex pedis tertii paris pronus;

u 5. Furcula supina; tb, tibia,

m, manubrium, t, tarsus.

(1, dentes, ps, pseudonychia,

mc, mucrones. u 1
, unguiculus superior.

Fig. 9, 10. Isotoma olivacea Tullb.

Fig. 9. Animal pronum. Fig. 10. Caput.

Fig. 11. Isotoma maritima TuLLB., antenna.

Fig. 12, 13. Isotoma tigrina (Nic.)

Fig. 12. Caput. Fig. 13. Mucro furculae e latere interiore exhibitus.

Fig. 14— 20. Isotoma crassicauda Tullb.

Fig. 14. Animal e laterere visum; Fig. 18. Apex dentis furculse cum mucrone e latere

st
1

, segmentum thoracis primum. exhibitus.

» 15. Antenna. » It). Hamulus furculae e latere dextro visus;

» 16. Conglomeratio ocellorum sinistra cum organo er, corpus,

postantennali; r, ramus dexter.

op, organum postantennale. ....
. - t? i

" 20. Apex pedis secundi paris e latere visus:
» 1/. furcula prona; ' • , ? _. _ .

i-, j i tji- c -c„ * literae eadem atque m Fig. ( siirmncant,
litera- eadem atque in rig. 5 significant. >

n

Fig. 21, 22. Isotoma cinerea (Nic.)

Fig. 21. Furcula prona; Fig. 22. Mucro furculae.

litene eadem atque in Fig. 5 significant.

Fig. 23, 24. Isotoma minuta Tullb.

Fig. 53. Furcula prona; Fig. 24. Mucro furculse e latere visus.

literae eadem atque in Fig. 5 significant.

Fig. 25— 31. Isotoma quadrioculata Tullb.

Fig. 25. Animal pronum; Fig. 26, Animal supinum;

st 1

, segmentum thoracale primum. lv, linea ventralis,
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Fig. 2C>. f, furcula, Fig. 28. op, organuro postantennale,

tv. tubus ventralis, at, basis antenn».

pg, papilla genitalis, » 29. Furcula prona;

» 27. Antenna. literre eadem atque in Fig. r> significant.

» 2S. Ocelli lateris sinistri capitis curn organo » 30. Pes tertii paris.

postantennali; » 31. Apex pedis tertii paris;

ne. ocelli. litene eadem atque in Fig. 7 significant.

Fig. .'12, .'!.'!. Isotoma fimetaria (Linn.)

Fig. 32. Furcula prona; Fig. 33. Mucro e latere exhibitus.

literae eadem atque in Fig, 5 significant.

Tab. X.

Fig. 1— 6. Podura aquatica Linn.

Fig. 1. Animal e latere exhibitum

;

Fig. 5. Hamulus e parte postiea visus;

st1
, segmentum thoracale prirnum. er, corpus,

>> 2. Antenna. r, rami.

» 3. Conglomeratio ocellorum sinistra; » 6. Pes primi paris;

oc, ocelli, c, coxa,

cg, euticula granulata. tr, trochantev,

» 4. Furcula supina; fm, femur,

ni, manubrium, tb. tibia,

il. (leiitcs, t, tarsus,

mc, mucrones. u, unguiculus.

Fig. 7— 20. Achorutes viaticus Tullb.

Fig. 7. Animal supinum; Fig. 14. oe, oesophagus,

tv, tubus ventralis, vn, ventriculus,

f, furcula, in, intestinum.

pg, papilla genitalis. » 15. Epithelium e pariete ventriculi.

" 8. Antenna. » KV Systema nervorum;
" 9. Conglomeratio ocellorum sinistra. literae eadem atque in Tab. VIII, tig. 3 signi-

» 10. Furcula supina; ficaut.

literae eadem atqtie in Fig. 4 significant. 1T Genitalia feminre junioris;

» 11. Hamulus e parte posteriore visus;

er, corpus,

r, rami.
.. inse, musculi.

" 12
-

P« ,,rt
". P"ns : . IS. Genitalia feminae adultre;

u', unguiculus superior,

u-, » interiör,

pc, pili clavati; ^ 0Ta
liter* ceteree eadem atque m Fig. 6 signi-

po> celMx vitellig,,,,,
can '

msc, musculus.
" 13. Papilla: anales cum spinis; „ 20. Genitalia maris adulti;

pa, papilla;, ts, testes,

sa, spmae. a'. on - organ a accessoria duetus,

» 14. Canalis digestionis; msc, musculi.

Fig. 21, 22. Achorutes manubrialis Tullb.

Fig. 21. Furcula supina; Fig, 22. Pars postiea abdorainis e latere sinistra visa;

litern- eadem atque in Fig. 4 significant, sa, spitia analis,

pa. papilla analis.

ov, ovana,

vg, vagina,

oa, organa accessoria vagina;,

litene eadem atque in Fig. 17 significant.

10. Pars anterior genitalium fe in i na: adultne;
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Fig. 23— 25.- Achorutes armatus (Nic.)

Fig. 23. Furcula supina; Fig. 25. Pavs postica abdominis e latere sinistro visa;

literse eadem atque in Fig. 4 significant. sa, spiua analis.

24. Mucro furculae e latere exhibitus.

Fig. 26, 27. Achorutes ru/escens (Xic.)

Fig. 26. Furcula supina; Fig. 27. Pars postica abdominis prona;

literas eadem atque in Fig. 1 significant. sa, spinae anales.

Tub. XI.

Fig. 1— 3. Achorutes purpurascens Lbk.

Fig. 1. Aniiual pronura. Fig. 2. mc, mucrones.

2. Furcula supina; » 3. Papillae anales cum spiuis

;

m, manubriura, pa, papillae,

d, dentes, sa, spiua-.

Fig. 4. 5. Achorutes ununguiculatus Tullb.

Fig. 4. Furcula supina; Fig. 5. Pars postica abdominis;

literoe eadem atque in Fig. 2 significant. sa, spinse anales.

Fig. 6. Achorutes inermis Tullb., furcula supina; literae eadem atque in Fig. 2 significant.

Fig. 7, 8. Xeinjlla maritima Tullb.

Fig. 7. Furcula; Fig. 8. Apex abdominis;

litene eadem atque in Fig. 2 significant. sa, spinae anales,

pa, papillse anales.

Fig. 9— 14. Xenylla brevicauda Tullb.

Fig. 9. Animal supinum. Fig. 13. t, larsus,

» 10. Antenna. u, unguiculus,

» 11. Conglomeratio ocellorum dextra. pc, pili clavati.

litera eådem atque in Fig. 2 significant. " 14
'

PaPillaJ a" ales cum sP inis;

» 13. Apex pedis primi paris; Pa ' PaPlllse
'

tb, tibia,
sa

>

sPm3e -

Fig. 15. Xenylla nitida Tullb., pars postica abdominis;

Fig. 15. pa, papillse anales, Fig. 15. sa. spinns anales.

Fig. 16— 29. Lipnra ambulans (Linn.)

Fig. 16. Animal pronum; Fig. 21. Apex pedis primi paris e latere visus;

op, organa postantennalia. tb, tibia,

» 17. Animal supinum; t> tarsus,

pg, papilla genitalis. "'• unguiculus superior,

" 18. Antenna dextra cum parte capitis, in qua _„
u

' .." ..

l e
.'

granulatio cutis exl.ibita est; " 22
"
APex P?dls tertu Parls PronuS;

i)o, puncta ocelliformia, "'• tlbla '

op. organum postantennale.

» 19. Organum postantennale dextru m.
u\ unguiculus superior.

» 23. Pars posterior abdominis;

20. Pes primi paris. sa, spinae anales.
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Fig. 24 Systema caualiura uriualium cura organis Fig 25. Partes antit-se systeraatis canalium urinalium
digestioni, supinum cnra parte arterisedorsualis c latere dextro visse;

poe. pars oesophagea systeraatis, psr, paries hujus systeraatis,
pl, partes laterales systeraatis, cp, eorpusoula in hoc pariete,
ac aggregationes concrementorum urina- cu, concreraenta urinalia,

lium, ad, arteria dorsalis,

oesophagus, literie ceterse eadem atque in Fig. 24 signi-
v n. ventrieulus, ficant

;

in, intestinuro, » 26. Pars parietis canalis urinalii;

a, anus, cp, corpuscula.

» 27 29. Partes uervorura cura iiucleis

ne. nuclei.

Tab. XII.

Fig I. '.'. Anurophorus larici» \i<

Fig. 1 Aninial supinum. Fig. i. t. tarsus,

» 2. \pi-\ pedis tertii paris; u. unguiculus,
tb, tibia, pa r. pilus apice arcuatus.

Fig ."> -10. Tricena mirabilis Tn.i.iv

Fig. 3. Amma! supinum; Fig 8. mc, i ™nes.
t', furcula.

» 4. Conlomeratio ocellorum dextra.
9. Pars postica abdorainis prona.

'» 5. Duo ocelli in unum conjuncti. 10. Hypopharynx atque maxilla raandibulaque dei-
» 6. Antenna. trse cura fulcris;

» 7. Pes tertii paris; hp, hypopharynx,
litern- eadem atque in Tab. V fig. 6 signi- mx, maxilla.

ficant. mb, raandibula,

" >
s

- Furcula; fh. fulcrum hypopharyugis,
m, manubrium, fm. » raaxillae,

d, dentes, la. ,. articulare.

Fig 11. 12. Pseudacorutes subcrassus Ti u.n

Fig. 11. Anima] e latere exhibitura; Fig. 12. Furcula supina;

f, furcula. litern- eadem atque in Fig. 7 siguiticant.

Fig. 13— 17. Anurida yranaria (NicJ

Fig. 13. \ninial pronuru; Fig. 15. Aninial supinum, pilis omissis.

öp. organa postanteunalia. ... ..,'..,' .... »16. \i.ieniia.
» 14. Animal e latere exhibitura;

op, organura postautennale. 17. Organuin postantennalc sinistrura.

Fi^. 18 — 24. Anura muscorum (Temi»l.)

Fig. 18. Animal supinum; Fig. '.'1 A.pex pedis tertii paris;

tv. tubus ventralis, tb, tibia,

pg, papilla genitalis. t tarsus,

» 19. Caput pronura; n, unguiculus.

oc. ocelli, 22. < Is

tbe. tubercula. Ib. labiura,

» 20. Tubercula duo 1. labruni,

K Vet. Akad Hanill. B. Vt Swi 1«. 1 ' '
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i ,,. 22 nu. raentura, Fig- 24 Organa digestiouis

U. [inea »entralis, '"• oesophagus,

.':: Hypopharynx atque maxilla mandibulaque si- vn, ventrieulus,

oistra cura fulcris; '»• intestinum.

litern eadem atque in Fig. 1" significant.

Rättelse.

ShI 15 rad 18 och '.'it uppifrån stär: n/e. läs
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