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RINGMASKAR:

Svenska arter av Enchytraeidae (Clitellata)
Det huvudsakliga syftet med projektet var att revidera alfataxonomin för så många som möjligt av 
arterna inom Enchytraeidae, vår artrikaste oligochaetfamilj med hundratals arter i landet. Eftersom 
jag inför 2013 av det Norska artsprosjektet också tilldelades pengar för ett 3-årigt kartläggning-
sprojekt på enchytraeider i Norge, och min tanke hela tiden varit att kombinera detta med motsva-
rande arbete i Sverige, blev 2013−2014 en period då jag prioriterade fältarbete i Norge, före att 
samla in mer material i Sverige.

Viktiga svenska kompletteringar gjordes dock genom insamling i Söderåsens nationalpark i 
Skåne 2013, vilket gav ytterligare två (ännu ej identifierade) enchytraeidarter för Sverige. Under 
2014 insamlades enchytraeider även i Småland (Västervik), Västergötland (Kinnekulle) och norra 
Lappland (Karesuando).

Samordning av de svenska och norska materialen, som bör representera i stort samma fauna, ger 
ett större underlag (t.ex. avseende genetisk variation) för den taxonomiska bearbetningen. Idag 
(mars 2015) har vi fått ihop totalt 3385 COI-barcodade enchytraeider från Skandinaviska halvön 
och Svalbard. Tillsammans representerar de ca 320 distinkta COI-kluster/potentiella arter, om 
gränsen för mellanartskillnad godtyckligt sätts till ca 8 %. 1357 av individerna är svenska (med 
243 kluster), 2028 är norska (med minst ca 230 kluster). Mellan länderna är artöverlappningen 
stor, men minst en tredjedel av arterna i Sverige finns inte i Norge och vice versa!

När det gäller den norska kartläggningen är insamlingen nu i princip avslutad, men ytterligare 
några 100 individer behöver barcodas innan vi kan summera arterna i Norge. Insamling i Sverige 
kommer att göras även under 2015−2016, men då främst i tidigare eftersatta habitat, som t.ex. 
grundvatten (källor m m).

Projektbidraget från ArtDatabanken (SLU) har framför allt gått till lön till assistenter för labarbete 
och övriga kostnader i samband med sekvensering, och då inte bara COI-barcodning utan i 
stor utsträckning också sekvensering av ITS och Histone 3, våra primära nukleära markörer för 
artavgränsning, från många, strategiskt utvalda enchytraeider i vårt svenska material. 

Vi ser nu mer av det mönster som jag beskrivit i tidigare redovisningar. De flesta av mina kryptis-
ka COI-kluster av enchytraeider är verkligen olika arter, men några är det inte! Jag har exempel 
på kluster som skiljer sig med upp emot det nämnda tröskelvärdet (8 %) för COI, men som en-
ligt preliminära ITS-data faktiskt fortfarande tycks vara en och samma (panmiktiska) art. Konkret 



gäller detta t.ex. morfo-arterna Fridericia magna och Stercutus niveus, inom vilka jag tidigare 
såg tydliga COI-kluster (fem inom var och en) som möjliga kryptisk arter. I min artlista (Swedish 
Enchytraeidae) räknas nu dessa två taxa återigen bara som två arter. För det stora flertalet av de 
barcodingkluster jag noterat här och tidigare, anser jag dock fortfarande att det tycks handla om 
väldigt många olika arter.

Tre arter har identifierats bland barcodingklustren som tydliga nya fynd för Sverige, men de har 
inte formellt publicerats. Min kollega Emilia Rota (Rota 2012) har beskrivit tre Marionina-arter från 
bl.a. Sverige, samt ett nytt tandfynd av en fjärde, Marionina nothachaeta, vars nomenklatoriskt 
komplicerade historia beskrivs av Matamoros m.fl. (2012). 

Vi har under de senaste två åren också arbetat med det komplicerade släktet Cognettia (Martins-
son et al., 2014, 2015, in press). Svante Martinsson är min doktorand och den nämnda trilogin 
visar inte bara att Cognettia har en äldre synonym, Chamaedrilus, utan också att två av våra vanli-
gaste terrestra enchytraeider, Chamaedrilus sphagnetorum och C. glandulosus, är art-komplex. I 
dessa ingår totalt tre nya arter, varav två nu är publicerade (se Martinsson m.fl. 2015; online pub-
licerad 2014), den tredje finns i korrekturform inför publicering. 

En av de kryptiska arterna av sphagnetorum-komplexet är Chamaedrilus chlorophilus; den rap-
porteras också från Sverige. Projektet är som redan framgått fortfarande pågående, och med den 
nya finansieringen för 2015–2017 kommer mina studenter, samarbetspartner och jag att fortsätta 
att reda ut så mycket vi bara hinner med av de återstående enchytraeidarterna.

Chamaedrilus chalupskyi Martinsson, Rota & Erséus, 2015 är en av de nya 
 enchytraeid-arter som beskrivits från Sverige inom projektet.
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