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Då jag började denna lilla afhandling, var det min af

sigt att utsträcka mina uudersökningar äfven till de s. 
k. Amorspilarne, hvilka i synnerhet för flera af Helices 
tillerkännas ett stort värde vid artbestämningen. Så väl 
bristande tillgång på djur, som i synnerhet den inskränkta 
tiden hafva hindrat mig från denna min föresats, hvilken 
jag dock hoppas framdeles kunna förverkliga. 

De brister , som uti dessa undersökningar kunna fö
refinnas, torde ursäktas, då ovanan vid mikroskopiska 
studier som ock svårigheten att teckna efter mikroskop 
lätt kunna gifva anledning till dylika. 

Slutligen vill jag begagna tillfället, att framföra min 

innerligaste tacksamhet åt Adj. O. Torell, såväl för hans 
mig medgifna tillåtelse att undersöka de på Univ:s Mu

seum befintliga exemplar af Pulmonaterna, som ock för 
de råd och upplysningar, som han godhetsfullt meddelat 
mig under mitt arbete. Äfven stannaT j ag i stor förbin
delse till Herr Naturforskaren O. Mörch i Kjöbenhavn, 
af hvilken jag fått emottaga exemplar af åtskilliga Li
maxarter. 



P ulmonaterna eller L ungsnäckorna höra, som bekant är, 
till Gastetopodernas ordning' inom Blötdjurens stora klass. 
Redan i äldsta tider voro Blötdjuren kända och utgjorde 
föremål for forskning. Ehuru äfven· under denna tid en 
och annan undersökning anställdes på sjelfva djuren, kan 
man likväl med fullt skäl säga, att det icke var så myc
ket djuren, hvarrned de äldsta naturforskarue sysselsatte 
sig, som mera deras yttre skal, trän hvilka de också ute
slutande hemtacle de karakterer, hvarpå de grundade sina 
indelningar. Oaktadt' detta ofta ledde till oegentligheter, 
fo'rtforo likväl skalen lång tid att spela den vigtigaste ro
len vid systematiseringen och till och med i adertonde 
århundradet, sedan redan flera noggrannare undersöknin
gar blifvit företagnit på djuren, finna vi de flesta natur
torskarne likväl lägga skalen till grund for sina hufvud
indelningar. Såsom ett exempel härpå kan anföras, att 
Linne skiljde mellan de nakna Pulmonaterna, hvilka han 
räknade till sina Mollusca, och de med skal försedda, 
hvilka · han ställde bland Testacea. Af denna indelning 
följde, att··Limax aflägsnades alltfor vida från Helix, ehuru 
man alltid haJt sig väl bekant, att dessa varit nära be
slägtade 1 ) . 

1) Jemf. Bronna Klitasen und Ordnungen des Thier-Reichs III 

D. sidd. 857 och 1162; Johnston: Einleit. in. die Konchyliologie, 
öfv. af Bronn. s. 580. 
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U n der titlen hade man likväl börjat att noggrannare 
undersöka och fästa alltmera afseende på den inre orga
nisationen hos djuren, hvilket också hade till följd, att 
grunderna till hufvudindelningarne sedermera togos från 
de vigtigare delarne af djuren sjelfva, såsom t. ex. från 
rörelseorganerna, respirationsorganerna, könsorganerna, 
t-entaklerna etc. ,  hvaremot skalen fingo en underordnad 
betydelse och ansågos blott tjenliga att ligga till grund 
för underafdelningarne. 

U n der de sista tjugo åren har man börjat mer och 
mer uppmärksamma munhålans . byggnad och dervid sär
skildt undersökt tuggapparaten - . käkarne; tungan och 
dess radula. Orsaken härtill har varit, att man, liksom 
hos många andra djurklaf?ser, hvarest man med bästa följd 
har begagnat mundelarue såsom indelningsgrund, äfven 
hof? Molluskerna har ansett sig finna uti desamma kon
stanta kännetecken, för att karakterisera ej endast fami
lie�, utan äfven slägten och arter 2) • .  Här-vid .är det tun-' 
gan i. synnerhet, som erbjuder de vigtiga,ste k�nl).eteckl1en, 
emedan den är beväpnad med fasta _delar, de så kalh�,de 
tänderna, hvilka till antal, utseude och olikh!'lt i läge vidl'l. 
öfverträffa ryggradsdjurens, med hvilka de för öfrigt �n
dast afl.ägset kunna jemf'oras • 

. För att visa huru stort värde, man har börjat till
skrifva tungan, tager jag mig friheten att ur Prof. Lo;. 
vens Afhandling "Qm Molluskernas tungbeväpning" 8) an
föra följ ande : "Det gifves ·en karakter, som med en all
deles afgjord enhet genoiJlgår både Cephalopo!lerna:;;, Pte
ropodernas och Gastropodernas ordningar, medan den sak
nas hos Acephala och Drachiopoda, och denna är mun,. 

2) Jfr .Troschel :Das Gebiss d. Schnecken s. 5; Wiegmanns archiv 
1839. s. 180. 

') Se öfversigten af Vet. Akau:s fiirhanulingar 1847. s. 179. 
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hålans byggnad, särdeles det organ man, ehuru måhända 
något oegentligt, kallat tungan ." På samma sätt fram
håller Troschel på flera ställen tungans stora betydelse, 
såsom då han yttrar: "Tuggapparaten (Gebiss) erbjuder 
det lättaste och säkraste medel att afgöra om slägtska
skapen mellan arter, slägten och familier 4). Såsom of
van sagdt, är det först på de sista åren, som detta or
gan har fått sig tillerkändt en sådan betydelse, ehuru det 
varit ganska länge iakttaget, och· man kan således äfven 
här med full rätt tipprepa den gamla satsen, att det är 
blott långsamt, som vetenskapells sanningar träda fram i 
dagen. 

Kastar man en blick på gången af undersökningarna 
om mundelarne, så visar det sig, att redan Aristoteles 
genom sitt yttrande om sniglarue: "haben t quredam os et 
dentes, ut Limax, acutos et minutos" antydt sig ega nå
gon kännedom otn desamma. Svårt är likväl att afgöra, 
huruvida han med detta yttrande afser tänderna på tun
gan, hvilket Lebert påstår &) och hvari äfven Keferstein 
instämmer 6 ), eller om han dermed, som Loven 7) och 
Troschel 8) förmoda, menat käkarna. Det sednare anta
gandet är likväl det sannolikaste, ty om också Aristoleles 
genom känseln skulle kunnat sluta till tänderna på tun
gan, lär han dock svårligen utan forstoringsglas . kun· 
nat så noga iakttaga dem, att han kunnat om dem be.:. 
gagna uttrycket "acutos et minutos". 

Härefter följer en längre tid, hvarunder ingenting fin
nes nämdt om mundelarne, utan de synas, förunderligt 

') Troschel: Das Gebiss der Schnecken s. 5. m; fl. 
') Miillers archiv fur Anatornie 1846. s. 463. 
6) Bronn'i! Klassen und Otdnungen. III D. s. 950. 
7) Loven l. c. s. 179. 
8) Troschel. L c . s. 6. 
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nog, helt och hållet hafva blif'vit -förbisedda. Detta för
hållande tonle likväl möjligen finna sin förklaring dels 

deruti, att, såsom ofvan är nämdt, de äldsta naturfor

skarnes uppmärksamhet hufvudsakligen va,r rigtad på sk� ... 

len, dels deruti, att dessa delar, tillfölje af sin finhet och 
obetydliga storlek, icke äro lätta at_t ia-kttaga. 

Först i sjuttonde århundradet förekomma åter iakt
tagelser öfver mundelarne, nemligen hos Severino, som 
Jenmat den första be&krifningen öfver en snäckas anato
rnie (1645). Densammt� yttrar om Helix, att den eger 

tvenne sneda, svartaktiga.. genom en meubran- förbundna 
tänder. Det inses lätt, att han med dessa tänder menat 

käken, · hvaremot hau, liksom siua närmaste efterföljare, 

icke synes hafva haft någon kännedom om sjelfva tun., 

gan 9). 
De ifrån detta århundrade vigtigaste undersöknin� 

garne öfver mundelarue gjordes af Swammerdam, ehuru 
äfven dessa voro ganska ofullständiga. .Man finner emcl-: 
lertid, att han hr observerat tungan och äfven torsökt 
att lemna en, om äp högst bristfållig; beslqifning öfver 
densamlll;a hos åtskilliga arter. Han erkä.line:t1 också på 
sätt. och vis sin oförmåga hi\rvidlag, då han yttrar om 

tungan hos. Paludina viv:ipara, att den är "så konstigt 
och prydligt bildad, att det är lika omöjligt att beskrif

va; som afbilda den" 1 ). 
Den första egentliga beskrifningen öfver rifmembra

nen, ehuru uppfu.ttad såsom underkäk, meddelar Adan
son i medlet af adertonde århundradet. Han syn.es äf-

9) Då det skulle -blifva för vidlyftigt, att i denna lilla afhand
ling uppräkna alla de olika författare, hvilka hafva omnä.mt mun
delarne, får jag hänvisa till Troschel (l. c. s. 6) och Lebert (Mul
lers archiv 1846 s. 462), hvilka lemna en mera fullständig historik. 

1) Troschel l. c. s. 7. 
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venledes hafva fOrtjensten af att vara den förste, som har 

fästat någon uppmärksamhet på tändernas antal. Om 

Bulimus uppgifver han, att den på sin "underkäk" hal' om
kring 20,000 tänder, som stå i 200 längdrader. 

Ifrån slutet af detta århundrade har Poli förutom 

en beskrifning äfven lemnat noggranna afbildningar a( 

tungapparaten hos Chiton cinereus. Ungefår samtidigt 

med Poli meddelar Humboldt de första uppgifterna om 

tändernas kemiska beståndsdelar, hvilka han ansåg. utgö
ras af phosphorsyrad kalk. 

Mera noggranna och fullständiga underrättelser öfver 
ifrågavarande ämne erhållas likväl fO..rst under innevarande. 
århundrade. Förutom Cuvier, som gifver vigtiga upp
lysningar om mundelames byggnad i allmänhet, deras läge 

och muskulatur, lemna Savigny, FerllSsac, Quo y och Gaimard 
m. fl. från början af detsamma goda beskrifninga.r öfVJer 

rifmembranen hos åtskilliga slägten. 

Hittills hade man likväl blott nöjt sig med att .be� 

skrifva mundelarne, utan att tillägga d�m någon större 
betydelse för systemet. 

Troschel kan med allt skäl sägas vara. den förste, 
som insett den stora vigten af och till sitt fulla välrle. 
uppskattat olikheten i Molluskernas tungbeväpning, såsom 
det, h vilket allramest . uttalar den naturliga slägtskapen 
mellan de olika familierna. Visserligen hade Ehrenberg. 

några år förut (1828.). hänvisat på den nytta, man kunde 
hemta af tändernas olikhet såsom ett medel vid klassifi
eationen, men han menar här med tibuder listema på: 
käkarne, hvaremot han synes helt och hållet hafva förbi
sett rifmembranen, hvilken dock i detta afseendet onekli

gen bör intaga främsta rummet. 
Sina. första undersökningar öfvel: ifrågavarande ämne 

framlagger T rosehel (1836) i sin afhanuling "U e ber die 
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Mundtheile einheimischer Schnecken" 2). I en afhandling 
''Ueber die Gattung Amphipeplea . Nils)' 3) begagnar han 
för första gången tänderna till slägtkarakterer . Genom 
att uppvisa olikheten i tändernas byggnad och utseende, 
söker han ådagalägga rigtigheten af att åtskilja Amphi

peplea glutinosa som ett eget slägte från Limmens, till 
hvilket slägte den förut hänfördes och dit den onekligen 
äfven borde höra, så! .vida nian blott skulle fåsta sig vid 
skalet. 

Det är egentligen från denna tid, som, Undersöknin

garne om Molluskernas mundelar börjat blifva meva all
männa och omfattande. Med fö rbigående af de öfriga, 
af hvilka jag dock framdeles kommer att citera några, 
vill jag blott här till slut .omnämna dem, hvilka inlagt 

den största förtjensten i befrämjandet af kännedomen 

om Molluskernas tungbeväpning och som med ledning af 
denna försökt ordna de olika familierna i naturliga grup

per. Dessa äro Loven, Troschel och Gray. 
Ett af de förnämsta rummen inom litteraturen öfver 

detta ämne intager utan gensägelse Lovens· afhandling 

"om tungbeväpningen hos Molluskerna" • ). Efter att här 

hafva utförligt genomgått de olika hufvudformer, som 

tunghinnans beväpning företer, bifogar han till slut, så
som resultat utaf sina forskningar, en systematisk upp

ställning af de af honom undersökta slägtena. Detta är 

det första försöket att systematiskt ordna Molluskerna 

efter tändernas olika antal och utseende De sedermera 

af Troschal och Gray uppställda systamerna utgå hufvud
sakligen från och grunda sig på detta. 

2) Wiegmanns Archiv f. Naturgeschichte. 1836. s. 257. 
a.) Wwgmanns Archiv. 1839. s. 177. 
') Öfversigten af Kong!. Vetenskaps·Akad:s förhandlingar 1847, 

s. 175. 
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Förutom åtskilliga beskrifningar öfver tungbeväpnin

gen hos en mängd olika slägten, har Gray tillika gifvit 

en, på tändernas olika anordning grundad, systematisk 
uppställning af såväl de Kamgälade Molluskerna s) som 
ooh af Gasteropoderna 6 ) . 

Det vidlyftigaste arbetet inom detta område är Tro
schels ,Das Gebiss der Schnecken." Af detta arbete, som 
är ämnadt att omfatta alla Blötdjuren, är likväl hittills 
endast första bandet utkommet, hvilket, förutom en vid
lyftig inledning, som med noggranhet behandlar munde
lames byggnad i allmänhet och utveckling, dessutom in
nehåller en speciell beskrifning öfver mundelarue hos He
teropoda och Pteropoda samt af Pulmonata öperculata, 
Gasteropoda och Ctenobranchiata. 

lnnat:t .jag · öfvergår till den mera speciella beskrif
ningen af tung beväpningen hos. Pulmonaterna, torde det 
dessförinnan vara lämpligt, att i korthet redogöra för 
tungans Hi.ge i allmänhet, dess organisation · och ända

mål 7) . Härvid får jag. fOrst anmärka, att jag i likhet 
med de flesta, som behandlat detta ämne, under. benäm
ningen tunga innefattar ej blott sjelfva rifmembranen, 
utan äfven- det organ , . som tjenar. densamma till un

derlag 8 ) . 

') Se Annals and Magazin of Na.t. History. XI. 1853. s. 134. 
6) Se Guide to the systematic Distribution of MoUusca in the 

British museum. 
') Vid denna beskrifning. har jag hufvudsakligen följt den i 

Troschels "Das Gebiss d' Schnecken" lemnade allmänna öfversigt om 
snäckornas mundelar. 

8) Många hafva genom att jemfora detta organ med tungan hos 
de högre djuren funnit denna benämning oegentlig ; så .t. ex. anser 
Lebert sig icke kunna begagna namnet tunga på detta organ, enär 
det "h varken till sin byggnad eller - till sina runetioner noga öfver
ensstämmer med en verklig tunga". I stället benämner han det-



Tungan är förvarad inom en complicerad muskel

massa, som Troschel kallar "Mundmasse" (la masse char

nue de la bouche Cuv). Denna muskelmassa, som är be

lägen straxt bakom den med starka veck omgiftia mun

öppningen, är till formen antingen något rund, oval eller 
päronformig. Ofvan från dess balu-e del utgår Oesopha

gus, hvarföre den ock har blifvit ansedd som en början 

till svalget oeh af denna anledning förut af många för
fattare blifvit benämnd struphufvuJ 9). Hakifrån densam

mas undxe sida framskjuter den s. k. tungslidai1 (vagina 

1·adulre), i hvilken rifmembranen till en del befinner sig 

och bildas. Den öfre väggen af tungslidan upphöt der, 

hvarest Oesophagus utgår ur muskelmassan, då deremot 

den undre väggen utbreder sig i främre delen af den

samma. Tungslidan kan variera betydligt till sin storlek, 

allt efter de olika slägtena, hos hvilka den förekommer. 

Så framträder den t. e�. hos Dolium blott som ett litet 

·bihang, hos Buccinum har den vunnit en större utsträck
ning och hos Patella uppnår. den en: så betydlig längd, 

att den sträcker. sig jemte Oesophagus långt in i kropps

hålan 1). 
Framtill är ingången till munhålan vanligen tillslu

ten genom käkarne.. Dessa kunna såväl till antal som 
läge vara ganska olika; så t. ex. kunna många hafva en 

öfverkäk och tvenne sidokäkar, flera en öfver- och en 

underkäk,. några tvenne sidokäkar och slutligen andra 

blott en öfverkäk l). Hos några kunna visserligen käkarue 
samma rifskifva, rifmembran, rifchorda (Mullers archiv fur Anato
mie, 1846. s. 436). Andra åter, följande Cuviers exempel, benämna 
detsamma underkäk, enär de anse det till sina functioner motsvara 
en dylik. 

')Jfr. Sieboldt: Lehrbuch der vergl. Anat. s. 319. 
')· Bronn. l. c. s. 947. 
�) Jfr. Goldfuss: Verzeichniss der bis jetzt in der Rheinprovinz 

und Westphalen beobachteten Land· und Wasser-Mollusken etc. s. 31 
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helt och hållet fattas, men i de flesta faJl finnas de för 
handen, ehuru ofta högst obetydligt utvecklade, af hvil
ken anledning de också ofta blifvit förbisedda, i synner
het som man ej förut fästat någon vigt vid dem. N u 
deremot anses de jemte tungan utgöra en af de vig
tigaste slägtkaraktererna, hvartill de ock synas väl lämpa 
sig, tillfölje af sin betydliga olikhet i utseende, form och 
läge. Redan när- eller frånvaron af käkar anser Troschel 
vara en så vigtig omständighet, att det berättigar till att 
åtskilja olika slägten. Såsom vi längre fram skola se, 
har också Mörch begagnat sig af käkarna till indelnings
gruud för Landpulmonaterna. 

Tungan, som höjer sig från munhålans underyta och 
uppfyller nästan hela dess rum, är sammansatt af musk
ler och de s. k. tungbrosken, hvilka sednare utgöra sjelfva 
grundlaget i

' densamma. Dessa tungbrosk, hvilkas all
männa förekomst hos de flesta snäckor numera är full
komligt utrönt, kunna både till utseende och antal vara 
högst olika hos olika slägten. Vanligen finnas två eller 
flera förhanelen 3). De muskler, hvilka bidraga till tungans 
bildning, lemna emellan sig en ihålighet, kvilken till stör
sta delen igenfylles af tungbrosken. Öfver denna ihålig
het och hvilande på tungbrosken spänner sig en mer eller 
mindre genomskinlig hinna, hvilken framtill och vid si
dorna ansluter sig till de muskler, hvilka bilda tungan. 
Denna hinna, hvilken Huxley benämner den "elastiska skif-

3) Det är egentligen Claparede, vi hafva att tacka för de nog
granna undersökningarna om tungbrosken. I sin afhandling "Ana
tomie und Entwicklungsgeschichte d. Neritina fluviatilis;' (Mullers 
Archiv 1857 s. 109) uppräknar han alla de ordningar, hos hvilka 
tungbrosk förekomma, samt beskrifver deras utseende och antal, 
hvilket är så olika, att han anser, man äfven uti dem skulle kunna 
finna ett lika godt medel till classification, som i· sjelfva rifmem
branen (s. 155). 

2 
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van", 1i.r ingenting annat än den främre och undre fort
sättningen af tungslidan. Ofvan på denna hinua eller ela
stiska skifva hvilar liU sjelfva rifmembranen eller radu
lan, hvilken utgör den vigtigaste · delen af hela tungan. 
Den består af en mer eller mindre förlängd, genomskin
lig och böjlig membran, hvilken ligger löst uppå sitt un
dm·lag, fiistad blott vid kanterna vid detsamma och de 
närmast liggande musklerna. Till sill form är den van
ligen mera lång än bred. Likväl kan ett motsatt för
hållande ega rum t. ex. hos Tritonia och Doris. Stun
<lom kan den uppnå en ovanlig längd, i hvilket fall den 
sträcker sig inåt kroppshålan i inelfvornas mellanrum. 
Det är likväl blott den främre delen af tungmembranen, 
som är utbredd på den ofvan beski·ifna s. k. elastiska 
skifvan, öfver hvilken den str�i.cker sig fram samt böjer 
sig nedåt och bakåt. Den bakre och största delen af 
densamma ligger dm;emot fri i tungslidan med kanterna 
vanligen uppåtböjda. 

Om sättet, huru rifmembmnen rö1;es, hafva olika me
ningar uppstått. Huxley anser tungbrosken vara passiva 
och blott utgöra ett glatt underlag, öfver hvilket rifmem
bmnen, som ensam skulle vara rörlig, kunde glida frarn. 

Troschel deremot anser, att både tungbrosken och rif
membranen röra sig, neml. så, att från tungbrosken, på 
hvillm fästa sig talrika muskler, som tjena att röra dem 
åt olika håll, fortplantas rörelsen till rifmembranen, som då 
skulle deltaga i det underliggande lagrets rörelser. Denna 
förklaring är också den sannolikaste, ty i förra fallet 
skulle man blifva tvungen att ause alla de på tungbro
sken fitstade musklema vara utan någon betydelse. 

Tiindema stå ordnade på tungmembranens hela öfre 
yta i regelmässiga längd- och tvär-rader. Tvärraderna äro 
vanligtvis något böjda, stundom bågformiga . eller till och 
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med bildande en vinkel, men de kunna äfven vara räta ' ) . 

V ar1ligen finnas flera tvärrader än längdrader, men de 
sednares antal är mera constant. Orsaken att enligt de 
flesta beskrifningar tvärradernas antal varierar, förklarar 
Heynemann 5) sålunda, att de gamla raderna icke i sam
ma mån blifva obrukbara, som nya framvexa .. Att �Lfven 
uppgifterna om längdradernas antal . variera, anser han 
kunna förklaras derigeuom, att djuren blifvit undersökta 

vid olika åldrar. I en H\ngdrad likna tänderna lxvaran

dra fullkomligt 6), med undantag af de främsta, som äro 
afbrutna eller något afnötta, och de sista, som ännu äro 

under bildning. Deremot iakttager man lätt i hvarje 
tvärrad en medellinea, hvilken delar densamrna i tvenne 

hvarandra fullkomligt motsvarande och symmetriska hälf

ter. Denna medellinea, som afLoven benämnes "rhachis", 
är vanligen beväpnad med en tand, den jag vill kalla 

midteltand, hvilken lätt kan skiljas från de andra derige
nom, att den är af en enklare form: och ofta äfven något 

miudre, än de närmast ståeude tänderna; men 'hufvud
sakligen utmärker den sig genom ·sin regelbundna form, 

så att om man genom en långsgående linea afskär. den 

i tvenne delar, blifva dessa h vaxandra fullkomligt .lika, 
hvilket aldrig inträffar med de andra tänderna på mem
branen 7 ). I andra fall kan rhachis vara försedd med 
flera tänder, men stundom kan den äfven vara helt och 

•) Thomson: Remarks on the Dentition of British Pulrnoni· 
fcra. (Annals and Magazine of Natural History, s. 87). 

') Heynemann; Einige Mittheilungen iiber Schneckenzungcn 
mit besonderer Beachtung der Gattung Limax. (Malakozool Blätter. 
1863. �. 207.) 

0) Loven ·(l. e. 180) anmärker, att det enda hittills kända nn· 
dantag från denna regel är Eledone eirrosa, der blott hvarannan 
tand är öfverensstämmandc. 

7) Thomson l. c. s. 89. 
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hållet obeväpnad (t. ex. Toxoglossat�. Gray) och utmär
kes då blott genom en naken linea. De af rhachis åt
skiljda sidofälten, Lovens pleurm, äro deremot sällan obe
väpnade, utan tvertom vanligast törsedda med en stor 
mängd tänder eller hakar (uncini), som Loven benämner 
dem, hvilkas antal och, utseende är högst olika, alltefter 
de olika familier och slägten, hos hvilka de lörekomma. 
Loven afskiljer stundom den yttersta kanten af tungmem
branen under benämningen "limbusn och säger, att den 

oftast är naken, någongång belagd med plåtar 8 ). 
Såsom man af det föregående kan. finna, särskiljer 

Luven tungbeväpningen under tx·enne namn, alltefter de 

olika ställena på tungmembranen. Endast rhachis har 
tänder, dentes, pleurre deremot hakar. Någon förklaring 
öfver denna olika benämning har Loven ej gifvit och icke 
heller är det lätt att inse orsaken till denna åtskillnad i 
namn, då tanden ofta (åtminstone hos Pulmonaterna) en

dast genom sin symmetriska form åtskiljer sig från de 
närmast stående hakarue på pleurre, men får öfrigt före .. 
ter samma bildning och utseende. I eftenoljande ämnar 
jag derföre utsträcka benämningen tänder till hela tung� 
beväpningen och särskiljer dervid midteltat1den, den på 
rhachis, mellantändema, de närmast denne stående och 

sidotänderna, de yttersta eller de som befinna sig på 
tungmembranens nedåtvikna kanter. Dessa komma såle
des att motsvara de af Troschel använda benämningame 

1\'littel-Zwischen- och Seitenplatten 9 ). 

8) Loven l. c. s. 191. Mot Lovens indelning af tungmembranen 
har blifvit anmärkt, och icke utan skäl, att någon bestämd gräns 
mellan de olika delarne ej finnes. Detta gäller i synnerhet. om de 
slägten, hvilka hafva en "rhachis multidentata'' eller rhachis beTäp
nad med flera tänder, hvarvid mellantänderna komma att höra än 
till rhachis, iin till pleune (jfr Bronn. l. c. 951.). 

') Jfr. Trosch el l. c. s. 24; Bronn. l. c. s. 951. 
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Det är midteltai1den, som erbjuder det största intres
set och på hvilken största afseendet bör fästas. De på 
ömse sidor om denna 'sig anslutande mellantänderna för
blifva icke lika öfver hela membranen, utan förete ofta 
högst olika former. I allmänhet kan man säga .om dem, 
att de vanligen aftaga :i storlek, ju mera de aflägsna sig 
från medellinean, saint antaga dmje'mte en mera samman
satt form 1 ). Thomson uppställer härvid den regeln : "en 

rät linea tillkännagifver likhet hos tänderna, en böjd till

kännagifver en stegvis skeende förändring i deras form 
och en bugtig tillkännagifver en plötslig förändring" 2). 

Då detta ämne ännu har blifvit så litet behandladt, 
att ingen bestämd terminologi är fastställd, torde det 

vara nödvändigt, att med några ord förklara de termer, 
h vilka jag kommer att begagna i denna uppsats. V id 
betraktandet af en tand kan man vanligen särskilja tvenne 

delar, neml. ett underliggande partie och ett ·öfre eller 
den egentliga tanden. Medelst den undre delen är tan
den fästad vid tungmembranen, hvarföre jag vill kalla 
den rot. (Tysk. Platte, Eng. · Plate). På den egentliga. 

tanden kan man åter i de flesta· fall särskilja tvenne de

lar, först den, medelst hvilken tanden står i förening 
med roten, hvilken del jag ämnar kalla krona (Tysk. 

Basis, Eng. Base) och sedan den fria tandspetsen (Eng. 
apex.) 3). 

Radulan erbjuder ett högst olika utseende allt efter 
tändemas olika form, hvilken, såsom ofvan är anmärkt, 

') Johnston l. c. s. 363. 
2) l. c. s. 90. 
3) Det skall måhända synas något djerft att vilja benämna 

dessa delar efter dem hos de högre djuren, men då man rP.dan ge
nom namnet tänder på sätt och vis satt Molluskernas tungbeväp
ning i jemlörelse med verkliga tänder, synes detta innebä.m ett 
skäl härför. 
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varierar betydligt hos de olika familierna. , Sålunda fin
nas enkelt spetsiga, lanzettlika, knöliga, en- två- eller 
fler-taggiga, på ena sidan kamlikt sågade, -på, båda si
dor taggade m. fl. olika tänder ') .  Huruvida tändernas 
form här, liksom inom andra djurklasser, ii.rt betingad .af 
födans art, är ämm oafgj ordt . Exempel finhas · på att 
många, som uteslutande äro vextätande, likväl under, vissa 
omständigheter förtära kött, såsom vissa Limaxarter, hvilka 
ofta hålla till godo med döda djur af sitt eget slägte . 

· Hvad tändernas · antal beträffar, så uppgifver John
ston, att antalet af längdrader kan variera från - i l ,  3 till 
100 ja 200 och ännu mera, och tvärraderna kunna uppgå 

till 120 och deröfver, så att der på en tunga kan finnas 
öfver 20,000 tänder. 

Hvad tändernas kemiska beståndsdelar beträffar, så 

antogos de först vara phosphorsyrad kalk, derefter trodde 
man sig hafva funnit dem vara :if kiselartad beskafi'€m:.. 
het. Genom de . seclnare årens -undersökningar har dere
mot blifvit uppvisadt, att de till sin hufvudrnassa bestfL 
af Chitin, jemte en ringa del benjord. 

Såsom ofvan är sagdt, utgör tungan eller rättare 
tungans; 1;ifmeh1bran den , vigtigas te delen af tuggappara
ten . Den tjenar ej endast till att gripa och afslita födo

ämnena, utan äfven • att sönderrifva och föra dem ned i 
svalget. Om sättet, huru detta tillgår, säger Loven : 5) 
"Genom muskelapparatens spel skjutes den - - membrana 

lingualis - framåt utom munöppningen och drages åter 

in, hvarvid hakarna på dess yta gripa rofvet och sönder
slita det eller i vissa fall måhäl1da deri ingjuta något 

giftigt ämne". Loven omnämner således blott tändenta 

') J.ohnston l ,  c. s. 393 ; Wiegmanns arehiv 1839. s .  182. 
5) l .  e. s .  180. 
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som verksamma vid födans afbitande .och söndermalande, 
men synes deremot icke tillägga käkarne någon vigt vid 
denna operation. Häri synas också de flesta författarue 
vara ense. Käkame hafva blott en unde1·ordnad bety
delse, såsom att hjelpa till vid fasthållandet af födan 
och att tjena som ett fast motstånd, mot hvilket tänderna 
kunna verka 6) .  Betraktar man en ätande snigel, kan 
man se, hur tungan tränger sig ut : mellan läpparne och 
framskj utes till födan t. ex. bladet, af hvilket den vid 
tillbakadragandet med tillhjelp af tänderna afrifver större 
eller mindre stycken. Härvid är likväl ej hela r�fmem
hranen verksam, utan blott dess främre del, som fram
riteker ur tungsliclan och ligger utbredd på den s. k. 
elastiska skifvan. Derföre befinnas också tänderna på 
denna främre del vanligen vara afnötta och slöa eller till 
och med affallna 7). Allteftersom tändema på denna del 
blifva obrukbara, framskjuter radulan ur t.ungslidan, vid 
hvilkens bakre ända nya tänder bildas 8). 

Vid betraktandet af mundelarue hos Pulmonaterna., 
visar det sig, att dessa i det hufvudsakligaste öfverens

stärrnna med den beskrifning, som jag i det föregående 

försökt lemna öfver mundelarne hos snäckorna i allmän-: 

0) Den ende, jag funnit vara af annan mening, är Semper, son:i. 

säger, att djuret med tiindema fa sthåller födan och sedan genom 

ntt röra kiiken nedi\t afskär de mellan den och tung-randen liggande 

fcidoä m nena .  (Zeitschrift f .  wiss .  Zoo l. 185 7 s. 359). 

') Mö bins och Meyer uppgifva (Fauna der Kieler-Bucht s .  XXVI), 
att de hos JEeolis cxigua ,  Elysia viridi s m. fl.  iakttagit 20-30 af
fallna tiinder i en säckformig utvidgning i främre delen af munhå
lan. Af dessa voro de nedersta minst och hä rrörde fr�n djurets 

ungdom, de öfversta deremot större och liknande de främ sta på 

radulan. 
s) Troschel J .  c. 22. Jfr. Bronn J .  c. 948, hvarest uppgifvE>s, att 

icke blott radulan , ut.an äfven tungslidan vexer småningom fram åt. 
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het. Bakom den med svulstiga läppar omgifna munöpp
nin gen ligger den ovala muskelmassan, som innesluter 
tungan. Den från dess undre sida utgående tungslidan 
är mycket kort och synes blott som en liten papill. Till 
sin hyggnad afviker tungan hos Pulmonaterna från den 
hos andra snäckor derutinnan, att den, enligt Ciapare
des uppgift 9), blott består af ett tungbrosk, hvilket bak
till är grenadt. Sjelfva tungmembranen är till formen 
alltid något mera lång än bred, fastän hos Helices denna 
�skillnad ej är stor. Främre delen af densamma utlöper 
i en trubbig spets, bakre delen deremot är afrundad. 
På densamma finnes alltid en talrik mängd tänder. Lo
ven 1) definierar Pulmonaterna : ''membrana lingualis lata-, 
plana vel aliquantum concava, Fhachi unidentata, pien
rarum uncnns numerosis. Series Helicea cum Bullis con
uectens". Hos Pulmonaterna finnas blott få olikheter 
hos tänderna, hvilka till sin byggnad och gestalt visa 

stor öfverensstämmelse. De stå vanligen tätt tillsammans 
och hafva en bred, mer eller mindre fyrsidig, aflång rot, 
med tillbakaböjd tandspets. Likväl kan man hos de fle
sta arterna uppvisa någon olikhet, om än också denna 
ibland icke är j ust så skarpt framträdande. Hos vissa 
arter framträder olikheten skarpare hos käken, hvilken 
till sin form, utseende och ställning är mycket olika. 
Hos Pulmonaterna finnes vanligen blott en månformigt 
böjd öfverkäk för handen, som hos Landsnäckorna be
står af ett enda stycke, men hos Vattensnäckorna af ett 
mellan- och tvenne sido- stycken. Förutom öfverkäk har 
Lymnreus jemte Planorbis äfven tvenne små lanzettlika 
sidokäkar 2) .  Käken är ofta på sin framsida försedd med 

9) l. c. s. 156. 
') l. c. s. 190. 
2) Mång� anse Lymnams hafva blott en öfverkäk, då de som 
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lister, hvilka gifva den ett compliceradt utseende. Dess;t 
lister, som ofta sträcka sig utom kanten, äro till antal 
och ställning olika, så att man begagnar äfven dem till 
artbestämning. Af det ofvan sagda visar sig, huru olik 
käken kan vara, hvarföre ock Mörch föreslår densam� 
till indelningsgrund för Landpulmonaterna 3). Hos oxy
gnatha, till hvilka Limax hörer, fattas de enkla listerna 
och i deras ställe finnes en långt framräckande spets eller 
midteltand. Slägtet Arion kommer att tillhöra Aulaco .. 
gnatha, som hafva en fårad eller med lister försedd käk. Hos 
flera Fulmonater saknas käken alldeles, Agnatha. Mörch. 

Arion ater. LIN. 

(Limax ater. NILss.). 

Tvärraderna äro nästan räta, blott ytterst vid kan
ten något böjda. Rharhis beväpnad med en tand, inid
teltanden, hvilken igenkännes från de öfriga genom sin 
symmetriska form. Vid betraktandet af midteltaiidens 
rot, ser man, att den har en bägarlik form med inböjda 
sidor. (Fig. I. l. b.). Främre delen af densamma synes 
'vara afrundad och täckes ända till · midten fullkomligt af 
den öfverliggande tandkronan ; den bakre kanten dere
mot är nästan rät med afrundade hörn ; dess mellei·sta 
del täckes af den eftertaljande tanden. Roten hos mel
lantänderna synes vara liksom böjd åt sidan, så att den 

sidokäkar uppfattade skulle vara öfverkäkens sidostycken. Så sä

ger Johnston (l. c. s. 359) : "La nd- likaväl som sötvatten-pulmo 
naterna hafva blott en käk ofvan i munnen". De flesta uppgifva 
likväl trenne käkar. Jfr Troschel : Wiegmanns archiv 1839 s. 181. 
Woodward's Manual of Mollusca s. 27. Goldfuss l. c. s. 35. 

3) Synopsis Molluscorum terr. et fluviat. Danioo s .  5. - Mot 
denna indelning har likväl blifvit anmärkt, att den skiljer Limax 
för långt från Arion. Bronn. l. c. s. 1189. 

3 
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kanten, som ligger närmast midteltanden, framställer en 
convex yta, den andra åter en concav. Sjelfva midtel· 
tanden (Fig. I a) är något mindre än de närmaste mellan· 
tänderna och har en smalare och rät lanzettlik spets1 
hvilken sträcker sig något in öfver den efterföljande tandens 
krona. Dessutom har den på båda sidor om den egent
liga tandspetsen ett litet tandutskott. De närmast mid
teltanden stående mellantänderna likna densamma myc
ket, men skiljas från den hufvudsakligen derigenom, att 
de ega blott ett litet tandutskott, hvilket alltid är belä
get på den från midteltanden bortvända sidan ; dessutom 
kan anmärkas, att tandspetsen på dessa är något större, 
samt luta svagt mot midteltanden, likväl icke mera än 
att tandspetsarna hos en föregående tvärrads tänder ligga 
inom kronan på de motsvarande tänderna i efterföljande 
rad. Men, såsom ofvan är sagdt, forblifva icke dessa 
tänder lika öfver hela membranen, utan förändras ju mera 
de aflägsna sig från rhachis. Efter ofvanbeskrifne tän
der, hvilka utgöra omkring 20, följa en 1 8  stycken, hvilka 
skilja sig från de föregående derigenom, att deras krona 
aftager i storlek, under det att spetsen blifver längre och 
sedan äfven smalare ; dessutom luta dessa tänder mera, 
så att en föregående tvärrads tandspetsar ligga emellan 
efterföljande rads tänder (Fig. I. 2). Emellan dessa och 
de yttersta synes · ingen annan skillnad vara, än att spet
sen tilltager i längd och lutningen blir ston·e. Lutnin
gen är alltid mot medellinean. Hos flera af dessa tänder 
synes det lilla tandutskottet försvinna, men återkommer 
tydligt hos de sista. Hvad de på membranens yttersta 
kanter belägna tänderna angår, kan anföras, att de ofta 
äfven inom samma exemplar variera betydligt. I de fle
sta fall kan man likväl steg för steg följa öfvergången 
från midteltandens form till de yttersta tändernas. 
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H vad tändernas antal beträffar uppgifver Thomsofi '), 
att uppå hela tungan finnes 1 7,600 tänder, hvilka. äro 
ordnade i 160 tvärrader med 1 10 tänder i hvarje rad. 
Goldfuss 5) uppgifver längdmdernas antal till 56-66 och 
tvärradernas till 150. 

Arion ater. var. albus. 
(Limax albus. NILSS.). 

I sin "Historia molluscorum Suecire" uppställer Nilsson 
denna snigel såsom en egen art under namnet Limax 

al bus. Numera anses den allmänt endast vara en varie
tet af den foregående, från hvilken den också, åtminstone 
till sitt yttre, blott skiljer sig genom sin olika färg. Af 
denna varietet, som i synnerhet uti Skåne är mycket säll

synt, har jag varit i tillfälle a,tt undersöka mundelarue 
på trenne exemplar. Hvad tänderna beträffar, voro dessa 
till sin form och utseende så öfverensstämmande med dem 
hos den verkliga Arion ater, att man härigenom synet'j 
hafva ett nytt bevis på rigtighet.en af att antaga al
bus blott såsom en varietet af ater. Äfven käkaJ"ne v oro 

till sin byggnad lika, fastän de foretedde en liten olikhet 
i sitt yttre utseende derigen om, att listerna hos Arion ater 
voro blott 10, hos albus de remot 12. Huruvida denna 
olikhet i listernas antal är constant, kan jag ej förklara 
för bestämdt, då dertill fordrades undersökandet af ett 
större antal exemplar. För öfrigt kan anmärkas, att man 
på dessa lister icke bör fästa alltfor stor betydelse, enär 
de till och med inom samma art ofta äro olika till an
talet, då, såsom Troschel anmärker 6), en list blifver än 
större, än försvinnande liten och vid sidorna blifva de 

') l. c. s. 193. 
1) l. c.  s. 56. 
•) WiegmaJ;tn's archiv 1836, s. 261. 
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vanligen så små och otydliga, att man icke vet, hvar man 
skall upphöra med räknandet. 

Arian fasciatus 

(Limax fasciatus. NILSS.). 
Tvärraderna äro äfven här nästan räta. Midteltan

dens krona, som hos de föregående hade en någorlunda 
aflång form, synes hos denna närma sig till en nästan 
rund. Sidorna på roten äro svagt inböjda ; dess främre 
del täckes af den öfverliggande tanden ; den bakre kan
ten, som täckes af den efterfoljande tanden, synes vara 
convex. (Fig. II. l .  a). Midteltamdens tanaspets är rät, 
till formen lanzettlik och så lång, att den sträcker sig in 
på den efterfoljande tandens krona, likväl utan att öfver· 
skrida kanten på sin rot. Roten hos mellantänderna är, 
liksom hos Arion ater, böjd åt sidan, så att den inre kan
ten (den åt medellineau vända) är convex och täckes af 
den öfverliggande tandspetsen, som· lutar något litet åt 
midteltanden. (Fig. II. l .  c.) Den yttre kanten blir con
cav och sträcker sitt hörn något upp mellan den andra 
radens tänder. Kronan hos mellantänderna har· en mera 
långsträckt form; förutom det lilla tandutskottet på den yttre 
sidan, kan äfven anmärkas, att den inre sidan utgår i en 
skarp kant. Tänderna forändra sig brott obetydligt på 
membranen. Förutom en smalare krona (Fig. II. 2) 
samt en något längre och mera lutande tandspets, skilja 
sig de yttersta tänderna obetydligt från de midteltanden 
närmast stående. 

Arian jlavus. 1\ltiLL. 
(Limax flavus. NILSS). 

Denna art visar så stor öfverensstäminelse i tänder
nas utseende med Arion fasciatus, att man svårligen kan 
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uppgifva någon betydande olikhet. Tvärraderna äro obetyd
ligt böjda. Midteltandens krona är till formen- rundad; 
Tandspetsen är rät och lanzettlik, samt försedd på hvatje 
sida om · basen · med ett litet tStndutskott; Af roten sy
nes blott den bakre kanten, som framställer en convex 
yta och synes blott nå intill nästföljande tand. (Fig. 
IV. l) 7)• Mellantänderna likna dem hos A. fasciatus ; 
dock kan anmärkas, att den på inre sidan. af kronan be
fintliga kanten här icke synes så skarp. Längre bort mot 
kanten förminskas tändernas krona på samma gång soni 
spetsen blifver något längre och mera lutande. (Fig. IV. 2). 
De yttersta tänderna äro något mindre. (Fig. IV. 3). 

För att åtskilja dessa arter visar det sig således nöd
vändigt, att äfven taga andra kännetecken till hjelp. Hu.; 
ruvida denna likhet i tändertlas utseende finnes hos alla 
de olika varieteterna af fasciatus och flavus, �an jag ej 
afgöra, då jag ej varit i tillfälle att ' midersöka dem alla. 
Kanske skola vidare och fullständigare undersökningar 
berigtiga den af Mörch företagna delningen af variete .. 
terna till fasciatus i tvenne olika arter. 

Limax; LisTER. 
Slägtet Limax visar stor öfverensstämmelse i tung

beväpningen med Arion. En större skillnad iakttages hos 
käken, då, såsom ofvan är sagdt, de hos Arion förekom
mande listerna här saknas, och i stället den concava ran
den utgår i en än spetsigare än trubbigare inidteltand. Med 

') Detta kanjag dock ej med säkerhet angifva; då vid några tänder 
syntes en genomskinlig linea, hvilken tycktes vara en fortsättning 
af roten, soni då: skulle sträcka sig in under nästfOljande tand. Jag 
har derföre på figuren betecknat detta förhållande med en punkte• 
rad linea. 
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afseende på tändernas utseende har. Merch 8) indelat släg·· 

te t Limax i tre anderafdeluingar. Till den första, som 

karakteriseras genom att hafva tvådelta sidotänder, hän:
för han L. maximus. Lin., L. cinereo-niger. Wolf. , L .. 
flavus Lin. och L. tenellus Nilss. Till den andra, som 
h.ar enkla sidotänder, höra L. agrestis Lin. och L. lrevis. 
M till. Till den tredje underafdelningen, som · karakterise

ras derigenom, att de mellersta tänderna äro i spetsen 
uppsvällda och sidotänderna urnupna, hörer L. margina
tus. Miill. 

Limax agrestis. LIN. 
Tvärraderna begynna redan från midteltanden att 

böja sig något framåt. Midteltanden synes icke stå i 
jemnhöjd med, utan något längre bakåt, än mellantän
derna. Af dess rot synes blott den bakre kanten, hvil
ken icke täckes af dlln efterföljande tanden. Kronan är 

till formen aflång och på midten af båda sidorna svagt 
urnupen. Tandspetsen är rät, lanzettlik och räcker utöf
ver rotens bakre . kant in på den efterföljande tanden, 
(Fig. III. l. a.) Af mellantändernas rot synes blott den 
bakre delen. På tandens inre sida ligger en list, som 
sträcker sig uppåt tandspetsen och slutar der, i jemnhöjd 
med rotens yttre kant, med en s tark spets , hvarigenom 

tanden synes komma att hafva icke blott det vanliga lilla 
tandutskottet på den yttre sidan, utan äfven ett dylikt 
på sin inre sida, fast detta sitter högre. (Fig. III. l .  c). 

(Denna list kan möjligen vara den inre kanten af roten, 
hvilket dock är svårt att afgöra). På inre sidan af 
kronan finnes ett skarpt hörn, hvilket passar in i det på 
den yttre sidan af den bredvidstående tanden befintliga 

8) l. c. s. 5. 
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haket. Mellantänderuns tandspetsar likna den hos mid

teltanden, utom att de äro något längre och lutand&. 

Denna tandform förekommer hos ungefår 20 tänder, hvar
efter utan någon vidare öfvergång tandspetsen blir myc

ket lång, skärformig och starkt lutande inåt mot rhachis. 
(Fig. III. 2). Denna tandform fortvarar sedan till mem
branens kant. 

Enligt Goldfuss stiger längdradernas antal till 4 7 --'53 
och tvärradernas till 102-113 .  

Limax maximus. LIN. 

(Limax cinereus. NILSS.) 
Tvärraflerna äro obetydligt böjda. Midteltanden är nå"' 

got mindre oeh ,mera symmetrisk än de närmaste mellantän

derna, med hvilka den annars har så stor likhet, att man 

blott med svårighet kan igenkänna den. Midteltandert 
saknar de små tandutskotten vid tandspetsens bas. · I det 
stället ligger på båda sidor om den lanzettlika tandspet
sen ej blott hos midteltanden, utan äfven hus mellantän
derna en list, hvilken sträcker sig nästan upp till tand

spetsens midt och · slutar der med en h vass kant, hvarige

nom tandspetsen synes vara försedd med ett hak på båda. 

sidor. Hos midteltanden slutar denna list lika högt på 

båda sidor, men hos mellantänderna ligger den på yttre 
sidan något lägre. (Fig. V. 1 .) Dessa lister försvinna 

redan vid omkring den 18:de tanden, hvarefter några 
tänder förekomma med en längre och mera lutande tand
spets (:fig. V. 2), hvilka synas bilda en öfvergång till de 
på sidorna stående, som hafva en lång, skärlik spets. (Fig; 
V. 3 .)  Hos de allra yttersta får tandspetsen "8tt insnitt 
på sin yttre sida (Fig.- V. 4). 

Thomson uppgifver tändernas antal vara 26, 800, och 
stå ordnade i 160 tvärrader med 180 tänder i hvatje rad� 
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Goldfuss del'emot uppgifver längdradernas antal till 80 
och tvärradernas till 1 45- 160. 

Limax cinereo-nige'r. NILSS. 
Till sitt utseende öfverensstämma täud.erna hos denna 

i det närmaste med dem hos den foregående. Tvärra
derna · äro äfven här något böjda. Midteltanden åtskiljes 
från de närmaste mellantänderna · genom sin mindre och 
symmetriska form, samt räta och något Sl)lalare tandspets, 
Af roten synes endast den bakre delen, h vars convexa yta 
täckes af den efteriöljande tanden.  Liksom hos maximus, 
saknas äfven här de små ta.nc:lutskotteljl på kronan och 
man -återfinner lister lika . dem hos foregående, hvarigenom 
tandspetsarue äfven Iios denna art icke blott hos midteltan
den, utan äfven hos de närmaste mellantänderna komma att 
synas vara på båda sidor forsedda med ett hak. (Fig. 
VI. 1 .) .  Dessa hak sitta till en början lika högt hos 
såväl midteltanden, som de första mellantänderna, men un
gefär vid den 15:de (fig. VI. 2.) sänker det yttre sig. Vid 
den 25:te blir t�_ndspetsen längre och mera lutande (Fig. 
VI. 3) ; ännu finnas be g ge haken q var, men börja sedan 
efter hand att blifva mindre, . tills vid den 32:re det . på 
inre si�an försvinner (Fig. VI. 4). Haket på yttre si
dan, �om v,id början . är beläget nästan vid tandspet
sens bas, flyttar sig sedan småningom . högre upp, så att 
det hos de yttersta tänderna kommer att sitta nära vid 
spetsen . 

. Enligt Goldfuss finnas 14 7-171  tvär- och 80 längd
rader. 

Mot sistnärode författare, som vill skilja L. cinereu,s 
från cinereo-niger derigenom,, att sidatänderna hos den 
förra skulle vara enkelt skärformiga, hos den sednare åter 
forsedda med hakar, anmärker Heynemann, att det är 



25 

egendomligt för hela grupp(ln att hafva · sidotäriderna två
spetsiga, ehuru denna form är mi-nst utYeeklad h� cilte
reus, der den uppträder först hos den 65:te tanden. Hos 
cinereo-niger uppträder den deremot redan vid den 1 5:de 
eller l6:de tanden . Tillika anmärker Goldfuss, att sido
insnitten felas hos begge de nu heskrifna arterna: ? >• 

Limax mar,qinatus. MuLL. 
(Limax cinereus. var. (:1. NrLSS.) 

Tänderna hos denna likna dem bos de tvenne före
gående arterna · derutinnan , att de sa;kna d:e små · tandut
skotten på sidoma. · Tvärraderna begynna genast att lilta 
något från midteltanden. Roten täckes nästan helt ooh 
hållet af den ofverliggande tand-ffi:�, så att blott den bakre 
-convex-a ikiantens lltirn synas-. - Midteltanden bar en afl.ång 
form ; tandspetsen är rii.t, lanzettlik; och' når in . på den 
-efterföljand� tanoen. (Fig. VII 1) .  8Uäl denna som mel
lantändernas tandspetsar synas uppsvällda genom :utltnpå 
dem liggande lister. Af mellantändernas rot ' synes blott 
den bakrei kantens yttre hörn. Mellautänderila äro större 
än midteltanden ; på - den inre sidan- rif deras krona finnes 
ett skarpt hörn, den yttre är deremot afrundad (Fi-g. VII. 

2) .  Af denna tandform förekomma omkring 1 7  tänder, af 
h vilka de sista blott aftaga något i storlek och synas bilda 
öfvergången till de 1 derpå följande, h vilka, till antalet om
kring 14, erhålla en längre · och skärformig spets (Fig. 
VII. 3.), under det att kronan aftager. Vid den 32:de 
tanden börjar visa sig på yttre sidan af tandspetsen en 
liten inböj ning, hvilken sedan öfvergår till ett insnitt, som 
i början befinnes vid midten af tanden, men sedan höjer 

- ; -----
9) Jfr. Goldfuss l. c. s. 62 ; Heynemann l. c. s. 102 ; På planschen 

XCV i Bronns Klass. und. o�dnung finnes en figur · öfver L. einerens 
med tydliga sidotanduskott. 

4 
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sig (Fig. 4) allt mer or h mer, så att ·det till slut kommer 

upp till spetsen, bvarigenom denna synes vara urnupen, 
(Fig. 5 ).  Hos de yttersta tänderna synes detta hak åter 
försvinna. Ytterst vid membranens kant förekommer en 

och annan tand, som utom den ege:ntliga tandspetsen, äf
ven har tvenne små sidotänder, jemte andra oregelbun

denheter. Enligt GolMuss har den 6-!-69 längd- och 
1 32- 1 4 1  tvärrnder. 1 ) ·  

Helix. LIN . 

Till sitt utseende visa tänderna hos Helices i allmän
het en stor öfvereusstämmelse med dem hos slägtena 

Arion och Limax. Genom käkens · utseende synas de lik
väl mera närma sig Arion derigenom, att käkarue äro 
försedda med tvärlister. Dessa lister variera till sitt an
tal och läge hos . de olika arterna. Om tm)gan yttra�· 
Goldfuss, (l. <!.  s; 44), att skillnaden mellan enkla närbe

slägtade arter ijr · så 1·inga, att tungan här visar sig foga 
brukhar till artbestämning. · ' Han ; anser, att olikheten hos 

många species får sökas i det olika antalet �f längd- och 
tvärrad er. D.etta låter sig dock svårligen göra, enär dessa, 
som Heynemaun visar, variera betydligt hos äldre och yn

gre djur af samma art. 

Heli:c pomatia. l..IN. 

Tvärraderna luta redan från midteltanden något litet 
framåt. Midteltandens rot är bågarlik ; dess bakre kant 
når in till den .efterföljande tanden, men täckes ej af den. 

1) Goldfuss säger om L. margina tus, · "att tä nderna på �nidtel

faltet äro lanzettformiga och på båda sidor försedda m'ed en sidotand" 
(1. c.  s .  64). H!lynemann har deremot lemnat en figur öfver den

samma (1 . c. T af. III fig. 6), hvilken ej har några sidotänd�r och såle·  

des  öfverE'nsstämmer m era med min.  
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Midteltanden är något mindre än de närmaste mellatltä.n
derna och synes ligga något längre bakåt ä u dessa Dess 
tandspets är lanzettlik, rät och räcker icke öfver kanten 
på sin rot (Fig. VIII . 1 .) På hvarje sida om den egent
liga tandspetsen finnes ett litet tandutskott l), Äfven här 
synas mellantänderna vara böjda åt siclan ; deras rot sträc
ker sig långt in under kronan på tänderna i efterföljm'lde 
tvärrad. Äfven deras tandspets ligger in på den efter
följande tandens krona, likväl utail att nå utöfver rotkan
ten . På den yttre sidan hafva · de ett litet tandutskott. 
Längre bort aftager deras krona i storlek ; spetsen blir 
deremot längre och mera lutande. På samma gång börja 
tänder uppträda, hvilka ega tvenne tandutskott på den 
yttre sidan, htarjemte ett hak börjar visa sig på den inre. 
tFig. VIII. 2). Efter hand blir detta hak mera tydligt 
(Fig. 3). Att fortfölja beskrifningen på de olika taudfor
merna vid membranens kanter är knappt möjligt, då tän
dernas form här oupphörligt synes vexla. Anmärkas kan, 
att ju närmare man kommer kanten; . desto• mera delade 
synas tänderna blifva (Fig. 4}. Detta, att genom klyf-; 
uiug föröka antalet af spetsar, är en egendomlighet för 
hela slägtet. Hos många af mellantändertla : har jag sett 
eu tandform uppträda, lik den i Fig. 5 . afhildade, hvil.., 
ken likväl sannolikt är abnorm 3). 

Enligt Thomson skola 21000 tänder finnas, ordnade i 
HO tvärrader med' 1 50 tänder i hvarje rad. Goldfuss 

2) Dessa tandutskott sitta i de flesta fall likil högt, men undan

tagsvis kan det ena komma att sitta något högre; 
3) Uppkomsten af sådana missbildningar söker Heypemann (l. 

c. s .  208) förklara derigenom, att 2 eller 3 längdrader uppstå vid 

olika tid och sedan sammanvexa. Denna förklaring synes ganska 
sannolik, i synnerhet som sådana tänder förekomma med tandut

skott på båda sidor och således motsvara två enkla. 
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uppgif�er längdradernas antal till 60- 73; och tvärrader

nas till 150�1 92.  

Helix arbust01·um. . LIN. 

Om tnan- bortser från storleken, visar denna ll!rt i tii;n .. 

dernas utseende en stor likhet med Helix .pomatia:, · Tvär

raderila äro nästah räta. Midteltandens bägarlika. Tot 

räcker blott intill den efterföljande tanden. Midteltandi:m; 

som är mindre än mellantänderna har en rät, lan'zettlik 

spets, något smalare än mellantändernas o�h hvilken sträc
ker sig ej öfver kanten på sin rot. Påi · hv::nje sida fin
nes ett litet tandutskott. · (Fig. IX� 1 ), , Mellantändernas 

rot är böjd åt sidan.; deras tandspetsar luta åt midtel
tanden. Ungefår vid den 20:Je tanden bö1jar ett litet 
hak visa sig nära vid yttersta ändan af tandspetsen (Fig. 

IX. 2.), hvilket sedan flyttar sig hö gre upp; så · att till 
slut, tandspetsen synes kilufven. På samma gång börja 

tänder förekomma , med tyenne .små tandutskott på den 
yttre sidan (Fig. IX. 2). . Y>tterst vid kantea: förekomma 

tänder, ·hvilka hafva icke blott den egerltliga: taindspetsen, 

utan äfven det lilla tandutskottet klufvet. (Fig. IX. 3).  
Troschel •) uppgifver tändernas antal till ungefår 8000 , 

etdnade i 1 10 längd- och 76 tvärrader. ' Enligt Goldfuss 
finnas 45-54 längd- och 137--154 tvärrader. 

Helix nemoralis. !.IN . 

Tvärraderna börja att luta redan från midteltauden. 
Midteltandens · rot är mycket lång, till formen bägarlik, 

afsmalnande vid, den främre dele n, hvilken täckes aJ den 
öfverliggande tanden. 

' 
Den bakre kanten är 'concAv och 

sträcker sig intill efterföljande tand. Midteltanden, . som 

')  Wiegmanns arch. 1836. s. 263. 
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är mindre än de närmaste mellantiinderna, når endast till 
midten af sin rot .och är till formen aflång. Dess tand
spets är kort, bred och trubbig ; de små tandutskotten vid 
sidorna saknas (Fig. X. 1 ). Mellantänderna luta starkt 
mot midteltitnden och sakna tandutskottet, m.en i stället 
hafva de på den inre siJan af kronan ett spetsigt utskott. 
Tandspetsen ä.r uppS:Välld. Hos de första mellantänderna 
räcker ej spetsen in på . tänderna i efterföljande tv ärrad, 
men den .tillta.ger seclan i längd, så att den då sträcker 
sig något in på dem. Ungefår vid den J3:de tanden bör
jar ett litet hak visa sig på tandspetsens yfitre sida, hvil-; 
ket sedan blir större, så att derigenom till slut nästan 
uppkommer en liten fristående sidotand. Ungefår sam-: 
tidigt härmed blir äfven sjelfva tandspetsen klufven.  De 
vi.d membranens kant belägna tänderna hafva dessut{lro 
tandspetsen ännu ytterligare delad. 

Thomson uppgifver tändernas antal till 13500, som 
stå' i 1 35 tvärrader med 100 tänder i hvarje rad. Euligt 
Goldfuss variera tvärraderna mellan 13 1- 156 och längd-: 
raderna mellan 42-45, 

Helix hortensis. MOLL. 

Denna art som till sitt yttre utseende ofta så niira 
öfverensstämmer med den föregående, att dett är svårt att 
åtskilja dem, visar äfven en · stor likhet med densamma 
i tändernas byggnad och utseende. Tvärraderila äro nå
got böjda. Roten · på midteltanden är bäg�tlik och når 
icke intill den efterföljande tanden. Den täckes till stör
sta delen af den öfverliggaude tanden. Dess bakre kant 
är på midten starkt urnupen � ) . Midteltanden, äfven som de 

') Hos de 8-10 exemplar a f nemoral is· och horten sis, som jag 
undersökt, har denna kant alltid vatit hel hos den förra,. men ur· 
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första mellan tänderna, saknar de små: sidotandutskotten. 

Midteltandens krona är aflång ; dess tandspets är kort, trub
big och uppsvälld samt skiljes ej genom riågon större in

skärning från kronan ; den når ieke till rotens bakre 

kant, i h vilkens hak den ligger (Fig. XI. 1 ). Mellantändemas 
rot är böj d  från, men sjelfva tänderna luta mot midteltan
den ; på kronans inre kant kan anmärkas en utstående spets. 
Tandspetsen är något smalare än midteltandens. Denna 
tandform förekommer hos ungefår 12 tänder. Vid den 
1 3:de tanden börjar ett litet sid.(')tandutskott visa sig på 
den yttre sida�1 (Fig. XI. 2) . . Detta är i början beläget 
på tandspetsens midt, men flyttar sig sedan högre upp, 
så att redan vid den 16:de tanden tandspetsen synes kluf
ven. (Fig. XI. 3 ) . Äfven hos denna art visa tandspet
sarna en stor böjelse att klyfva sig, så att man mot mem
branens kant kan finna tänder med den egentliga tand

spetsen klufven i fyra små spetsar. 
Enligt Goldfuss finnas 39-H längd- · och 138-142 

tvärrader. 

Helix hispida. LIN. 
Denna art, som hör till de , mindt·e inom slägtet, vi

sar i tändernas byggnad och utseende den största öfver
ensstämmelsen med H. pomatia, utom det att tänderna 

hos denna sednare äro betydligt större. Tvärraderna äro 
pästan räta. . Af midteltandens rot synes blott den ,bakre 

kanten, hvilken är concav och räcker blott intill den 
efterföljande tanden. Kronan hos såväl uenna som hos 
mellantänderna synes hoptryckt eller något utplattad. 
Midteltandens tandspets är lanzettlik, rät och når ej in 

nupen hos hortensia, hvarföre jag tror, man kan anse detta som 
ett eonstant kännetecken för denna art. 



på efterföljan1le tand 6 ) .  På hvarje si1la har den ett 
litet tandutskott (F'ig XII. l) Melbntäuderna luta · nå
got mot medellineau ; deras tandspetsar äro något län
gre ä.n midteltandens. Tänderna förblifva nästan lika öfver 
hela membranen . De yttersta hafva blott en något län
gre och mera lutande tandspets, hvarjemte det lilla sido
tandutskottet blir något större och synes mera fristående. 

(F'ig.  XII. 2). 

Lymm:ea. LAM.  

Från de ofvanbeskrifna slägtena skiljer s ig slägtet 
Lymnrea derigenom, att midteltanden iir i förhållande till 
de andra tänderna s�irdeles liten . Dessutl,lll finnas, såsom 
ofvan är anmärkt, förutom öfverkäk äfveu tvenne sido
käkar. Öfv�rkäken �aknar tvärlister och småtänder. 

Lymna:a sta,gnalis. LAM, 
Tvärraderna iiro nästan räta. M id teltanden är :myc

ket liten oeh till sitt utseende högst olika mellantänder
na, mellan hvilka den ligger liksom hoptryckt. Roten 
är bägarlik och når med sin bakre concava kant blott 
till midten af mellaqtändernas tandspetsar. Sjelfva tan
den har blott en liten tandspets och räcker icke längre 
än till rotens midt. Mellantänderna hafva deremot upp
nått en större utveckling. Deras tandspets är stor och 
uppsvälld samt så iång att dm) ligger i1,1 på kronan 
hos tanden i efterföljande tvä1Tad. Förutom tandutskot
tet på yttre sidan, bakom hvilket yttre höruet af rote,ns 
bakre kant framskymtar, har den förste mellantanden på 
midten af tandspetsens inre sida ett djupt hak (Fig. XIII. 

6) Hos ett par exemplar hade den en större längd, så att de11 
låg in pil den efterföljande tandens krona. 



1 ). Detta hak saknas hos de andra mellantänderna , 
hvilka for öfrigt likna den forst-a. U i1gefår vid den 18 :de 
tanden börjar åter detta hak visa sig, föJ:s� helt ' obetyd
ligt vid tandspetsens midt (Fig. XIII. 2) j derefter blir 

det större och höjer sig tillika, så att tandspetsen synes 
vara klufven . Under tiden variera spetsarne, så att tän
der forekororna om hvarandra med två spetsar än på sin 
yttre sida (Fig. XIII. 2) än på sin inre (Fig .XIII . 3) .  Hos 
de yttersta tänderna visar sig en ännu större benägenhet 
för klyfning, Rå att der forekororna tänder med 3, 4 ja 

till och med 5 spetsar, af hvilka, likväl den. ,yttre alltid 
är störst . (Fig. XIIL 4). 

Thomson uppgifver tvärradernas antal till 1 10 med 
1 10 tänder i hva1je rad, således inalles 1 2 100 tänder. 
Likaledes säger Woodward att der finnas omkring l lO 
rader och 55- 1-55 tän der i hva1je rad. Goldfuss der
emot uppgifver längdraderna till '·44�46 'och tvärraderna 

till 125- 1 30. 

Loven säger om Lymmeus stagna1is : ''dens min u tus, 
compressus, acie simplici decurva j uneini circ. 32 ro
busti , crassi, enspide extus dente magno, in liltimis d.u:. 
plici, armato". På tabulan 3 hår Loven lemnat en af
bildning af · densamma, från hvilken min i någon mån 

afviker. På hans figur saknas det lilla haket på tand

spetsens inre sida. Jag har sett det på minst 8 exem
plar j på ett fans det hos tanden på venstra sidan 'om 

rhachis, men saknades hos den andra j hos ett annat exem

plar saknades det helt och hållet. Dessutom vill jag an
märka, att hos en L. stagnalis, som jag undersökt, ians 
ingen midteltand . Hos ett yngre exemplar fans 2:ne 
tandspetsar hos midteltanden. Äfven funnos på de första 
mellantänderna hos flera tvenne små tandutskott i stället 
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for ett, hvilket visar huru stor benägenhet denna att har 
for delning af tandspetsarna.  

Lymnaxt auricularic1-. LA:M. 
Tänderna hos denna skilja sig i intet väsendtligt 

från dem hos den föregående, utan att de äro mindre. 
Det hak på inre sidan af tandspetsen, som hos stagnalis 
blott fans hos den första mellantanden, fins här äfven 
hos de andra (Fig. XIV. l). Beläget först på tandspet
sens midt, flyttar det sig sedan högre, så att tand
spetsen synes klufven . Ungefär vid den 12 :te tanden börja 
tänder uppt räda med treklufven spets j emte det lilla tand
utskottet (Fig. XIV . 2). På membranens kanter före
komma tänder med 4 och 5 små tandspetsar, hvilka i bör
jan sitta jemnhögt, men sedan i en sned linea. Fig. XIV. 
3). Härvid är likväl den yttre tandspetsen alltid störst . 

Lymnf13a ovata. DRAP. 
Tänderna hos denna art likna så mycket dem hos 

auricularia, att jag ej kan uppgifva några constanta olik
heter. Mellantändernas tandspetsar 1;äcka likväl ej in på 
den efterföljande tvärradens tänder. Redan vid den 9:de 
tanden har haket på tandspetsens inre sida flyttat sig så 
upp, att tandspetsen synes klufveu. (Fig. X V. 2) .  Vid 
den 12 :te blifva der trenne spetsar, livarefter tänder före
komma med än fyra än fem spetsar, af hvilka den yttre 
alltid �ir störst. 



Förklaring öfver Figarerna. 

De med l betecknade figurer föreställa midteltanden 
med de närmaste mellantänderna. De med 2, 3 och 4 
betecknade äro mellantänder på olika afstånd från m e· 
dellinean . 

Alla teckningarna äro gjorda vid omkring 200 gån· 
gers förstoring.  

Obs. ! Genom missförstånd hafva de med 2, 3, och 4 
betecknade figurerna kommit på högra sidan om fig. l i 
stället tör på den venstra, hvilket jag härmedelst vill rätta, 
då annars en förvillelse kan uppkomma derigenom, att 
tandspetsarna nu synas luta från midteltanden. Detta 
är förhållandet med alla figurerna, utom hos X. Helix ue· 

moralis och XI. H. hortensis, h varest de stå på rätt ställe. 



lV Arion flavus . V Lim ax maximus . 
l p l 
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VI Lim ax Cinereo -niger. 
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