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       ABSTRACT

One of the problems with existing cultivation of earthworms is the sorting technique, 
which is time laborious. The aim of my experiments with Eisenia andrei (Lumbricidae) 
was to determine if a specific substance or attractant biased foraging direction of the 
worms. The substance or attractant would function to entice E. andrei to one place and 
concentrate the worm population in a particular area. A tube construction, where worms 
could move towards different food substances, was tested to improve current sorting 
techniques. The results indicate a favoring of mown grass, but further trials are necessary 
to achieve more accurate results.  

The research of the ecology of Oligochaeta is a fairly new field with a lot of unanswered
questions, which makes it difficult to evaluate to what extent worm behavior is affected
by other aspects besides temperature, moist content or chemical stimulation.
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INLEDNING

Forskningen kring olika aspekter av Oligochaeta (fåborstmaskar) är ett relativt litet och
nytt fält med få verksamma forskare och många obesvarade frågor kring de olika arternas
släktskap, levnadssätt, morfologi och betydelse för jordens struktur. Andra 
forskningsområden är Oligochaetas möjligheter inom recirkulation av organiskt material 
och som proteinkälla för domesticerade djur och fisk Perez-Losada et al. 2005, 2012, 2015.
Dominguez et al. 2015. Dominguez & Aira 2012. Dominguez & Gómez-Brandón 2012. 
Edwards 2004. Edwards & Bohlen 1996.

Senare tids ökande problematik med näringsförlust i jordar, föroreningsproblem, ökad 
eutrofiering av våra sötvattentillgångar samt växande avfallshanteringsproblem och ett 
alltmer akut behov av alternativa proteinkällor till djurfoder har lett till ett tilltagande 
intresse för odling av oligocheter, s.k. vermikultur Dominguez & Gómez-Brandón 2012. 
Edwards 2004. Edwards & Bohlen 1996. Munroe u.å.

Ett av de större problemen med dagens odling av maskar är separationen från det 
omgivande organiska materialet. Dagens mekaniska sorteringsteknik är inte bara 
arbetstidskrävande utan innebär även stor fysisk påfrestning på masken, vilket har
betydelse framförallt för levande produktion. Detta tillsammans med artspecifika
levnadssätt och andra aspekter gör urvalet av lämpliga arter för kultivering få.
Monokulturer med tilltagande risker för sjukdomar, skadedjur och miljömässigt betingad
påverkan på populationen är en riskfaktor Edwards et al. 2011. Edwards 2004. Edwards &
Bohlen 1996. Munroe u.å.

Sortering av maskarna med hjälp av deras naturliga födosöksbeteende skulle kunna 
fungera som ett första led i separationen av dem från deras organiska omgivning. Detta 
genom att koncentrera maskpopulationen i en fällkonstruktion, vilket bl.a. skulle minska 
mängden material för sortering samt påfrestningen på masken. 

Fylogeni

Oligochaetas systematik är fortfarande ett mycket omdiskuterat område med stora 
oenigheter kring inte bara de olika familjernas släktskap, utan även klassificeringen under 
klassen Clitellata. Klassificering baserades tidigare främst på daggmaskens morfologi 
medan senare tids forskning även har baserats på DNA-sekvensering (Bayesiansk slutsats) 
Perez-Losada et al. 2005, 2012, 2015. Huelsenbeck et al. 2001. Huelsenbeck & Ronquist
2001.

Ett av de stora problemen med morfologiskt baserad klassificering är tolkningsutrymmet 
och svårigheten att hitta homologa karaktärer. Genom klassificering som förutom 
morfologin även bygger på DNA-sekvenser undviks detta. Bristen på fossila fynd är ett 
generellt problem oavsett vilken metod som används. Perez-Losada et al. 2005, 2012, 
2015. Dominguez et al. 2015. Dominguez & Aira 2012. 

Den stora oenigheten mellan taxonomer, den generella oklarheten kring släktskapen även 
på högre nivåer och bristen på fossila fynd gör det näst intill omöjligt att ta upp 
Oligochaetas fylogeni annat än i stora drag. 

Stam: ANNELIDA (ringmaskar)

Klass: CLITELLATA (gördelmaskar)

Underklass: OLIGOCHAETA (fåborstmaskar)
3



De idag kända familjerna inom underklassen Oligochaeta tillhör Acanthodrilidae, Almidae,
Benhamiinae, Biwadrilidae, Criodrilidae, Eudrilidae, Glossocolecidae, Homogastridae, 
Komarekionidae, Kyonidae, Lumbricidae, Megascolecidae, Microchaetidae, 
Moniligastridae, Ocnerodrilidae, Pontoscolecidae och Sparganophilidae. 

Varav de vanligaste och därmed mest undersökta arterna tillhör familjen Lumbricidae. 
Inom denna familj är Eisenia andrei och Eisenia fetida två av de vanligaste arterna på våra 
breddgrader Perez-Losada et al. 2005, 2012, 2015. Dominguez et al. 2015. Dominguez & 
Aira 2012. Edwards 2004. Edwards & Bohlen 1996. Muntlig referens professor Dr. Jorge. 

Historik

Oligochaeta betraktades tidigare enbart som ett skadedjur. Redogörelser från olika delar av
världen beskriver olika fall där de har orsakat stora skador på växtlighet. Det gäller direkt 
skadegörelse genom angrepp på levande växtdelar eller indirekt skadegörelse genom att 
stora maskpopulationer har bidragit till ökad förekomst av mullvadar och andra predatorer 
etc Edwards 2004. Edwards & Bohlen 1996. 

Darwin var en av de första att beskriva Oligochaeta som ett nyttodjur. I sin bok The 
formation of vegetable mould through the action of worms (Darwin 1881) beskriver han 
deras betydelse för jordens struktur, syresättning och förmågan att bryta ned organiskt 
material, vilket är en förutsättning för en frisk jordmån. 

Det är inte förrän under de senaste ca 30 åren som intresset för forskning om Oligochaetas 
betydelse för jordmån och jordbruk ökat. Senare tids problem med minskande 
näringsinnehåll i jorden, växande avfallshanterings- och återvinningsproblem samt ökande 
bioackumulering av miljögifter har gjort att behovet av nya typer av renings- och 
återvinningsteknik ökat. Detta tillsammans med forskning kring andra naturliga processer, 
mikrobiota och andra saprofager (detritusätare) har även lett till ett ökat intresse för 
Oligochaeta Domínguez & Aira 2012. Domínguez & Gómez-Brandón 2012. Edwards et al.
2011. Edwards 2004. Edwards & Bohlen 1996.

Geografisk utbredning 

Detta stycke baseras på uppgifter från Edwards et al. (2011), Edwards (2004) och Edwards 
& Bohlen (1996).

Oligochaeta finns spridda över stora områden på de flesta av jordens kontinenter. 
Spridnings- och etableringsförmågan varierar hos de olika arterna och beror främst på 
anpassningsförmågan till föränderliga miljöer och varierande klimat, samt toleransen mot 
olika typer av stress. Förutom den naturliga spridningen, så är vissa arters 
spridningsförmåga dessutom starkt kopplad till direkt och indirekt spridning av människan.
Detta har lett till att vissa arter har kunnat etablera sig framgångsrikt, trots befintliga 
spridningsbarriärerna i form av hav, öknar, bergskedjor och istäckta områden. 

Forskning har även visat ett nära samband mellan olika arters spridning över landmassorna
och jordens tektoniska aktivitet. Förutom de inhemska arterna har enbart ett fåtal arter 
lyckats sprida sig över spridningsbarriärerna till öar, varav de flesta har distribuerats av 
människan.  
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Indikationer på att tidigare utbredning av glaciärer skulle ha stor betydelse för 
utbredningen av många arter har visat sig genom dagens utbredningsmönster. Även om 
vissa arter återkoloniserar tidigare istäckta områden snabbare än andra så är diversiteten på
dessa platser begränsad. Europa har generellt färre arter av Oligochaeta än många andra 
världsdelar, vilket främst beror på det förhållandevis sena tillbakadragandet av glaciärer.

Oligochaeternas naturliga spridningsförmåga är begränsad, framför allt genom sin 
begränsade konkurrens och anpassningsförmåga. Detta visar sig också genom det stora 
antal av dagens endemiska arters distribution och att områdena norr om isgränsen har fler 
peregrina (introducerade arter) arter men färre arter totalt (arter av familjen Lumbricidae är
vanliga i dessa områden). 

Mänsklig aktivitet har inte bara påverkat distributionen utan även diversiteten av olika 
arter, främst genom störning av maskhabitat p.g.a. intensifierad agrikulturell användning 
och miljögifter. 

De arter som introducerats och spridit/etablerat sig på fler platser benämns peregrina 
medan de arter som uteslutande finns på en eller ett fåtal platser benämns endemiska. Ett 
exempel på en familj med många peregrina arter är Lumbricidae, som troligen är den 
yngsta och mest undersökta inom Oligochaeta. De flesta arterna inom familjen 
Lumbricidae finns på den norra delen av hemisfären men även i tempererade delar av södra
hemisfären. Familjens spridningsframgång beror framför allt på ökad indirekt transport av 
människan och arternas stora tolerans för störningar p.g.a. ökad agrikulturellt nyttjande. 

Oligochaetas morfologi och fysiologi

Detta stycke baseras på uppgifter från Edwards (2004) och Edwards & Bohlen (1996).

Oligochaetas avlånga kropp är uppbyggd av ett flertal segment som åtskiljs av räfflor på 
utsidan och septa (skiljeväggar) på insidan. Det är inte ovanligt med en sekundär 
uppdelning av segmenten på den främre delen av masken (enbart en yttre karaktär). 
Segmentens storlek är relaterat till placeringen på kroppen. Det är inte ovanligt att de är 
bredare på främre delen och vid clitellum (ring- eller sadelformad körtel i kroppsväggen), 
samt att vissa arter även har utvecklat en annorlunda segmentering i den bakre delen av 
kroppen. 

Oligochaeta har även en genomgående mag- och tarmkanal som inleds från peristomium 
(det första segmentet) med en mun som täcks över av prostomium (läpplik flik över första 
segmentet). Storleken och sammanlänkningen av peristomium och prostomium skiljer sig 
mellan olika arter. Dessutom har en del akvatiska arter även utvecklat en annan struktur, 
proboscis (snabellik flik), istället för en prostomium. Olika former av prostomium 
benämns zygolobous, prolobous, epilobous eller tanylobous, beroende på utseende (Figur 
1A). 

Setae är borstlika strukturer som sitter i folliklar runt kanterna på oligochaeternas yttre 
segment. De kan kontraheras eller utvidgas och används för att greppa underlaget när 
masken förflyttar sig samt vid kopulering. Setaes utseende, hår- nål- eller stavlika, och 
storlek varierar beroende på placering och art. Även avståndet mellan setae, samt 
arrangemanget och fördelningen av dem, är artspecifikt och är en viktig karaktär för 
artbestämning. De olika typerna av setae benämns lumbricine, med tätt, brett eller avlägset 
parvis arrangemang, eller perichaetine beroende på hur de är placerade på segmenten 
(Figur 1B). 
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Clitellum (Figur 1) benämns den del som ofta är synlig som en svullet band på masken, 
men kan även synas i form av en pigmentförändring i epidermis (yttre hudlagret). Dess 
placering, utseende och hur många segment den löper över skiljer sig mellan olika arter 
och är en viktig del i artbestämningen. Det är en struktur som uppkommer vid könsmognad
hos några arter, tillfälligt vid kokongproduktion (produktion av slemhölje som bildar en 
skyddande kapsel där befruktning och vidareutveckling av äggen sker) hos andra arter eller
för att bara finnas vid själva förökningsfasen hos vissa arter. 

Förutom clitellum har Oligochaeter en mängd andra strukturer på den främre delen av 
kroppen som tecken på sexuell mognad. Deras antal och form är artspecifika. En sådan 
struktur är Tubercula pubertatis, en körtel som sitter nära eller på clitellum och används 
vid kopulering (Figur 1). Dess placering, utseende samt storlek är artspecifik och vissa 
arter saknar Tubercula pubertatis helt. 

Figur 1. Översiktlig bild av oligochaetas främre del, ventrala sidan. 

A. Olika typer av prostomium a) zygolobous, b) prolobous, c och d) epilobous och e) tanylobous.

B. Olika typer av setaes placering, Lumbricine arrangemang a) tätt parvis arrangerade b) brett parvis 
arrangerade c) avlägset parvis arrangerade och d) Perichaetine arrangemang. 

Oligochaeter kan vara röda, bruna, grå- blå, grönaktiga eller rosa. Detta beroende på 
närvaro eller frånvaro av pigment i form av granuler eller pigmentceller. Frånvaro av 
pigment ger dem en röd- eller rosaaktig färg p.g.a. att hemoglobinet syns genom den 
transparenta kroppsväggen. Andra arter har en regnbågsskimrande Kutikula (utanför det 
yttersta hudlagret) vilket ger dem en blågrön färg. Vissa arter uppvisar en ojämn 
pigmentering, t.ex. Eisenia fetida (Lumbricidae) som är tydligt randig, mörkare på 
segmenten och ljusare mellan dem. Hos en del arter är den ventrala delen (buksidan) 
ljusare än den dorsala delen (ryggsidan) av masken. 
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Kutikulan (det yttersta lagret utanpå huden) utgör tillsammans med epidermis (ytterhuden),
ett lager av nervvävnad och peritonium (bukhinnan) kroppsväggen. Kutikulan består av två
till flera lager av kollagena fibrer och är transparent, färgen på kutikulan varierar och är 
artspecifik (hos vissa arter är den färglös). Epidermis kallas det tjockare lager som sitter 
precis innanför Kutikulan och består av ett enkelt cellager av olika celltyper. Här finns 
stödjeceller för det strukturella stödet och utsöndrande celler som står för produktion av 
kutikulan samt basala celler som är till för att ersätta andra epitelceller. Epidermis 
innehåller dessutom körtelceller i form av bägarceller eller slemhinneceller som utsöndrar 
slem över kutikulan för att undvika uttorkning och förbättra rörelseförmågan i jorden. I 
epidermis finns en mängd olika sinnesceller, t.ex. fotoreceptorceller, främst på den främre 
och den bakre delen av masken och albumenceller, vilka ännu inte klarlagts vad de 
används för. I munhålan sitter en rad olika sinnesceller, vilka reagerar på kemisk stimulans 
(smak) och även prostomium är känslig för vissa kemiska substanser.

Peritonium separerar den inre ytan från coelomet, den vätskefyllda håligheten i kroppen. 
Vätskan i coelomet har flera funktioner, bl.a. förebyggande mot uttorkning, främjar 
andning genom huden och skyddar mot predatorer. Coelomets in- och utsida täcks av ett 
lager peritonium, vars tjocklek är artspecifik, samt har ett tvärgående septum, som är olika 
tjockt beroende på placering i kroppen och fungerar som avskiljare mellan de olika 
segmenten. Coelomets vätska är oftast mjölkvit, men hos vissa arter är den gulaktig och 
kan även lukta ganska starkt. Vätskan fungerar då bl.a. som försvar mot predatorer och 
som respons på mekanisk eller kemisk irritation (genom att spruta ut vätskan genom 
dorsala porer). 

Coelomvätskan innehåller lösta ämnen som transporteras via nephrostomer (trattlika inre 
öppningar som binder samman coelomet och nephridia, utsöndringskanaler) och ut ur 
kroppen. En del arter har istället ett slutet rör. De dorsala porerna är små öppningar som 
sitter mellan segmenten på hela maskkroppen och används i förbindelse med kroppshålan 
och coelomvätskan. Det finns även ett antal andra utsöndringsmekanismer, men det råder 
fortfarande stor oklarhet kring dessa, trots en mängd olika hypoteser. 

Oligochaeta har en genomgående matsmältningskanal från mun till anus (Figur 2), som är 
uppdelad i munhåla, pharynx (svalg), esofagus (matstrupe), crop (kräva), muskelmage och 
tarmar. Matsmältningskanalen börjar med en munhåla i de första segmenten, följt av 
pharynx som används för att suga in material. Esofagus utgörs av ett smalt oregelbundet 
format rör som utsöndrar kalciumkarbonat och slem genom körtlar. Esofagus åtföljs av 
krävan, vilken används för lagring av föda och sitter framför muskelmagen, som maler 
födan och mineraler samtidigt som olika enzymer frigörs. Krävan och muskelmagens 
placering i kroppen varierar beroende på art. En del arter saknar dessutom kräva och vissa 
arter har ingen medan andra har flera muskelmagar. Tarmen består av ett långt veckat rör 
med epitelvävnad, körtelceller samt celler försedda med cilier (hårstrukturer) som står för 
det huvudsakliga upptaget av föda. Oligochaeter är beroende av en mängd 
mikroorganismer för att kunna tillgodogöra sig näringsämnena i födan. 

Oligochaeternas kärlssystem består av ett nätverk med två ventrala och ett dorsalt kärl, som
sträcker sig genom nästan hela kroppen (Figur 2). Vissa arter har dessutom ett flertal 
förstorade kontraktila kärlstrukturer som fungerar som hjärta, pseudo- hjärta, medan andra 
arter istället har inälvshjärtan eller förgrenade hjärtan från det dorsala kärlet och 
tarmkärlen. Några arter har dessutom flera hjärtstrukturer parallellt. 
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Figur 2. Översiktlig bild på mag-tarmkanalen och kärlsystemet hos Oligochaeta.

Varje segment innehåller två till flera nephridier (utsöndringskanaler) som hos de flesta 
arter öppnas utåt i nephridioporer (utsöndringsporer), vilka sitter i rader längs med 
kroppen. Detta är maskens huvudsakliga utsöndringssystem för kvävehaltiga ämnen såsom
ammoniak, karbamid och urinsyra (har samma funktion som njurar hos vertebrater). Olika 
arter har olika typer av nephridier. Exonephridia öppnas utåt och är den vanligaste formen 
av nephridier och finns hos många arter av familjen Lumbricidae. Enteronephridia är 
nephridier där avsöndringen istället sker inåt i den bakre delen av magen. Meganephridia 
är en benämning på större och parvis placerade nephridier medan mikronephridia är 
mindre, enklare och talrikare. Olika arter kan även ha flera olika nephridietyper samtidigt. 
Benämningarna av de olika nephridietyperna är omdiskuterad bland forskarna.

Avfallsämnen utsöndras inte bara genom nephridier utan tas även upp av amoebocyter 
(rörliga amöbaceller), som finns i maskens blod, kroppsväggar, coelomvätska, lymfkörtlar 
och i tarmkanalen, för att sedan utsöndras tillsammans med feces. Det mesta av 
avfallsämnena från metabolismen utsöndras dessutom från blodet eller coelomvätskan till 
magen. Kloragogena celler i tarmens epitel tros ha stor betydelse för utsöndring av 
avfallsprodukter från blodet, men även andra näringsprodukter från vävnad till organ. De 
Kloragogena cellerna fungerar ungefär som levern hos vertebrater. 

Terrestra oligochaeter har inget specifikt andningsorgan utan syre och koldioxid 
diffunderar genom huden, kutikulan, epidermala vävnader och ut i blodet. Huden måste 
hållas fuktig för att denna diffusion av syre- och koldioxid ska kunna ske, vilket görs av 
slemkörtlar som sitter i epidermis. 

Respirationen sker genom utsöndring av coelomvätska i dorsala porer och nephridiala 
utsöndringar genom nephridioporer. Syre-och koldioxidutbytet sker genom en mängd små 
specialiserade kapillärer eller specifika andningsregioner i huden. Andningsregionerna tar 
upp syre från slemlagret på kutikulan genom epidermislagren. Syret förs sedan vidare i 
kroppen av hemoglobinet i blodet. Detta tillsammans med lågt tryck i kroppsvätskorna ger 
en mycket effektiv syreupptagning. Vissa arter kan därför leva långa perioder i vatten, 
gyttja eller översvämmade områden. Massmigration ur jorden beror ofta på mättnad av 
vatten i jorden, som vid syrefattiga förhållanden bildar svavelväte vilket är skadligt för 
masken. 
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Oligochaeternas nervsystem består av en nervkedja som sträcker sig från segment fyra till 
det sista segmentet längs med den ventrala delen av masken och Cerebrala gangliet (hjärn-
och nervknut). Denna sitter på den dorsala sidan av pharynx. Diverse nervförgreningar 
med varierande utseende sträcker sig från nervkedjan och det Cerebrala gangliet till olika 
delar av kroppen. 

I vissa segment bildar de ringformade strukturer, vilka i sin tur förgrenas till muskler och 
epidermis, medan andra segment istället innehåller ansamlingar av nerver. Segmentens 
nerver är sammankopplade med varandra och de motoriska nerverna, men stimuli kan även
gå indirekt via sinnescellsnätverket i kroppsväggen. Oligochaeter har även specifika 
nervceller som utsöndrar hormonlika substanser som troligen påverkar reproduktionscykler
och utveckling av sexuella karaktärer, men även funktioner som regenerering av ny vävnad
och pigmentförändringar. 

Oligochaeter kan regenerera delar av sin kropp om de skadas eller blir av med en 
kroppsdel, men för att detta ska kunna ske måste nervsystemet vara intakt. Omfattningen 
av regenerering är artbetingad och exakt hur det fungerar är fortfarande oklart. 

Kemikalier, solljus och beröring är tre stimuli alla arter av Oligochaeta reagerar starkt på. 
Sinnesorgan med sinnesceller sitter över hela oligochaetens kroppsyta och är 
sammankopplade med nerver i varje segment som svarar på olika typer av taktil 
stimulering. I framför allt den främre delen av kroppen (främst på prostomium) sitter 
ljuskänsliga sinnesceller med linsliknande strukturer (de fungerar ungefär som ögon) och 
sinnesorgan för kemisk stimuli (på prostomium och munnens epitel). 

Exakt hur alla delar av nervsystemets sinnesorgan, fotoreceptorer, synapser och deras 
inverkan på musklerna fungerar är ännu inte helt klarlagt trots omfattande forskning.

Livscykler

Detta stycke baseras på uppgifter från Domínguez & Aira (2012). Edwards (2004). 
Edwards & Bohlen (1996). Munroe u.å.

Dagens kunskaper om Oligochaetas livscykler är ett ouppklarat kapitel, även när det gäller 
de mest undersökta arterna inom familjen Lumbricidae. Troligen har de flesta oligochaeter 
likartade livscykler, med vissa skillnader i tiden för bl.a. utveckling. 

Oligochaeter är hermafroditer. De hanliga könsorganen består av testiklar, testikelsäckar 
och sädesblåsor. De flesta arterna har två par testiklar men det finns även arter med ett par. 
De honliga könsorganen består av parvis sittande ovarier (äggstockar) som producerar 
oocyter (äggceller) och äggsäcken (produktions och lagringsplats för de obefruktade 
äggen). 

Alla arter har en honlig och en hanlig könspor (Figur 1), vars utseende och placering är 
artspecifik. Dessa sitter på några få segment på kroppens främre del tillsammans med 
spermathecae (mottagar- och lagringsorgan för spermier), clitellum och andra 
körtelstrukturer. Den hanliga könsporen sitter mellan segmenten på den främre delen av 
masken, men är svåra att upptäcka och saknas ibland helt. De flesta arterna har ett par 
honliga könsporer som antingen sitter mellan eller på segmenten, en karaktär som är viktig 
för familjebestämning. 
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Oligochaeta har en eller flera parvis sittande spermathecae, som fungerar som mottagare 
och lagringsplats för spermatozoa (spermier). Prostata eller prostatakörtlarna finns hos de 
flesta arterna och utsöndrar slem vid utbyte av könsprodukter under kopulering. Utseendet 
är artspecifikt.

Reproduktionen sker under hela året men är beroende av miljömässiga faktorer, såsom 
temperatur och fukt. Den sker vanligtvis genom korsfertilisering men några arter 
fortplantar sig asexuellt genom fragmentering eller regenerering. Befruktningen sker i 
kokongen, vars form, storlek och antal ägg varierar mellan olika arter och används vid 
artbestämning. Även färgen varierar men det beror på mognadsgrad, vitare när den är 
nybildad till gul, grön eller brunaktig när den har mognat. Utseendet samt mängden 
kokonger som produceras varierar och är artspecifikt, men påverkas även av tillgången på 
föda och andra miljöfaktorer såsom jordens temperatur och fukthalt.

De flesta arterna producerar ägg och kokonger under större delen av året, men det finns 
även de som har flera diapauser (uppehåll i produktion, utveckling och tillväxt). Till 
exempel har arter inom familjen Lumbricidae inte bara diapaus utan överlever även 
perioder med stark miljöbetingad stress genom ett inaktivt stadium i kokongen 
(kokongerna är mer stresståliga än masken). 

Olika arters preferenser för jordtemperatur, populationsdensitet, åldersstruktur, tillgång på 
föda och fuktinnehåll i jorden påverkar inte enbart kokongproduktionen och tiden det tar 
för äggen att kläckas utan påverkar även utvecklingsgrad och tiden det tar för att nå 
könsmognad hos masken. 

Vid alltför extrema miljöförhållanden har olika arter diverse metoder för överlevnad 
(diapaus i olika former). Vissa arter har löst risken för uttorkning genom ett inaktivt 
stadium, anhydrobios (ett nästan helt uttorkat stadium där membran och cellstrukturer 
stabiliseras), som gör att de kan undvika uttorkning i perioder. Andra arter har löst 
problemet med kallare perioder genom att krypa längre ned i jordlagret och hibernera 
(stadium av dvala). En del arter har dessutom inre mekanismer som styr när de ska starta 
eller avbryta en diapaus. Under diapaus går energinivåerna ner markant men det krävs 
fortfarande en liten mängd energi, vilken finns lagrad i olika former beroende på art. 
Mängden lagrad energi har stor betydelse för längden på diapausen. Alla arter genomgår 
inte diapaus utan en del har istället löst problemet genom andra beteenden. Vanligast är 
migration från området med den miljöbetingade stressen. 

Oligochaeters storlek varierar från mindre än en cm hos vissa arter, medan andra arter kan 
bli upp till ca tre meter långa. På vilket sätt och under vilka perioder tillväxt sker varierar 
inte bara mellan arter. Det finns även stor variation inom arten beroende på miljöbetingade 
faktorer. En del arter växer genom tillägg av ytterligare segment från en tillväxtzon framför
anus. Andra arter växer istället genom att segmentens storlek ökar. Den största tillväxten 
sker vanligen före könsmognad.

Tidpunkten då juvenila individer kryper ur kokongen, variationen på storleken mellan de 
nykläckta juvenilerna samt om masken har haft en diapaus har stor betydelse för hur lång 
tid det tar för könsmognad och tillväxt. Den yttre morfologin förändras inte mycket fram 
till könsmognad.

En typisk maskpopulation består av juveniler (unga icke könsmogna individer), adulter 
(könsmogna individer) och äldre individer. Fördelning av dem är säsongs- och artbetingad.
Vissa arter slutar att fortplanta sig en period innan de dör, medan andra dör direkt efter 
reproduktion.
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Ekologi

Detta stycke baseras på uppgifter från Domínguez & Aira (2012). Domínguez & Gómez-
Brandón (2012). Domínguez & Edwards (2011). Edwards et al. (2011). Edwards (2004). 
Edwards & Bohlen (1996). Munroe u.å. Muntlig referens professor Dr. Jorge..

Oligochaeternas föda består av en blandning av förmultnat organiskt material, 
mineralpartiklar och mikrobiota. Olika arters intag av organiskt material och 
mineralpartiklar samt levnadssätt och utsöndring av vermicasting (näringsrikt maskfeces) 
har stor inverkan på jordens fysiska, kemiska och biologiska egenskaper. 

Vermicasting är en pelletliknande löst packad massa, med olika storlekar och 
sammansättning beroende på art och miljömässiga förhållanden. Det innehåller högre 
mikrobiell aktivitet och diversitet, samt högre halter lättillgängliga näringsämnen för 
växter, än omgivningen (tex nitrat och nitrit). Sammansättningen av de olika 
mikroorganismer som lever av vermicasting skiljer sig från de i vanlig kompost (som 
baseras på termofila bakterier och svampars aktivitet) och bidrar till ökad 
nitrifikationskapacitet. 

Epigeiska arter har generellt oftast inga permanenta gångar utan lever i ytlagren av olika 
typer av organiska materialansamlingar, såsom lövhögar eller gödselstackar. Deras föda 
består av förkomposterat organiskt material och dess mikrobiota. Två vanligt 
förekommande arter, som lever epigeiskt, med närmast global utbredning, är 
kompostmaskarna Eisenia fetida (Lumbricidae) och Eisenia andrei (Lumbricidae). 

Aneiska arter lever i semipermanenta eller permanenta gångar längre ner i jordprofilen och 
lever av mineralpartiklar samt förmultnat organiskt material från jordytan (tex löv), som de
aktivt drar ned i sina gångar. Stor daggmask Lumbricus terrestris (Lumbricidae) är ett 
exempel på en art med ett aneiskt levnadssätt.

Endogeiska arter lever i permanenta gångar längre ner i jorden. Födan består av en 
blandning av mineralpartiklar och organiskt material nere i ett stort nätverk av gångar. De 
skapar gångar för att söka föda vilket gör att de sällan kommer upp till jordytan. Ett 
exempel på en art som lever endogeiskt men även epi-endogeiskt är stor lövdaggmask, 
Lumbricus rubellus (Lumbricidae). 

Variationer mellan de olika arternas levnadssätt i olika områden är vanliga, en art som 
lever endogeiskt i ett område kan leva aneiskt i ett annat område men även mellanformer 
förekommer.

Arter som har ett aneiskt och endogeiskt levnadssätt bidrar till ökad porositet i jorden, 
vilket ökar dess förmåga att ta upp vatten och syre samt underlättar transport och 
omsättning av organiskt material. Genom daggmaskens utsöndring av slem hålls gångarna 
mer eller mindre permanenta vilket utökar porositeten djupare ner i jordprofilen. Detta i sin
tur bidrar till förhöjd vattenhållande kapacitet i jorden samt att syre och organiskt material 
transporteras längre ner i jordprofilen. Slemmet som masken utsöndrar tillsammans med 
utsöndring och deponering av vermicasting (maskens feces) gör att den mikrobiella 
aktiviteten och diversiteten i jorden ökar. 

Arter som har ett epigeiskt levnadssätt bidrar också till viss del till ovanstående 
strukturering av jorden. Men eftersom de inte har permanenta gångar och lever uteslutande 
av organiskt material i den övre jordprofilen, påverkar de omsättningen av organiskt 
material i större utsträckning än de arter som lever längre ner i jorden. 
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Det intagna materialet (mineralpartiklar och organiskt material) mals ner i 
matsmältningskanalen, där det tillsammans med enzymer och bakterier samt annan 
mikrobiota omstruktureras. En del tas upp för egen energianvändning och resten förs ut via
anus som vermicasting. 

Faktorer som påverkar Oligochaeta

Fuktinnehållet i jorden spelar stor roll för bl.a. olika arters utbredning och aktivitet. Olika 
arter har dessutom olika preferensramar för optimal fukthalt i jorden (variationer inom 
arten förekommer också). Även om det finns en viss anpassning till lokala förhållande så 
innebär torka decimering av stora delar av populationen om det fortgår tillräckligt länge. 

Förutom fuktinnehåll spelar temperaturen i daggmaskens miljö en viktig roll för olika 
arters etableringsförmåga och överlevnad i olika områden. Olika 
klimat/temperaturfluktuationer påverkar inte enbart biologiska processer och andra 
livsprocesser utan även tillgången på föda, utbredningsförmåga, aktivitet, samt 
populationens sammansättning och struktur. 

Få arter klarar av temperaturer under 0 ºC eller över 35 ºC (de klarar lägre temperaturer 
bättre än högre). Arter som lever i tempererade klimat föredrar temperaturer mellan 10- 20 
ºC medan arter som lever i subtropiska eller tropiska klimat föredrar temperaturer mellan 
20- 30 ºC. Många arter kan dessutom inte etablera sig i områden med för stora 
temperaturfluktuationer, t.ex. säsonger i tempererade klimat, medan andra arter har löst 
detta genom en mängd olika anpassningar.

Jordens struktur, djup, pH och dess organiska innehåll av material är andra viktiga 
komponenter som har stor betydelse för maskens överlevnad. Olika arter föredrar olika 
jordmåner med varierande sand- och lerhalter, vilket också påverkar fukt- och 
syreinnehållet indirekt. Jordlagrets tjocklek/djup har dessutom stor betydelse för 
etableringsförmågan, tunnare jordlager klarar t.ex. inte endogeiska arter att leva i. 

Oligochaeter missgynnas av för sura jordar, de flesta arter klarar inte av lägre än pH 3,5. 
Jordens kalcium- magnesium-kväve och salt-innehåll påverkar också maskens aktivitet. 
Kvalitén och strukturen på det organiska materialet i jorden avgörs av vilken typ av 
material som tillsätts, vilket också har stor betydelse för maskpopulationens storlek och 
utbredning. 

Populationsstorlek, fördelning och utbredning har stor korrelation med födotillgången. 
Även om maskarna klarar perioder med lägre födotillgång så decimeras populationen 
snabbt vid en bristsituation. Födan består huvudsakligen av organiskt material i form av 
växtmaterial, mikrobiell biomassa och en mängd annat organiskt material. En del arter 
lever i ett symbiotiskt förhållande eller livnär sig även på levande växtmaterial. 

Födans kvalité har större betydelse än kvantiteten. Är den näringsfattig begränsas 
populationens tillväxt kraftigt. Kolhydrater och fenolsammansättningar är några av de 
ämnen i det organiska materialet som påverkar kvalitén (tanniner gör det direkt otjänligt). 
Färskt organiskt material har de flesta arter svårt att bryta ner. Materialet måste först 
genomgå viss förmultning för att masken ska kunna tillgodogöra sig det, jordens 
mikrobiota gör att tillgängligheten och näringsmängden ökar. Dessutom har födans 
partikelstorlek stor betydelse. En del endogeiska arter klarar inte av större partikelstorlekar,
medan de större aneiska arterna klarar av dem.
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Oligochaeter konkurrerar indirekt med andra organismer genom sin påverkan på habitat 
och födotillgång. Konkurrensen mellan olika arter är ännu inte helt klarlagd. Många arter 
har dock utvecklat nischseparering, vilket möjliggör samexistens. Ett flertal arter har 
dessutom troligen undvikit konkurrens genom naturlig selektion. Genom nischseparering 
har de kunnat samexistera utan konkurrens, vilket troligen är en fördel som levt kvar till 
nutid (”ghost of the competition past”). 

Minskad konkurrens sker på olika sätt beroende på om populationen lever i ett tempererat- 
eller ett tropiskt område. I tropiska områden undviks konkurrens framför allt genom olika 
utbredningsområden i jordprofilen (olika arter lever på olika nivåer i jordlagren) och 
storleksskillnader. I tempererade områden undviks konkurrens också genom olika 
utbredningsområden i jordlagren, men här är de mer begränsade till det övre skiktet och är 
födospecialiserade i högre grad än de som lever i tropiska områden. Tropiska områden har 
näringsfattigare jordmåner, vilket många arter har löst genom ökad interaktion med 
mikrofloran, vilket också utökar tillgängligheten av olika typer av föda. Tempererade 
områden har generellt näringsrikare jordmån men färre olika sorters föda. 

Oligochaeta är föda för många djurarter (både vertebrater och evertebrater). Även om en 
del forskning gjorts på ett antal fågelarter och andra vertebrater så är forskningen kring 
predation på daggmask bristfällig. Två fågelarter som har Oligochaeta som huvudföda är 
Turdus merula (koltrast) och Turdus philomelos (taltrast), men även Laridae (måsfåglar), 
Sturnidae (starar) och Pica pica (skata) är exempel på fåglar som prederar på mask. Ett 
flertal evertebrater såsom Carabidae (jordlöpare) och Chilopoda (enkelfotingar) prederar 
på Oligochaeta, men även åtskilliga amfibier och reptiler, samt ett antal däggdjur t.ex. 
Talpa europaea (mullvad), Soricidae (näbbmöss), Meles meles (grävling) och Vulpes 
vulpes (rödräv) är stora predatorer på Oligochaeta. 

Bacteria (bakterier), Fungi (svampar), Protozoa (urdjur, protozoer), Rotifera (hjuldjur), 
Platyhelminthes (plattmaskar), Nematoda (rundmaskar), Acarina (kvalster) och 
Dipteralarver (tvåvingelarver) är några av de parasiter och patogena organismer som finns 
hos oligochaeter. Åtskilliga parasiter (Nematoda och Platyhelminthes Cestoda, 
bandmaskar) använder Oligochaeta som mellanvärd och vektor, där de fullbordar delar av 
sin livscykel (larvstadier), för att sedan vandra till den primära värden exempelvis en fågel 
eller grävling, men även tamboskap. Vissa av parasiterna och de patogena organismerna är 
välkänt skadliga för oligochaeter, men exakt hur och i vilken omfattning de påverkar dem 
är ännu oklart. Några av parasiterna påverkar t.ex. tidiga stadier i maskens utveckling 
(larver och kokonger) medan de patogena organismerna infekterar eller bildar gifter som 
påverkar masken.

Vermikultur 

Vermikultur är benämningen på produktionen av Oligochaeta för exempelvis framställning
av protein för djurfoder, som fiskbete, försöksdjur och för produktion av vermikompost. 

Processen där Oligochaeta tillsammans med mikroorganismer omvandlar organiskt 
material till vermicasting (maskfeces) benämns vermikompost. 

Oligochaeta är en av de viktigaste nedbrytande evertebraterna i jorden och står för 
finfördelning och strukturering av det organiska materialet, medan mikroorganismerna står
för den biokemiska nedbrytningen. 
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Maskens processering av det organiska materialet ökar den tillgängliga ytan på vilken 
mikroorganismerna förökar sig och kan kolonisera. Vermikompostering ändrar dessutom 
materialets kemiska och biologiska sammansättning, vilket ökar innehållet av 
näringsämnen i mer lättillgängliga former för växter (t.ex. nitrat och nitrit). Det organiska 
materialets ursprung, exempelvis boskapsgödsel eller avloppsslam, har stor betydelse för 
mikroorganismerna vilket också påverkar ämnessammansättningen i vermicasting. 

Vid jämförelse med vanlig kompost som baseras enbart på mikrobiell aktivitet (t.ex. 
termofila bakterier och svampar) har vermikompost fördelar i form av högre mikrobiell 
aktivitet och diversitet samt högre mängd lättillgängliga näringsämnen för växter. 
Experiment har även visat att vermikompost minskar förekomsten av sjukdomar och 
skadedjur hos växter, men det råder fortfarande stora oklarheter inom detta område. 

Några av de vanligaste arterna i vermikultur och vermikompost

Några av de vanligaste arterna inom vermikultur och vermikompost är Eisenia fetida , 
Eisenia andrei, Dendrobaena veneta och Lumbricus rubellus (alla Lumbricidae) i 
tempererade regioner, samt Eudrilus eugeniae (Eudrilidae) och Perionyx excavatus 
(Megascolecidae) i tropiska regioner. Gemensamt för dessa arter är deras förmåga att leva, 
reproducera sig och uppnå maxvikt i olika typer av organiskt avfall. De miljömässiga 
preferenserna för optimal utveckling, tillväxt och produktivitet skiljer sig mellan de olika 
arterna, vilket också ger dem olika fördelar. 

De två vanligast förekommande arterna i vermikultur och vermikompostering är E. fetida 
och E. andrei. De är två nära besläktade peregrina arter och tillhör de vanligaste arterna i 
tempererad jord. Deras levnadssätt och morfologi är så lika varandra att de tidigare ansågs 
vara samma art, Eisenia foetida (Lumbricidae). Båda arterna tål stora temperaturväxlingar 
och varierande fuktinnehåll, relativt extrema kemiska förhållanden samt relativt ovarsam 
hantering. Detta tillsammans med kort livscykel och hög viabilitet hos de nykläckta 
juvenilerna gör dem mycket lämpliga för både vermikultur och vermikompostering. D. 
veneta är en större art än Eiseniaarterna, men har lägre tillväxthastighet, längre livscykel 
och är mindre produktiv. L. rubellus är en annan större art inom familjen Lumbricidae, 
men dess relativt långa livscykel och mognadstid, långsamma tillväxt samt låga 
reproduktionshastighet gör den mer lämpad som fiskbete. 

De tropiska arterna är lika produktiva som de tempererade arterna, men tål inte lika stor 
temperaturvariation, särskilt inte när det gäller lägre temperaturer under 10 ºC. 

E. eugeniae är en stor art som lämpar sig bättre för vermikultur men kan även användas i 
vermikompost. Den lever både i organiskt avfall och mineraljord, har en snabb tillväxt och 
hög produktivitet, men tål inte för låga temperaturer och olika typer av stress, vilket gör 
den svårhanterlig. P. excavatus är en annan art som används inom vermikompostering i 
områden med tropiskt klimat. Denna art är produktiv, men kräver högt fuktinnehåll, stora 
mängder organiskt material samt tål inte låga temperaturer.
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Andra användningsområden

Ett flertal analyser av Oligochaetas vävnader har visat en likartad sammansättning av 
protein, vitaminer, fettsyror och mineraler som många av dagens mest använda 
djurfoderkällor. Vävnaderna har även visat sig innehålla en större andel fettsyror, 
mineraler och vitaminer, såsom niacin samt vitamin B12, än t.ex. fisk- och köttmjöl. 
Åtskilliga försök har även visat att fisk, kyckling och gris har haft lika bra eller till och 
med bättre tillväxt på protein från mask än protein från andra källor. Ett flertal experiment 
har även visat att proteinkällor från vermikultur kan minska sjukdomar och skadedjur hos 
djur (fisk, kyckling och gris). Andra användningsområden för Oligochaeta är i levande 
form som fiskbete och som försöksdjur inom dagens miljöforskning (ekotoxikologi). 

Ett växande och problematiskt miljöproblem är läckage av giftiga ämnen i form av 
bekämpningsmedel och andra miljögifter som t.ex. påverkar jordens fertilitet, 
grundvattenskvalité och ger hormonstörningar hos djur och människor. Näringskedjorna i 
jorden ackumulerar gifter, vilket också innebär att de organismer som lever av detritus 
(ruttnade växt- och djurdelar samt feces) är bland de första att påverkas av gifterna. 
Oligochaeter tillhör de organismer som lever av detritus och är därigenom ackumulerare av
olika miljögifter, vilket är en av anledningarna till att de är lämpliga för användning för 
bedömning av miljörisker. 

Oligochaeta används inte bara för att de representerar stora delar av evertebraterna i jorden,
utan även för sin stora utbredning och relativt enkla uppbyggnad och uppfödning, 
hantering, storlek samt förhållandevis korta livscykler (vilket gör studier över generationer 
möjliga). Detta har också gjort att de används som modellorganismer i olika sammanhang. 
Domínguez  & Aira 2012. Perez-Losada et al. 2012. Domínguez & Gómez-Brandón 2012. 
Domínguez & Edwards 2011. Edwards et al. 2011. Edwards 2004. Edwards & Bohlen 
1996. Munroe u.å.

Syfte 

Syftet med mina försök med födosökspreferenser för Eisenia andrei (Lumbricidae) är att, 
med hjälp av maskens födosöksbeteende, undersöka om en eller flera födoämnen utgör 
tillräckligt starkt inflytande för att uppnå en kontrollerad ansamling av maskar. Detta 
genom att testa olika attraktanters effekt på E. andreis födosöksbeteende. 

Avsikten med min studie är att utveckla en anordning, som genom koncentration av 
maskpopulationen skulle vara ett led i sorteringen av masken ur en volym organiskt 
material. Utvecklingen av separationsteknik görs som ett led i utvecklingen av 
odlingsteknik, med hänsyn till både effektiva och ekonomiska förutsättningar. 

Frågeställning

Vilken/ vilka attraktanter påverkar E.andreis födosöksbeteende i störst utsträckning?

Hypotes

Trots E. andreis primitiva uppbyggnad kan de aktivt välja ut föda dvs valet av föda är inte 
slumpmässigt. 

Styrkan av attraktanterna varierar och påverkar E. andreis födosöksaktivitet.
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MATERIAL OCH METODER

Material 

Sju stycken olika försök utfördes med 500 E. andrei i Satelliten, under lika många veckor. I
varje försök ingick totalt 500 st E. andrei. 50 l neutralt substrat i form av kompostströ 
användes i örsök 1 och 2 och 50 l neutralt substrat i form av torvmix användes i försök 3- 
7. I varje försök ingick ca 6 liter gjutsand, en doppvärmare inställd på 20°C och en 
temperatur/fuktmätare, SUPERPRO. 

Preparaten som användes i de sju olika försöken inkluderade riven melon, nyklippt gräs, 
rivna äpplen, kokt ris, kaffesump, Fun Light koncentrat (fläderblom- och citronsmak), 
riven morot, blötlagd betfor och mosad banan (Bilaga 2 och Figur 4- 10). Valet av preparat
i preparatbehållarna baseras på tidigare studier av födopreferenser för E. andrei 
Domínguez  & Aira 2012. Domínguez & Edwards 2011. Edwards 2004. Edwards & 
Bohlen 1996. Edwards et al. 2011. Munroe u.å. Muntlig referens professor Dr. Jorge 
Dominguez.

Försöksanordningen, Satelliten (Figur 3), utvecklades för att kunna testa en större mängd
olika preparat i varje försök, samt för att förtydliga resultatbilden.  1. Försöksanordningen, 

Satellitens

Figur 3. Försöksanordningens, Satellitens, dimension.     

Den stora centrumbehållaren i mitten av Satelliten är 44 cm hög med en inre diameter på 32 cm och en yttre 
diameter på 35,5 cm. De sex fördelningsrören som leder ut till preparatbehållarna är 26 cm långa och har en 
diameter på 11 cm. De följande sex preparatbehållarna i ändarna på fördelningsrören är 26 cm höga och har 
en diameter på 11 cm. 
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Metod

Sju stycken olika försök utfördes med 500 E. andrei i Satelliten, under lika många veckor. 

Ca 6 liter gjutsand placerades i botten av Satellitens centrumbehållare. En del av det 
neutrala substratet placerades sedan ovanpå sanden i satellitens centrumbehållare. I försök 
1 och 2 blötlades kompostströet delvis efter att det placerats i centrumbehållaren, medan 
torvmixen i försök 3- 7 blötlades helt innan placering i centrumbehållaren. Efter det fylldes
ca 80 % av varje fördelningsrör med torrt kompostströ i försök 1 och 2 och blötlagd 
torvmix i försök 3- 7. 

I preparatbehållare nr. 1 placerades enbart neutralt substrat i alla försöken, fuktigt 
kompostströ i försök 1 och 2 och blötlagd torvmix i försök 3- 7. I försök 1- 3 placerades 
även en doppvärmare (för akvariebruk) i en vätskebehållare i det neutrala substratet i 
preparatbehållare nr. 2. I de kvarvarande preparatbehållarna i varje försök placerades först 
neutralt substrat i botten av varje behållare upp till fördelningsrörets undre kant, fuktigt 
kompostströ i de två första försöken och blötlagd torvmix i försök 3- 7. Därefter placerades
0.2 liter av olika preparat med varierande fördelning i de sju olika försöken (se figur 4- 10) 
och täcktes upp till preparatbehållarens kant, med fuktigt kompostströ i försök 1 och 2 och 
blötlagd torvmix i försök 3- 7. Därefter placerades ett lock på varje preparatbehållare. 500 
nya maskar handplockades till varje försök, placerades därefter i Satellitens 
centrumbehållare och locket sattes på. 

I försök 1 och 2 gjordes mätning av fukthalt och temperatur i substratet kl 12 00 en 
gång/dygn i sex dygn, vilket utökades till sju dygn i försök 3- 7. Mätningen i substratet 
gjordes för att kontrollera att temperatur- och fukthalt hölls på en lagom nivå, för att 
minimera oönskad påverkan på E. andreis aktivitet och därmed resultatet. I försök 2 lades 
även kontrollmätning av lufttemperaturen till p.g.a. dess påverkan på temperaturen i 
substratet, som berodde på en för kall lokal i början av försöksperioden.

Varje försöksomgång pågick i sju dagar. Efter mätningen den sista dagen togs varje 
preparatbehållares substrat och preparat ut separat, för att kunna räkna antalet maskar i 
varje enskild preparatbehållare. Räkningen av maskar gjordes för hand på ett bord.

Statistisk analys

De uppmätta skillnaderna i antalet maskar mellan de olika preparatbehållarna vid 
försöksperiodens slut analyserades med ett utökat chi2-test, Chi-Square (r x c) 
Contingency table Kirkman 1996.
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RESULTAT 

Försök 1

Resultatet i försök 1 visade mycket liten generell födosöksaktivitet i de olika 
preparatbehållarna (Figur 4). Temperaturen i substratet var lägre än 10 ºC under halva 
försöksperioden (Min 7.2 ºC, Max 15.3 ºC), vilket är lägre än temperaturen för optimal 
födosöksaktivitet hos E. andrei. Fukthalten i substratet låg på ca 41 % (Min 39.5 %, Max 
43.3 %), d.v.s. något lägre än den optimala fukthalten för E. andrei (Bilaga 1). 

I försöket ingick totalt 500 maskar, varav totalt 28 st (5,6%) migrerade till 
preparatbehållarna, främst till nr. 4 med gräsklipp och nr. 5 med äpple (Figur 4).

Figur 4. Antal E. andrei per preparatbehållare i försök 1. Försöksperiod pågick 19/9- 24/9, 2014 (Bilaga 1). 
Födosök totalt 5.6 % av det totala antalet maskar.

E. andrei visade en statistiskt signifikant preferens för äpplen (utökat chi2-test: chi2=30.1, 
df=5, p<0.001).
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Försök 2

Försök 2 visade en generellt högre födosöksaktivitet i de olika preparatbehållarna (Figur 
5). Temperaturen i substratet låg kring 18 ºC under hela försöksperioden (Min 15.7 ºC, 
Max 21.9 ºC), vilket är optimal temperatur för E. andreis födosöksaktivitet. Fukthalten i 
substratet låg på ca 43 % (Min 42 %, Max 43.9 %), d.v.s. något lägre än den optimala 
fukthalten för E. andrei (Bilaga 1). 

I försöket ingick totalt 500 maskar, varav totalt 172 st (34,4%) migrerade till 
preparatbehållarna, främst till nr. 3 med melon och nr. 4 med gräsklipp (Figur 5).

Figur 5. Antal E. andrei per preparatbehållare i försök 2. Försöksperiod pågick 24/9- 29/9, 2014 (Bilaga 1). 

Födosök totalt 34.4 % av det totala antalet maskar. 

E. andrei visade en statistiskt signifikant preferens för melon och gräsklipp (utökat chi2-
test: chi2=78.4, df=5, p<0.001). 
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Försök 3

Försök 3 visade en generellt hög födosöksaktivitet i de olika preparatbehållarna (Figur 6). 
Temperaturen i substratet låg kring 20 ºC under hela försöksperioden (Min 18.7 ºC, Max 
25.3 ºC), vilket är optimal temperatur för E. andreis födosöksaktivitet. Fukthalten i 
substratet låg på ca 41 % (Min 40.0 %, Max 41.9 %), d.v.s. något lägre än den optimala 
fukthalten för E. andrei (Bilaga 1). 

I försöket ingick totalt 500 maskar, varav totalt 98 st. (19,6%) migrerade till 
preparatbehållarna, främst till nr 3. med kaffesump och nr. 6 med betfor (Figur 6). 

Figur 6. Antal E. andrei per preparatbehållare i försök 3. Försöksperiod pågick 30/9- 6/10, 2014 (Bilaga 1).

Födosök totalt 19.6 % av det totala antalet maskar. 

E. andrei visade en statistiskt signifikant preferens för kaffesump och betfor (utökat chi2-
test: chi2=29.4, df=5, p<0.001).
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Försök 4 

Försök 4 visade en generellt lägre födosöksaktivitet i de olika preparatbehållarna (Figur 7).
Temperaturen i substratet låg kring 20 ºC under hela försöksperioden (Min 16.9 ºC, Max 
22.5 ºC), vilket också är optimal temperatur för E. andreis födosöksaktivitet. Fukthalten i 
substratet låg på ca 44 % (Min 43.02 %, Max 44.5 %), d.v.s. något lägre än den optimala 
fukthalten för E. andrei (Bilaga 1). 

I försöket ingick totalt 500 maskar, varav totalt 33 st (6,6%) migrerade till 
preparatbehållarna, främst till nr. 3 med kaffesump och nr. 5 med gräsklipp (Figur 7).

Figur 7. Antal E. andrei per preparatbehållare i försök 4. Försöksperiod pågick 7/10- 13/10, 2014 (Bilaga 1).

Födosök totalt 6.6 % av det totala antalet maskar.

E. andrei visade en statistiskt signifikant preferens för kaffesump och gräsklipp (utökat 
chi2-test: chi2=15.4, df=5, p<0.004).
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Försök 5 

Försök 5 visade en generellt hög födosöksaktivitet i de olika preparatbehållarna (Figur 8). 
Temperaturen i substratet låg kring 19 ºC under hela försöksperioden (Min 16.7 ºC, Max 
23.5 ºC), vilket är optimal temperatur för E. andreis födosöksaktivitet. Fukthalten i 
substratet låg på ca 44 % (Min 43.0 %, Max 45.1 %), d.v.s. något lägre än den optimala 
fukthalten för E. andrei (Bilaga 1). 

I försöket ingick totalt 500 maskar, varav totalt 104 st (20,8%) migrerade till 
preparatbehållarna, främst till nr. 4 med banan och nr. 6 med gräsklipp (Figur 8).  

Figur 8. Antal E. andrei per preparatbehållare i försök 5. Försöksperiod pågick 14/10- 20/10, 2014 (Bilaga 
1).

Födosök totalt 20.8% av det totala antalet maskar. 

E. andrei visade en statistiskt signifikant preferens för gräsklipp och banan (utökat chi2-
test: chi2=47.0, df=5, p<0.001).
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Försök 6

Försök 6 visade en generellt lägre födosöksaktivitet i de olika preparatbehållarna, (Figur 
9). Temperaturen i substratet låg kring 21 ºC under hela försöksperioden (Min 18.3 ºC, 
Max 23.2 ºC), vilket är optimal temperatur för E. andreis födosöksaktivitet. Fukthalten i 
substratet låg på ca 43 % (Min 42.4 %, Max 43.6 %), d.v.s. något lägre än den optimala 
fukthalten för E. andrei (se bilaga 1).

I försöket ingick totalt 500 maskar, varav totalt 54 st (10,8%) migrerade till 
preparatbehållarna, främst till nr. 4 med morot och nr. 6 med gräsklipp (Figur 9).  

Figur 9. Antal E. andrei per preparatbehållare i försök 6.  Försöksperiod pågick 21/10- 27/10, 2014 (Bilaga 
1).

Födosök totalt 10.8 % av det totala antalet maskar. 

E. andrei visade en statistiskt signifikant preferens för gräsklipp (utökat chi2-test: 
chi2=14.4, df=5, p<0.013).
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Försök 7

Försök sju visade en generellt hög födosöksaktivitet i de olika preparatbehållarna (Figur 
10). Temperaturen i substratet låg kring 20 ºC under hela försöksperioden (Min 16.9 ºC, 
Max 22.9 ºC), vilket är optimal temperatur för E. andreis födosöksaktivitet. Fukthalten i 
substratet låg på ca 43 % (Min 42.4 %, Max 43.6 %), d.v.s. något lägre än den optimala 
fukthalten för E. andrei (Bilaga 1). 

I försöket ingick totalt 500 maskar, varav totalt 122 st (24,4%) migrerade till 
preparatbehållarna, främst till nr. 3 med betfor och nr. 6 med gräsklipp (Figur 10).  

Figur 10. Antal E. andrei per preparatbehållare i försök 7. Försöksperiod pågick 21/10- 3/11, 2014 (Bilaga 
1).

Födosök totalt 24.4 % av det totala antalet maskar. 

E. andrei visade en statistiskt signifikant preferens för betfor och gräsklipp (utökat chi2-
test: chi2=32.6, df=5, p<0.001).
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DISKUSSION

Att forskningen kring olika aspekter på Oligochaeta och vermikultur är i sin linda märkte
jag tydligt då det varken finns särskilt mycket litteratur eller särskilt många verksamma
forskare inom fältet. För mig innebar detta dels mycket litteratursökande men också
svårigheter med vissa aspekter av forskningen. Några av dessa gav mig extra huvudbry
eftersom det råder stora oklarheter inte bara när det gäller klassificering av arterna utan
även sammanblandning av arter i litteraturen. Till exempel handlar mycket av litteraturen
om E. fetida, men även andra arter såsom D. hortensis, egentligen om E. andrei. Tidigare
litteratur tar även upp E. fetida och E. andrei som en art, Eisenia foetida, vilket idag
anses felaktigt. Bristen på forskare, föråldrade uppgifter och litteratur kring de olika
familjerna och deras arter har inneburit en stor utmaning i mitt arbete. Detta eftersom de
olika arterna tex har olika preferenser för föda, levnadssätt etc Domínguez & Aira 2012. 
Perez-Losada et al. 2015. Domínguez et al. 2015. Perez-Losada et al. 2005. Domínguez & 
Edwards 2011. Edwards 2004. Edwards & Bohlen 1996. Edwards et al. 2011. Munroe u.å.

För att få ytterligare kunskap och klarhet i vissa aspekter av forskningen tog jag kontakt
med och besökte professor Dr. Jorge Dominguez, en av forskarna på Universitetet i Vigo,
Spanien. Resan till Vigo innebar inte bara ett värdefullt och givande besök på ett av de
ledande forskningsmiljöerna inom området utan innebar även en betydelsefull kontakt i
mitt arbete med födopreferenser för E. andrei.

För att kunna genomföra mina försök med minsta möjliga påverkan av andra aspekter så
utvecklades en anordning, Satelliten. Denna anordning gjorde att jag kunde mäta
temperatur och fukthalt utan att påverka preparatbehållarna och därigenom minska
oönskad inverkan på  resultaten. Dessutom gjorde Satelliten att jag bl.a. kunde testa flera
olika preparat samtidigt med minskad risk att de influerade varandra.

I mitt första försök (Försök 1) med födopreferenser för E. andrei hade jag för låg
temperatur i substratet (7- 15 ºC), vilket orsakades av en för kall lokal. Den låga
temperaturen är den troliga bakomliggande orsaken till det generellt låga
födosöksresultatet i försöket. För att undersöka i vilken grad E. andreis födoaktivitet 
påverkas av temperaturen i substratet lät jag medvetet bli att korrigera detta i Försök 1. 
Däremot korrigerade jag temperaturen i Försök 2 så att den höll sig kring 20ºC, vilket 
enligt litteraturen och professor Dr. Jorge Dominguez skulle vara den optimala för generell
aktivitet (15- 25 ºC) Edwards 2004. Edwards & Bohlen 1996. Edwards et al. 2011.  

När jag separerade E. andrei i slutet av försöksperioderna visade det sig att de flesta av 
maskarna hade stannat kvar i centrumbehållaren. I det första försöket var dessutom de 
maskar som stannat kvar i centrumbehållaren i mycket dåligt skick (de maskar som 
migrerat till preparatbehållarna var markant mycket piggare). När jag separerade E. andrei 
i slutet av Försök 2 var de däremot avsevärt mycket piggare både i preparatbehållarna och 
centrumbehållaren. Vid jämförelse av resultaten i de två första försöken (Figur 4 och 5) 
visar Försök 2 generellt högre aktivitet än i Försök 1 vilket troligen är en 
temperaturbetingad respons. 

I Försök 3- 7 ersatte jag det neutrala substratet med en annan form av kompostströ, torvmix
(Försök 3- 7 och Bilaga 2) och blötlade det i alla delar av Satelliten för att se hur stor 
inverkan det hade på den generella födosöksaktiviteten. 
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Baserat på resultaten i försöken är det ett rimligt antagande att det neutrala substratet inte 
spelar så stor roll så länge dess innehåll ligger inom preferensramarna för E. andrei. Jag 
tror inte heller att resultaten i Försök 3- 7 berodde på temperaturen i substratet, eftersom 
den låg ganska jämt på ca 20 ºC under de olika försöksperioderna. 

Däremot är det ett rimligt antagande att resultatet i Försök 6 och 7 kan bero på att jag valde
ut de preparat som gav bäst resultat i de föregående försöken (förutom melon och banan 
som jag medvetet uteslöt), för att jämföra dessa och se om jag kunde utse ett eller två 
preparat som genererade störst födosöksaktivitet. 

Uteslutandet av melon och banan grundade sig i avsikten att preparaten även skulle vara 
gångbara för kommersiell produktion (dvs inte vara för dyra, kräva för långa transporter 
eller för mycket resurser och miljögifter att producera). Att jag tog med dem i två av 
försöken var för att se deras påverkan på födosöksaktiviteten, med utgångspunkt från 
tidigare erfarenhet av sockret i söta frukters attraktionskraft på andra organismer.   

Resultaten i mina försök indikerar ett riktat aktivt födosök och favorisering av gräsklipp 
(förutom melon). Valet av preparat för mina försök baseras på litteraturstudier och muntlig 
kommunikation med professor Dr. Jorge Dominguez, men jag utesluter inte möjligheten att
andra preparat skulle kunna ha likvärdig eller större effekt på födosöksaktiviteten än de jag
använt i mina försök. Dessutom anser jag att ytterligare försök krävs med fler preparat över
längre tid. Detta för att kunna få fram det mest optimala preparatet för att locka ut E. 
andrei ur substratet, vilket är av intresse för förbättring av sorteringsteknik med hjälp av 
maskens naturliga beteende Edwards 2004. Edwards & Bohlen 1996. Edwards et al. 2011. 

Den generella födosöksaktiviteten var visserligen relativt låg i mina försök, men förutom 
påverkan av temperatur, fukthalt och födosort så antar jag att en trolig bakomliggande 
orsak kan vara försöksperiodens tid på året, september till början av november. Några 
specifika undersökningar av om E. andreis generella födosöksaktivitet varierar p.g.a. 
årstidsväxlingar i tempererade områden har inte identifierats. 

Syftet med mina försök var inte bara att ta fram en substans med tillräckligt stark kemisk 
stimulans för att locka masken på ett effektivt sätt. Preparatet ska även vara lätt att få tag 
på, vara billigt och fungera effektivt oavsett produktionens skala. Jag tror att färskt 
gräsklipp skulle fungera bra som lockbete för E. andrei, även om jag inte undersökte 
sammansättningen av det gräs jag använde i mina försök. Olika gräs har olika 
sammansättningar av fiber och sockerinnehåll vilket också är ämnen som påverkar 
födosöksaktiviteten i allra högsta grad. Gräs har en fördel framför frukt genom att inte 
attrahera oönskade organismer i lika stor utsträckning, vilket är av vikt då dessa oönskade 
organismer ofta skadar maskpopulationen på olika sätt tex genom predation eller 
konkurrens om föda.

Ett framtida projekt vore att testa olika grässorters effekt på E. andreis generella 
födosöksaktivitet, vilket mycket väl skulle kunna fungera lika bra som t.ex. melon, men 
skulle vara betydligt mer lättillgängligt och billigare än frukter. 

TACKORD

Speciellt tack till professor Dr. Jorge Dominguez och hans doktorand Hugo Martinez vid 
universitetet i Vigo, Spanien, och min handledare Bertil Widbom.
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SUMMARY

Experiments with food preferences for the compost worm Eisenia andrei  
-development of cultivation- and assortment technique.

Introduction

Current research regarding various aspects of Oligochaeta is a relatively new field with
few active scientists. A field with a considerable amount of unresolved questions
regarding species relationships, way of life, morphology and the worms significance for
the soil structure, microbial activity and diversity as well as their possibilities to use in
waste management and as protein resource for e.g. domestic animals and fish farming.

Current accelerating problems with nutrient losses in soils, pollution problems,
increasing eutrophication of water supplies and waste management as well as the
necessity of new nutritional resources for domestic animals and fish farming have made
new requirement of protein resources, purification- and recycling methods.

Increased scientific involvement in environmental fields has implied a increased interest
in the  significance of oligochaetes as processor of organic material, impact on microbial
activity and diversity as well as its purification capacity and possibilities as a significant
protein resource for domestic animal feeding (equivalent to fish- and meat meal).

One of the largest problems with existing cultivation of earthworms is the assortment 
techniques. The mechanical assortment techniques are not only time consuming but means 
also a lot of stress for the worms, which is of importance especially considering 
vermicompost and live fish bait. This, along with their specific way of life and other 
properties due to species character, has made the selection of species suitable for 
cultivation narrow. This enhances the risk of monocultures and puts the overall production 
at risk due to diseases, pests and environmental influences. 

The intention with my studies on food preferences for Eisenia andrei (Lumbricidae) was 
to develop an assortment technique, a trap construction, through concentration of the worm
population in order to reduce the time consumption of current techniques through 
elaboration with different chemical attractants and the worms foraging behavior. Trials 
with different chemical attractants to determine which one that represents a strong enough 
influence to achieve a controlled accumulation of worms and thus attain a separation which
is more efficient than the current techniques. 

Question to solve 

Which chemical attractant has the strongest influence on E. andreis foraging behavior?

Hypothesis

E. andrei are capable of an active foraging behavior, in despite of their primitive 
morphology and anatomy, i.e. the active foraging behavior is not a random behavior.   

Materials and methods

Seven experiments were made during seven weeks with the temperature and moisture 
measured at 12 am each day. 
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For the experiments with food preferences for Eisenia andrei (Lumbricidae) 500 new E. 
andrei was hand picked for each trial period. The worms were added to a device designed 
to be able to test six different chemical attractants at the same time and hold a stable 
temperature and soil moisture with as little undesirable interference as possible. 

A central container was filled with a neutral compost substrate and six smaller containers 
surrounding it were filled to about 80% with dry neutral substrate in the first two 
experiments and wet neutral substrate in the following five experiments. 2 dl of each 
chemical attractant was placed in the middle of the neutral substrate in the six smaller 
containers and the 500 worms were placed in the central container of the device. 

The chemical attractants consisted of grounded coffee, melon, cut grass, grated apples, 
mashed banana, grated carrots, boiled rice, soaked beet pulp, and Fun-Light concentrate 
and were placed in the smaller containers. 

The first two experiments contained a similar composition of chemical attractants but an 
immersion heater was inserted in one of the containers instead of a chemical attractant. In 
the first experiment the overall temperature in the neutral substrate was slightly below 10 
°C at half the period, in the second trial the temperature of the neutral substrate was set to 
20 °C. 

In experiment number three an immersion heater was inserted in one of the containers 
instead of a chemical attractant and the chemical attractants where set in different order in 
the containers than in the first two experiments, the temperature of the neutral substrate 
was set to 20 °C. 

In experiment number four and five the chemical attractants were set in different order in 
the containers at each trial and the overall temperature of the neutral substrate set to 20 °C. 
Experiment number six and seven had the same composition of chemical attractants and 
the overall temperature of the neutral substrate was 20 °C. 

The statistical analysis of the data was based on an expanded Chi2 test (r x c Contingency 
table).

Results and discussion

The results of experiment one showed a statistically significant preference for apple 
(expanded chi2- test. Chi2= 30.1, df= 5, p<0.001). The results of experiment two showed a
statistically significant preference for melon and mown grass (expanded chi2- test. Chi2= 
78.4, df= 5, p<0.001). The results of experiment three showed a statistically significant 
preference for grounded coffee and beet pulp (expanded chi2- test. Chi2= 29.4, df= 5, 
p<0.001). The results of experiment four showed a statistically significant preference for 
grounded coffee and mown grass (expanded chi2- test. Chi2= 15.4, df= 5, p<0.004). The 
results of experiment five showed a statistically significant preference for mown grass and 
banana (expanded chi2- test. Chi2= 47.0, df= 5, p<0.001). The results of experiment six 
showed a statistically significant preference for carrot and mown grass (expanded chi2- 
test. Chi2= 14.4, df= 5, p<0.013).The results of experiment seven showed a statistically 
significant preference for beet pulp and mown grass (expanded chi2- test. Chi2= 32.6, df= 
5, p<0.001).

The selection of the chemical attractants was based on previous studies of foraging 
behavior of E. andrei, but I can't exclude the possibility that other substrate could have a 
higher influence on the foraging activity than those used in my experiments, even though it
seems that the mown grass represents higher foraging activity rates in my experiments.  
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Based on the results from my experiments I also consider that an additional amount of 
trails could give considerable data to get less influence of undesirable aspects and that 
would increase the possibility to determine which chemical attractant that gives the 
strongest foraging behavior results. 

To get more information and clarity in some aspects, species determination etc. I decided 
to contact and travel to the University of Vigo, Spain where Professor Dr. Jorge 
Dominguez is one of the few current scientist in the field. This visit gave me the 
opportunity to visit an institution from which a lot of the research about different species 
ecological significance, vermicompost and species determination is conducted. It also led 
to a significant contact in my further undertaking with different aspects of cultivation with 
E. andrei.
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Bilaga 2. 
 
Innehållsförteckning material 
 
Kompost strö  
Företag: GreenLine. 50 l. 
- Natural new material. 
50% låg/ lav- humifierad torv H2- H4. 
20% kutterspån. 
30% sågspån av lövträd. 
Tillsatt/ m3 b.v. 100 l naturgödsel (aktivator). 

Torvmix  
50% Torvströ. 
50% kutterspån. 

Betfor  
Vatten 9% 
Råprotein 9,7% 
Råfett 1,1% 
Pektin 14,8% 
Kalcium, 0,7% 
Fosfor, 0,1% 
Magnesium,  0,1% 
Kalium 1,2% 
Torkad betmassa, melasserad. 
Totalt socker innehåll 20%. 

Temperatur/fuktmätare SUPERPRO. 
combi moisture analyser. 
supertech agroline. 

Fun light koncentrat 
Vatten, surhetsreglerande medel (citronsyra, natriumcitrat), sötningsmedel(aspartam och acesulfam 
K), konserveringsmedel (kaliumsorbat), Naturligt arom, extrakt av äpple och safflor. Innehåller en 
fenylalaninkälla.  
Näringsvärde per 100 ml drickfärdigt dryck: Energi 4 kJ. Fett 0 g, varav mättat fett 0 g. Kolhydrat 0 
g, varav sockerarter 0 g. Protein 0 g. Salt 0 g.  
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