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α″′力Oρッg′α(G`n6)were found to protect their eggs from preda―
tion, fungi― infections etc The larvae were also protected, at least the flrst days after
hatching.Dispersed eggs were collccted into a batch This behaviour was performed in a
special sequence and the capacity to concct eggs seemed to difFer between the females
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vard och skydd av avkonllnan arinte nagot som

ar begransat till hё gre ttur. Bland de atskilliga

inscktcr som pl ett ener annat satt vardar sin

avkomina och pa sa vis ger denl en bittrc starti

livet,flnns tveslartarna. Fyra arter har patraf_

fats i Sverige,varav den vanliga tvcstiarten(Fο ′―

′ε〃′αα〃″た〃′α″′α (L.))ar mest kand.I syd―
svenska skogsmarker fё rekommer dock aven
skogstvestiarten  (cヵ

`′

′′ク″ι′′α  αεα″′力ορッgノα

(G6n6))allmant.Den skits fran de ёvriga arterna
genom att tickvingarna hos vuxna ttur ar starkt

reducerade. Fёuande artikel skan behandla na‐
gra aspekter pa honans omsorger om sin av‐

komma och di framst aggen.

Faltobservationer

Dcn undersё kta populationens biotop ar ctt slut_

tandc bokskogsparti(Fig. 1)i JOnsered, strax
ёster om Gё teborg.Omradet,som gar undcr bc_
namningen Bokedalen, ar dOck knappast ur‐
sprunglig bokskog. Fё rnalagret,som nastan en_

bart bestar av bok16v,ar 10ckt Och den ёvriga

vegetationen ar tanlligen sparsam. Man iagger
framst marke tin bestind av vitsippa 1/4″ ′″0″ ′

77`″ 0″OSa)OCh SkOgsbingcl lИ
`rC〃

″′α′is ρ′″′″―

″な).

Den 19:e juni 1977 patriffades i Bokedalen

samlnaniagt 13 honor med aggsanllingar be―
staende av cirka 30-60 agg l samtliga fan var

Fig. l. Bokskog i Jonsered, den underscikta biotopen.
Beech wood east ofGothenburg, the study habitat.
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aggsamlingarna belagna i av honorna utgravda
jordkammare under decimeterstora stenar(Fig.

2).Fёrmodligen kravs speciella fuktighetsfOrhal―

landen dl inga''bon"aterfanns under till synes

lhmpliga stenar pa torare mark. Agghё garna

verkade vara noggrant vaktadc av respektive

hona. I en av aggsamlingarna hade tva larver,

annu helt Opigmenterade,just klackts.Dessutom

observerades vid detta tillfhlle tvi honor utan

agg,tva hanar samt en dё d hona i en jordhala.

Den d6da honans halighet hadc invaderats av

itskilliga conemboler och tvi diplopoder,nagot

sonl inte fё rekom i ёvriga fall. En hona samt
nagra av hennes igg insamlades. IIon fbrs6kte

omedelbart samla ihop sina agg Om de spriddes

ut och visade sig aggressiv om man fbrsiktigt
petade pa henne eller konfronterade henne med

en hane.

Tva dagar senare hade merparten av aggSam_

lingarna flyttats. Ejuren ar uppenbarligen kans―

liga fbr stё rningar och flyttar i si fan aggen.

Aggsamlingen dar tvi larver klackts vid bra

observationstilifhllet aterfanns dock. Samtliga

larver var nu klickta F6r att utrё na om honan
hade nagon skyddande inverkan pa sina agg ut_

brdes bjandeぬ ltexperiment:

I tva fall bortf6rdes honor fran sina aggSam_

lingar,46 respektive 33 agg stora,Och tva honor

med agg(SOm tt kunde raknas p g a st6rnings―

risken)observerades som kontroH. Efter fyra

dygn aterobserverades de fyra aggsamlingarna.I

en aV le haligheter dar honan tagits bort hade

aggen klackts till larver.Dessa var utspridda och

de flesta hade forsvunnit fran bohalan. Nagra

collemboler hadc dcssutom intagit boet. Den
andra aggsanllingen, cner resterna av den, var

helt borta fran jordhaligheten.I de tva kontr。 11-

bona hadc aggen klackts tilllarver.De var starkt

hopklumpadc i boct ined honorna vakande ёver

dem.

Beteendeexperilnent

Med de honor som borttagits frin sina agg vid

屁iltexperirnentet genomfё rdes nagra bcteende‐

studier. Dessutonn anvandes insanlladc hanar

och de tva honor som tidigare patraffats utan

聾B.ObServationerna giOrdes i 100 ml genom―
skinliga plastburkar, vars botten tacktes med
jord och fё rna fran bokskogen.

Expθ ″′
“`″

′′α οc力 ′♭ berё r de tvl insamlade

honoma vilka bldc hade haft aggsamlingar:

-

~//

Fig. 2. En Chelidurella-hona vaktar sina hgg (efterfoto).

A Chelidurella-female guarding her eggs (after photo).
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′′α sl注 pptes honan till agg(● sina

cgna,men detta bё r inte ha inverkat pa resultatet

da man funnit atttveslarthOnort o m accepterar

parafrlnkulor som agg, weyrauch 1929)fyra

timmar efter insamlandet.Under mellantiden
hade hon inte haft kOntakt rned nagra igg.F6rst

visadc hon inget intresse fё r iggen,rnen bё ttade

efter en kort stund att''putsa''d v stog upp dem

i munnen och slickade dem.Darefter sё kte hon
en kort stund efter andra agg innan hon bё ttade
vakta ёver aggSamlingen pa det normala viset.
Hon visade sig aggressiv lnot en hane som slapp‐

tes ned i burken.

Den andra honan som insanllats och berё vats

kontakten med sina agg anvandes i′ ぇp`″′′η
`″

′

rわ . Denna hona startade genast att putsa,samla

ihop och vakta aggen. Hon var ocksi aggressiv

mot en inkraktande hane.

1 2xp′″ルη
`″

r′ ″ffα οc力 rrb kOnfronterades tva

honor, som vid insanllingstillfhnet saknat agg,

med var sin aggSanlling。

I′χρ′ガ″′″r rra bё riade hOnan efter hand in‐

tressera sig f6r aggen. Hon putsade dem, men

stannade ci Vid aggen.Endast da hon tillfalligtvis

traffade pa agg Stannade hon till. Nagot aktivt

sё kande skedde d. Aggressionerna mot inkrak―

tandc hanen var inte lika starka som hos de tvi

honorna l experiinenten la och lb.

Honan i′ xparルη′″′rrb verkade fё rst ointres‐

serad av aggen. HOn bё Jade dOck efter nagra
minuter putsa dem och blev di mer intresserad.

Efter ytterligare nagra minuter bbriadc hOnan
flytta pa aggen. Hon vaktade dem dock inte.

Inbr konfrontation med hanen visade hon ingen

speciell aggressivitet.

I′ぇp′″:“′′′Jfr sammanfё rdes de tva honor

som haft agg med utspridda agg i samma burk.
De visade sig aggressiva mot varandra.Efter ett

dygn observerades de iter. Ena honan hade di
ёvertagit samtliga aggen och var starkt aggressiv

mot den andra honan i narheten av aggsam_
lingen.Den''dominerande''honan togs darefter

bort. De kvarvarande aggen tyCktes dl inte in‐

tressera den hona sonl tidigare blivit underku‐

vad. Hon tog dem hastigt i munnen, men gick

strax ifran dem.Eftertva timmar var aggen innu

可 hOpSanllade ener 6vervakade av honan. Om
hon lades direkt pa aggen visade hon ett kortva‐

Hgt putsningsbeteende. Dessutom observerades
att hon ibland plan16st flyttade agg.Efter ytterli‐

gare tio tirnmar var aggen lika utspridda som

f6rut.
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Exp′″′″ι″rf/mOtsvarar experiment IH,fast
utfёrt med tvi honor vilka vid insanllingstillfhllct

● hade haft agg.Efter tio timmar observerades

de ater.Ena honan hade di sanllatihop en lnind―

re aggsanlling, Inen atskilliga av aggen var ut_

spridda. Den andra honan visade inget intresse

fёr de lediga aggen. Aggressiviteten hos honan

som tillskansat sig aggen varinte sa intensiv som

hos inotsvarandc hona i experiinent III.Ungeぬ r

ett dygn efter det att experiinentet hade startats

kontronerades hOnorna igen. Aggen fanns da
sanllade i en hёg och ena honan var sysselsatt

med putsning av dem.Djuren var dock inte indi‐

vidmarkta,sa det kan eJ faststanas att det rё r sig

om samma hona som vid observationen efter tio
timmar.

SIutligen, i′ んpθ″′′ηθ″′ 7, slapptes den hona

vars agg anvants i samtliga cxperirnent,tillbaka

tili sin avkomma. Hon hade di varit separerad

frin sina agg i 2,5 dygn. Honan tog hastigt upp

denl i munnen, men slappte dem igen och lat

aggen vara.Efter l,5 timmar bё riade tvi av ag‐

gen klackas(se Fig. 3)och eXperiinentet avslu‐

tades. Honan visade annu tt nagot intresse fOr

att samia ihop aggen.

Experimenten I― V kan sammanfattas pa f01‐

Jande vis: Fё r en hona som nlist sina agg och

kort darefter traffar pa dem igen tycks det nor‐

mala beteendet vara: 1. Identirle五 ng av agget

som fё remal,hon tar deti munnen och''putsar''

det. 2. Sё kande efter ytterligare agg OCh even‐

tucnt hOpSanllande av utspridda sadana.3 Vak‐

tande Over aggSamling,vars agg hOn medjamna
menanrum tariinunnen och putsar.Fё r en hona

som inte haft egna agg tycks beteendet dock
stanna vid punkt l eller 2 enligt ovan,detta om

kontakten med aggen varar endast en kort stund.

Experiment IV visar att dessa honor fOrmodligen

under en langre kOntaktperiod med aggen kan
anta normalt vaktbeteende. Dessutom visar ex―

periinent III att en hona som av en annan hona

tvingats avsti fran aggen,eller som i experirnent

V under en langre tid● att ha kontakt med
iggen, i stort sett fbrlorar de s6kande‐ samlan―

de‐ vaktande‐ beteendena.

Kvantitativa undersbkningar∝ h experilnent

Fёr att pa ctt battre satt sё ka kvantiflera honor‐

nas omvardnad onl sina igg utfё rdes sominaren

1978 ytterligare experirnent.Dessa inriktades da

framst pa det beteende som tycktes vara viktigt
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Fig 3. A38 0Ch fOrsta larvstadict hos C力 ′″グ〃″′〃a

acα″′力opygiα .Klackningen tar ungettr 15-20 rninuter
_a.agg― b.agg under klackning ―c nyklacktlarv― d
larv efter cirka ett dygn.

Egg and the flrst larval stage of Ch′ ′J′ It″ ′′′α acα″′力ο‐

pッgiα . Hatching takes about 15-20 minutes ―a.egg―
b.egg hatching― c newly hatched larva― d larva after

about 24 hours.

fё r att normalt vaktande av aggsamlingar skal
utfbras,nhmligen det sё kande‐ hopsamlande be―

teendet.

Den 20:ejuni 1978 insamladesi Bokedalen atta

honor med aggsamlingar. De vagdes och deras

agg raknades(Tab. 1). Medelvikten fё r en hona

var 53 mg och medelantalet agg var 43,Inen om

hona nr 5 utesluts blir rnedelantalet agg 47.Detta

kan gёras da hona 5 fOrmodligen hade blivit av

med en del av sina agg genom predation.Om de

tva honor vilkas aggSanllingar raknades somina‐

ren 1977 inkluderas blir medelantalet 45 agg

Dessutom vagdcs loO agg till lo8 mg, ctt agg
vagde antsi l,l mg. Medelvikten fё r en honas

aggsamling blir di 52 mg(1978 ars honor exklu―

sive hona 5). Tangiangden varicrade mcnan
2,い2,2mm(mcdelta1 2,lmm,exklusive hona 5
vars tingskanklar var avbrutna). Experiincnten

med dessa ttur utおrdes i plastpetHskalar(dia_

Tab. 1. Honor av skogstveslart(cヵ ′″′
“
″′′′α′εα″―

′力opッg′α)fangade i Bokcdalen 20juni 1978.
Females of C力 ′′′ど′′′′′α αεα″′ЙOpygJa conected in
beech wood 20 June 1978.

ｍｍ

Ｔ

Ｉ

Ｉ

上

Hona nr
Female no

Levande vikt Antal iigg
Living weight Number of eggs

(mg)

meter 9 cm)vars bOttcn tacktes med jord och

rlnfё rdelad bokfё rna.

Fёrsta cxperiinentet ar ett fё rsё k att rnita ho―

nornas f6rmaga att samla ihop utspridda agg.

Vatte hOna slapptes ned i petriskalen til1 36 agg

symmctriskt lagda i 3× 3 cm i kvadrat.Honorna

slapptes i tur och ordning till aggen och den tid

det tog fё r dem att samla ihop aggen i en hё g

mattes En hё g derlnierades som att aggen sam_

ladesinom l× lcm,vilket i sin tur baserades pa

屁iltobscrvationer. Resultaten av dessa experi‐

mcnt visas i Tab. 2. Tvi av honOrna(4 och 7)

visade sig vara mycketlangsamma samlare Ex‐
periinenten med dessa honor avbr6ts efter 30

■linuter.Ens k力 ορ∫α722′メ4gs力αsr′g/7ι r raknades

ut fbr vattc hOna pa basis av de uppnadda resul―

taten.Som synes varierar den inellan ungefar O,5

五ggノminut hos de langsamina til1 2 agg/■ linut hos

dc snabba.

Beteendemё nstret hos de itta honorna stam_

mer val ёverens med det som observerades hos

foreglende ars ttur.Efter en inledande"identi―

rleHngSputsning''av aggen bё ttade hOnOrna sё ―

ka och sanlla ihop agg fё r att slutligcn vakta 6vcr

den hopsanllade hёgen.Helt indamalsenligt be‐

tedde sig dock inte honorna.Det visadc sig bl a

vara snarare regel an undantag att honorna sam―

tidigt pab6可 ade ett ncrtal aggh6gar Det kunde
draa ca 10 ininuter ener ibland langre innan ho―

nan besthmde sig fё r en specien hёg. Den snab―

baste arbctstakten verkadc tturcn prestera de
f6rsta 10 1ninuterna.Flera gangcr under hopsam―

lingen hande det att de stannade upp for att putsa

aggen. specient de tvl langsamma honorna(4
och 7)tog langa''putsningspauser'・ . Dl cxperi―

mcntct mcd nr 4 avbrOts cftcr 30 minutcr var
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Tab. 2. Hopsamlingshastighet hos insamlade honor (se Tab. l).
Rate ofcollecting eggs by the collected females (see Tab. l).

Hona nr
Female no

Antalhopsamladeiigg Hopsamlingstid
Number of collected eggs Time for collecting

(min)

Antal iigg/min.
Number of eggs/min.

2.1

17
14
04
1.9

15
07
20

‐７

２０

２４

３０

１５

２２

３０

１７

* Experimetrtet avbriits efter 30 minuter. The experiment was intempted after 30 minutes

honan t o m upptagen med att putsa sig可 ,lv i

sthllet fёr aggen.

I det andra cxperiinentet testades igen honor―

nas rivalitet om agg.Samma fbrutsattningar gal_

ler som i det fё rra experilnentet,d v s plastpetri―

skalar med 36 agg. Trc uppsattningar med tva
honor och agg anvandes.Honorna var dessutom
ind市idmarkta,sijhmbrelse kan gё ras i de indi‐

vidkaraktcristika som tidigare matts EIva tinn―

mar efter det att de tva respektive honorna

sI,pptcs samman med ttgen,avlastcs cxperi―

menten:
I ρι′′′sた′′′ hade honorna l och 4 saminan―

fё rts Hona l tycktes nu ha ёvertaget,hon hade
sanllatihop 34 agg och verkade fortfarande sё ka
eftcr ner.Hona 4 verkade helt passiv En agghё g

bcstlende av 28 agg fanns sanllad i ρ′rr′ sた′′2.

Det var cmenertid diskutabelt om hona 3 eller 5

var dominerande. Var for sig vaktade blda
stundvis hё gen,cner sa var de pa jakt eftcr fler

agg. HOna 3 hade fatt vinster ben avrivet. I

ρ′rr′∫た′′J var samtliga igg hopsamlade i en h6g

sonl hona 6 tycktcs vakta Hona 8 1yckades dock

enbart under den korta obscrvationstiden rё va
bort fcm agg fran hё gen.Hona 6 verkade inte ha

lagct under kontroll. I samtliga faH visadc ho‐

norna stark aggrcssivitet inot varandra(slagSmal

mcd tangerna)om de f6rdcsihop
Dct tydligastc utsiagct mcllan honornas for―

maga att tillskansa sig agg i en kOnkurrcnssitua―

tion gavs antsa i det forsta expcHrnentparet.Ho―

na l hade fullsthndigt monopol pa aggen och
hona 4画 ordc inte ens fё rsё k att rё va bort nagra
agg fran hona l Man bё r harlagga marke till att

hona l var dcn snabbaste i hOpsanllingsfё rsё kct

(2,1 1gg/minut)och hOna 4 var dcn lingsam‐

maste(0,4 agg/nlinut).1)etta styrker inisstanken

att det fOreligger skillnader menan honornas

brm島3a att samla ihop utspridda agg.I dc tva
andra delexperilnenten ar resultaten inte lika

tydliga. 卜Ian kan notera att skillnadcn mcllan

dessa honors hopsamlingshastighet i blda fanen

ar O,5 aggノ minut,attjambras med l,7 agg′ minut
i fё rsta experilnentparet. F6rmodligen ar sklll_

naden pa O,5 fё r liten fёr att upptackas i cnkla

expenment.Det ir naturligtvis ocksa m● ligt att

O,5電g/minut ligger inom felmarginalen br mat_

ningen av hopsanllingshastigheten.

Diskussion

Det ar sedan lange kant att flera tvcslartarter

har yngelvard. Mer omfattande undersё kningar

utbrdes i bё ttan aV Seklet i Tyskland(t ex Ver_

hoeff 1912, 1913 och Weyrauch 1929).Dessa ar―

betcn var framst inriktadc pa Fο′εrrra α″rJc″ _

′α″′α,men Verhoeff(1912)rappOrterar aven om
C力

`′

′グ′′′′′α αεα″′力)pッgJα  som yngelvardare.
Herter(1965)anger att av de cirka 1200 beskriv―

na tvcstiartartcrna kanner rnan yngclvard cndast

hos 15 artcr.Dctta torde till viss del bero pa att

fortplantningsbiologin ar daligt kand hOs flertalet

arter

Orn C/7′ ′′″″r′′′α―honornas bctccndc i yngcl―

vardcn berattar verhoeff(1912)bl a fёjande:de
slickar ener ''putsar'' sina agg, de sanllar ihop

utsp面 dda agg Och iarver samt de fё rsvarar sin

avkomina med sina tinger. Detta stimmer v,1
6vercns mcd vad som konstatcrats i min under―

sё kning Hos Weyrauch(1929)och Herter(1965)
ges inga uppgifter om C/7′ ′′″

``r′

′′α  Wcyrauch
behandlar endast Fο

=■
crr′α α′ィ′′(fr′α″′α, fё r vil―
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ken han sthHer upp en rad beteenden sonl satts i

funktion di det fOrsta agget laggs: 1.putsning av

aggen,2.transport av aggen tilllhmpligt stane,3.

hopsanllande av utspridda agg,4,vid behov flyt‐

tas iggen samt 5.bevakning och f6rsvar av agg―

hёgen,aven riktat mot hanar. Dessa beteenden

stanllner huvudsakligen ёverens med vad som
observerats fё r C力′′′グ

``″

′′′α. Att de vardande_

vakande beteendena satts igang av agglaggning‐

cn b6r ocksa vara naturligt IIonorna i experi‐

menten IIa och IIb, som blda saknade agg vid

insamlandct tycks intc funbua dc normala be―

teendemё nstren. Detta om de intc utshtts fё r

langvaHg kOntakt med aggcn sOm i cxperilnent

IV.Tyvarr saknas kvantitativa uppgifter pa detta

och matcrialet ar litet, men man kan pa goda
grunder anta att selektionen bclё nat de honor

sonl satt iging vardbetecnden fё rst di de bё riat

producera cgna agg.Detta rnaste vara av specie‖

vikt da honorna tydligen intc kan skiua sina cgna

agg fran andras och t o m accepterar frammande

fё remal som har ratt storlck Och struktur, t ex

parafflnkulor(Weyrauch 1929). Experiinenten

III,IV och de tre rivalitetsexperiincnten med de

markta tturen,宙 sar ocksa att honorna ar ange_

lagna Om att skaffa cn sa stor aggSamling som
m●ligt,aven Om aggen ei ar deras egna.Avsak‐

nadcn av brmaga att utskija sina egna agg maste

dock valla problcm. Uppgifter flnns, bl a hos
Weyrauch, om aggstёlder mellan「 ο′fε〃′α‐

honor.Under naturliga forhallanden spelar detta

fё rmodligen liten roll eftersom selektionen i an‐

nat fal borde ha rensat bort ett sadant betcende.

Det ar namligen Ogynnsamt br dcn hona som ttr
"felaktiga'' agg Och di maste offra energi pa

andras avko■lina.

Hcrter(1965)jambr fortplantningsbiologin
hos fcm tveslartarter, namligen И″isο′αわ′s

PPIα″JrfIP2α ,Lα bFd″″αr"α″′α,P″ο′αb′αα′α(力′″お,

Fο′fc″′α α
`″

ic″′α″′
“
 och F ρ″♭′∫ει″s.An―

glende de undersOkta arterna biologi sags bl al

honorna putsar aggen Och packar om dem, vid
st6rning flyttas aggcn samt forsvaras lnotinkrik―

tare Om可 ,lva Vaktandct av avkomman uppger
Herter att cndast ′″ο′rlb′α rtrα σ/1′ ′Js, som ar

ovovivipar,skyddar iarverna.De ёvriga arterna

skulle endast bry sig onl att fOrsvara sina agg och

ёvcrger dem eftcr klackningCn.Den sistnamnda

beskrivningcn tycks inte stanlma ёvercns med

vad som observerats for C/7′ ′′″″″′′′α. F,ltexpe‐

rirncntet, dar cxperimenthonorna avlagsnades
fran sina agg sOm under tidcn klacktes tilllarver,

visade att kontrollhonorna lyckades hana larver―

na samladc Dessutom ttordes nera andraね lt‐

observationcr av klackta larver tillsammans ined

cn vaktandc hona. Detta tyder pa att Cヵ ′′J′″―

″′′′α―honorna ocksa skyddar sin avkomina efter

klackningCn. Hur lange Omvardnaden stracker

sig tidsmassigt ar dOck oklart. Verhocff(1912,

1913)angcr att hona och larver hos Fο ,■ε″′α

α″′′
`fr′

αrJα  upptrader tillsaminans upp till en

manad Ofr Herters uppgifter ovanり .HOS C力 ι′′‐

′77″′′′α skulle honan dё  cirka en vecka efter det

att larvcrna klickts och dessa skullc sedan ata

upp hennc!Dessa uppgifter har inte kontrollerats

i falt i nlin undersё kning

En intressant fragesthHning hr om det fё relig―

ger skillnader i honornas fё rmaga att skydda sin

avkomlna. Rcsultaten i denna undersё kning

skune kunna tyda pa detta.De skillnader i hop―

samlingshastighet av agg SOm uppmattcs hos de
atta honorna kunde verirleras via rivalitetsexpe‐

rirnent om igg fё r extremvardena. Man maste
naturligtvis hela tiden hana i minnet att inateria―

let ar litet och att fOrmagan att samla ihop agg

endast ar en kOmpOnent i en komplicerad bc‐
teendekctta.Dessutom vet man inte om honor―

nas hopsamlingsfё rmaga andras undcr den tid de

har aggSamlingar. Om si ar fallet, ar hOnOrna i

undersё kningen likvardiga? Skillnadcr och fbr―

indringari beteendcn ar dock alltid utomordent―

ligt viktiga fё r den fortsatta evolutionen,det ger

nya mojligheter ocksi till anpassning i annorlun―

da nlijё er an de nOrmala.Beteendct ar en siagS
''pace― makcr"i evolutionen(Mayr 1978).

Man kan naturligtvis fraga sig varfё r tvcstiar―

tar agnar sig at yngelvard. Hos dc flesta evertc‐

brater sker rcproduktionen endast en ging.Det―

ta kompenscras genom att en inycket stor inangd

avkomma da produceras.Men det rlnns alterna―
tiva strategier och yngelvard ir ctt exempcl.Den

investcring en C/1′ ′′′rr′ ′′′α‐hona gё r i sin av‐

komma ar onekligCn betydande. Fё rhillandct

mcnan viktcn hos en mcdelhona(_53g)och Vik―

ten av hcnnes agg(52g)ar ungettr l:1. Dirtill
kommcr dcn energi hon offrar pa att fё rsvara sin

avkonlina vilket ocksi ger resultat Genom att
standigt putsa iggen hans svampinfcktioner
borta(Larsson 1977).F6rsvar rnot predation och

andra organismer ar tydligen av stor vikt.Hona 5

(mCd aVbrutna tanger)har fё rmodligen fё rsvarat

sina agg OCh lyckats radda nagra kvar.Dessutom

tycks andra markdiur som COnembolcr och
diplopodcr garna inta tvcslarthalor om ingen



motar ut dem. Att halla de nyklickta larverna

samlade atnlinstonc en fbrsta tid maste ocksa

ёka deras chanser att 6verleva.

Antalet agg vanerade i undersё kningen inellan

33 och 56 med ett inedeltal pa 45.「6r de honor
sOm vagdes var medeltalet 47 st.Detta kan jam‐

16ras med 23-30 agg per hOna sonl Verhoeff

(1913)anger br C力 θ′Jあ′′′′α.Att det brekom‐
mer tanlligen stora skillnader i antal agg bade

inom och menan pOpulationer ar inte ovanligt.

Labeyric(1978)har papekat att det inte rlnns
"typ‐ varden''ぉ r antalet ttg hos en art,mij6n

har inverkan pa fekunditeten. Det vore onekli‐

gen intressant att narmare undersё ka om antalet

犯g Varierar starkt p g a biotopvalet. Om sa ar

fanet,fё randras aven yngelvardsbeteendet?Wil‐

son(1971)anger att tves」 artarnas yngelvard ar

en brutsattningお r att de skall kunna utnytla

ogynnsamina biotoper.

Summary

Females of C力 ′′′′fr″′″α aca″′力Oρyg′α were
found in soil― caves beneath stones in beech
、vood(Figs. l and 2)with 33-56 eggs each(Tab.

1)(mean 45 eggsノfemale,n=9).Fresh weight of
the females were 44-60 mg(Tab.1)(mean 53 mg,

n=8).The aVerage fresh weight oftheir egg‐ clut‐

ches was 52 mg(mean l.l mg/egg,mean 47
eggs/female for the weighed females).The fe‐
males protected their eggs from predation,
fungi― infections etc.They also kept their larvac

together, at least the rlrst days after hatching

(Fig. 3). If the eggs were dispersed the females
collected them into a batch again. This behav―
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des Editions Boub6e, Paris, 1979. 277 sidor.
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Det ar alltid med brvantan och gl,die man mёter

ett nytillskott till den magra popularlitteraturen

om spindlar, men f6rhoppningarna infrias inte
antid.Av sprakliga skユ l behё ver rnan emenertid

inte avsta fran att bekanta sig med den har bO_

ken.F6rf・attaren har bem6dat sig onl att anvanda

ctt enkelt sprak och en person med elementara
kunskaper i franska kan utan svarigheter till‐

godogёra sig texten.
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iour was performed in a sequence: l. identifying
the eggs by cleaning behaviour,2. searching for
eggs and collecting them, 3. guarding the egg-
batch. The behaviour seemed to stop at step 2

for females without eggs when collected. If the
females were forced to give up their eggs for
about 24 h, they lost their behaviour for taking
care of the eggs. The capacity to collect dis-
persed eggs was investigated: the rate ofcollect-
ing eggs differed between the females from 0.4
eggs/min. to 2.1 eggs/min. (Tab. 2). If the slow-
est and the fastest females (difference 1.7 eggs/
min.) competed for eggs, the fast female collect-
ed all eggs. This was not the case when the
difference was lower (0.5 eggs/min.).
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Boken behandlar endast egentliga spindlar,
ordningen Araneae.Efter en inledning fblier fyra

korta kapitel,som respektive presenterar insam‐

ling och preparation, yttre morfologi, inre ana―

tomi samt spindlarnas biologi. Den avslutande

delen,med 179 sidor knappt 3′ 4 av bokens vo‐

lym,behandlar spindlarnas systematik och fau‐

nistik.Att boken inte fё rutsatter nagra som helst

fOrkunskaper marks redan i avsnittet om fangst

och preparation,dar iven triviala standardmeto―

der beskrivs detajerat.Den yttre morfologin be‐

skrivs kortfattat men klart och ternlinologin fё r―

klaras.Den inre byggnaden brukar fё rbigas ilit_


