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Det hё lls ett symposiunl om systcmatik och evo‐

lution hos sociala inscktcr vintcrn 1981 i Paris

och dc fё rcdrag som presentcrades dar utgё r

innehaneti denna bok

Sociala insekters systcmatik ar svar, sarskilt

pa artplanct,vilket lett till att rnan prё vat inanga

olika mctodcr fё r att i6sa dc systematiska pro‐

blcmcn.Dctta komlner tydligt till uttryck i dc 26

artiklarna(fё rcdragen). Alla stё rrc grupper av

sociala insektcr rlnns rcpresentcradc i boken,

mcn dct ar en stark ёvervikt fё r rnyror och ternli‐

tcr. Detta ar dock ovhsentligt, eftersom det i

fbrsta hand galler mctodcr och principer och

cxcmpelvis en getingintresscrad kan ha stort ut‐

byte av attlisa bokcn,trots att endast cn artikel

behandlar hans grupp.

Genetisk variation samt genetiska likhcter och

skillnader visadc gcnom cnzymclcktrofores be‐

lyses i fyra artiklar.Bl a dcmonstreras shkt‐

skapsfёrhallandena mcnan de normalt sociala
getingarna och humlorna och dcras socialparasi‐

tiska slaktingar. Sidan socialparasitism ar f ё

vanlig bland inyror,dar oftast parasit och vard ar

mycket lika varandra,sa lika i vissa fall att inan

trott det rё ra sig om inomartsvariation.De sma

drottningarna som man ibland hittar hos ctter‐

myran″ッ′″J(′ rrrbrα har i ana tider uppfattats

sonl en inomartsvariant.Enzymelektroforcs har

dock kunnat visa att dcssa dvargdrottningar ar

cn egen art, som lcvcr hos″ . ″′♭″α,vilket be‐

skrivs i cn artikel.Feromonforskning fё rknippar

man garna mcd sociala insektcr, kanske darfё r

att mycket av dcnna forskning i Sverige utfё rts

pa hunllor, myror ctc. Malet har har Oftast i

fё rsta hand inte varit systematiskt utan snarare

etologiskt― ekologiskt cller kenliskt,men resulta‐

tcn kan minga ganger bclysa systematiska pro―

blcm.I fyra artiklar visas cxcmpel pa vad doft_

substanser kan saga om artskillnader och slakt―

skapsfё rhallandcn.

En av dc systematiskt svaraste grupperna ar

stackmyrorna(Fο″″たα).Det ar htt att tappa
tron pa existcnscn av arter, nar man forsё kcr

tranga in i dctta slakte. va」 ёr det ar si besvar―

ligt och hur rnan borde ga tillvaga fё r att angHpa

problemen diskutcras i en artikel och i en annan

visas hur samhallsstrukturen (som kan variera

inom arten)OCh Cn del yttre faktorer pavcrkar
individernas morfologi, vilket bcrcdcr systcma―

tikcrna sidant huvudbry.

Ska man med framgang utreda stackmyrors
och andra svara gruppers systematik inastc man

arbcta mcd manga karakthrer och i dcssa karak―

tarers variation ski」 a ut Sklllnader mcllan artcr

fran den betydandc inomartsvariationen. Fё r

dctta kravs numeriska ellcr multivariabla meto―

dcr.En ёvcrsikt ёver dessa inctodcrlamnas i en
artikel och i en annan visas hur inan med sadana

mctodcr kan berakna inomartsvariationen pa
olika nivler hos cn cttcrmyra.

Harmcd ar inte alla artiklar namnda,men jag

hoppas attjag har kunnat visa att det rnesta som

star i dcnna bok ar sa intressant att det mastc

lasas,i synncrhct av dem som intrcsscrar sig fё r

sociala insekter. Att artiklarna ar skrivna av

kompetent folk och att de ar pl engelska ar kan_

skc bast att tillagga.
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