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Du som redan kan en hel del om filrilar - hir ir
boken som fungerar bide som handbok och
"lustbok". Lars lmby har skrivit och illustrerat
med bide foton och teckningar ifarg och svart-
vitt den forsta allsidiga svenska ljirilsboken. Du
hittar en allmin beskrivning av l)iirilens byggnad,
dygnsrytm, livscykel och overvinrringsformiga.
Dessutom beskrivs 322 av de vanligaste l)drilarna.
Tillkommer ordlista och register.

MBEN & SJOGREN

Recension

Gdsswald, K. 1989. Die Waldameise. Band I, Bio-
logische Grundlagen, Okologie und Verhahen.
AULA-Verlag, Wiesbaden. 660 s., 12 planscher.
Pris: 198 DEM.

Foreliggande volym iir den f<irsta av tvi om skogs-
myrornas biologi, ekologi och roll i skogsekosy-
stemet. Mlrorna spelar utan tvekan en central roll
i europeiska skogsekosystem. Genom att myrorna
lever av bdde vegetabilisk och animalisk fdda, kan
de t ex medverka till ett minskat antal skadeinsek-
ter och forandra viixtsamhiillets (fAlrskikrets) sam-
mansAttning (speciellt genom frotransport). Cdss-
walds fdrsta band tar upp skogsmyrornas biologi,
ekologi och beteende.

Med skogsrnyror avses i boken fciljande arter:
Formico rufo, E poltctena, E lugubris, E aquilo-
nia, F pratensis, E pralensoides, E truncorum,
R op t ifo rm i co sa n gu i nea o ch Cop t ofo rm ico exsec -
/a. Vidare tas aven Dendrolasius fuliginosus,
Camponotus herculeanus och C, ligniperda upp i
vissa avsnitt.

Volymen bestar av tva huvudavdelningar, av vil
ka den forsra behandlar allmiin biologi och ekolo-
gi. I fcirsta kapitlet avhandlas utseende, byggnad
och levnadssatt. Hiir finns en bestemningstabell
med tillhrirande bilder och sammanstallningsta-
beller som jag vill varna litet f0r. Thbellerna byg-
ger till viss del pa ctgonbehiring, vilket fOr svenska
djur ej visat sig vara en tillfiirlitlig karaktar. Vida-
re dr minga svenska stackmlrearter variabla bide
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Sammanfattning

Bilgetingens utbredning i dstra Fennoskandien
har karterats. De flesta fynden frAn Finland hir-
stammar frin senare hiilften av 1930-talet, endast
tre fren perioden 1950-88 (det sista 1973). De
nordligaste fynden av bllgetingen i Fennoskan-
dien och Storbritannien fciljer juli-isotermen fcir
16" C och de flesta fynden i Finland ar fran ovan-
ligt varma somrar. F6rAndringar i sommartempe-
raturen iir m0jligen den viktigaste orsaken rill bal-
gelingens tillbakagAng i norra Europa.
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vad avser behiring och fiirgteckning. Bestam-
ningsdelarna i boken ger dirfOr, enligt min me-
ning, en alltfdr stabil bild av dessa karaktarer. Jag
rekommenderar istllllet Douwes (1981, Ent.
Tidskr. 102:80-82) fdr svenska djur eller Nilsson
& Douwes (1987, Natur i Norr 6:49-90) f6r norr-
l6ndska material.

Under rubriken fortplantning och utveckling
behandlas i speciella delar av kapitel 2 bl a 6ver-
vintring, sviirmning, kastfunktion och dotter-
stacksbildning. Myrornas sociala struktur och
myrstatens organisation beskrivs i kapitel 3, kallat
samhaillsliv. Ett speciellr kapitel iignas at boets
(stackens) betydelse, byggnation m m och myror-
nas vagsystem samt dess betydelse avhandlas i ka-
pitel 5. Myrornas fddoval har studerats lange,
friimst utnyttjandet av honungsdagg och skadein-
sekter. I kapitel 6 beskrivs myrornas fodoval gene-
rellt men ockse hur fddovalet pAverkas av t ex
temperatur.

Ekologi och utbredning behandlas i det 7e ka-
pitlet. Har vill jag pipeka au kartbilderna iir myc-
ket civersiktliga och fcir Sverige torde en del tvek-
samheter forekomma, t ex den nordliga utbred-
ningen av E rufa och E polycteno. Kartbilderna
skulle ocksi blivit battre och mer lattolkade om
forfattaren anvant ett skuggmonster istallet for
som nu punkter. Kapitel 8 tar upp omvi.rldsfakto-
rernas, speciellt temperaturens och luftfuktighe-
tens, betydelse fcir val av stackens placering samt
myr-arternas utbredning.

Bokens ardra huvudavdelning har titeln fysio-
logi och beteende. Fcirst beskrivs sinnesorganen
samt deras betydelse vid t ex orientering. I kapitel
l0 tas aven ortstrohet, aggressivitet, kemisk kom-
munikation m m upp. Det avslutande kapitlet be-
handlar myrornas iimnesomsdttning.

Den omfattande referenslistan omfattar 5l si-
dor med Over I100 referenser. Listan har en kraf-
tig slagsida bakit i tiden: 8990 av referenserna iir
frAn f6re 1980 och endast 0,590 Ar publicerade ef-
ter 1985. Det miste dock ses som en fcirdel att ver-
kets bida delar, tydligen, fAr separata referenslis-
tor. Det finns ocksA sak- och namnregisrer.

Boken ilr skriven med sedvanlig tysk noggrann-
het. De olika delamnena blir vll genomgingna.
Detaljrikedomen g0r dock boken tungliist, vid las-
ning frin piirm till parm. Nu ar nog inte detta fdr-
fattarens avsikt. Snarare fungerar boken biist som
uppslagsverk for specifika delar av myrornas bio-
logi, ekologi och beteende. Bokens "hierarkiska"
uppbyggnad, dar varje kapitel ofta b6rjar med ett
mera allmant avsnitt fdljt av mer detaljrika (speci-
fika) avsnitt, gcir den liimplig idetta avseende.
Denna uppbyggnad tillsammans med riklig kapi-
tellavsnittsindelning samt ett omfattande sak-
och artregister torde gora det liitt att hitra i boken.

Utan tvekan utgor boken ett unikt dokument
tiver myrforskningen som f0r den "myr"-intresse-
rade entomologen meste utgdra ett attraktivl
verk. Aven f6r den mera allmainintresserade ento-
mologen, kanske speciellt ekologiskr inriktade,
torde boken ha ett visst viirde. Bokens kanske
storsta nackdel (forutom priset pa ca 700 kr) ar
spriket, som for mig (ovan vid tyska spriket) var
tungt att liisa. Fdrhoppningsvis kommer boken i
en engelsk version, vilket onekligen skulle 6ka till-
giingligheten samt kanske ge den spridning boken
fdrtjinar. Jag ser fram emot nasta del om myror-
nas roll i skogsekosystemet, som kan bli lnnu in-
tressantare, itminstone ur ett ekologiskt perspek-
tiv.

Ola Atlegrim


