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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.
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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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