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Myran Leptothorax affinis funnen
pi Oland - ny f6r Nordeuropa
lLeptothorax affinls Mayr (Hymenoptera, Formi-
cidae) recorded from Swedenl

BENGT ANDERSSON & PER DOUWES

Vid ett besdk pe den intressanta skalbaggslokalen

Noaks ark vid H0gsrum pi mellersta Oland den

9.1V.89 undersdkte den ene av oss (BA) en dOd en-

stam (Juniperus) med elt gammalt angrepp av ni-
gon lAnghorning. I den murkna veden fanns ett

samhiille av en liten gulbrun myra.
Med hjelp av bestemningstabellen 6ver de

svenska myrornas arbetare (Douwes 1976) kunde

arten konstateras hdra till sldktel Leptothorax'
men ingen av arterna stiimde. Framst de langa tag-
garna baktill pd mellankroppen fick upphittaren
att misstainka att det kunde rora sig om en i Sveri-

ge okand art. Det var di den andre av oss (PD) in-
triidde pe scenen och bestiimde myran ttll L. affi-
nrs, en syd- och mellaneuropeisk art, som nermast
pAtriiffats i mellersta Tyskland (Seifert 1986).

L. affinis siillar sig alltse till raden av sydliga

myrarter med isolerad fOrekomst i Sverige. lnom
slaktet Leptothorax finns dessutom corticalis och
gredleri, ixen de narmast i Mellantyskland.

L. affinis hOr till den stora gruppen inom Lep-

tolhorax, som har l2 antennleder (undersl. Myra-

font). De svenska Myrofon -arterna har antingen
helt ljusa antenner (corticalis och nylanderi) eller

ljusa med mdrk klubba (6vriga). I. aflinis laller
dock utanfcir denna ram genom att ha negot mdr-
kare antenner, dar klubban inte iir mdrkare dn res-

ten eller ibland (som hos de <iliindska exemplaren)

ar svagt formorkad.
Om L. alfinis skttlle kunna fdrv{xlas med negot

air det i fdrsta hand L. tuberum. Den fdrra har

dock ett ndgot ljusare huvud och mdrkare mer
brunaktig mellankropp, som fir myran att se niis-

tan enfiirgad ut. Aven skulpturen iir annorlunda,
kraftigare an negon annan svensk Myrofant-arts,
med mer eller mindre markerade liingsisar pi mel-

lankroppen. Friimst er det dock taggarna baktill
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Fig. l. Mellankroppen och petiolus sedda frin sidan hos
Leptothorox olJinis (OIand) och f0r jamforelse i mindre
skala hos L. luberum och L. inlerruptus. Skalstrecken
iir 0,5 mm.

Side view of alitrunk and petiolus of Zeptothorax atfinis
(Sweden, Oland) and for comparison of L. luberum and
L. interruptus. The bars are 0.5 mm.

pa mellankroppsryggen, som utmarker affinis. De

iir linga, jdmnsmala och raka med sned eller bcijd
spets (Fig. l). Hos andra arter ar taggarna anting-
en korta med bred bas och avsmalnande mot spet-
sen eller lAnga och baketbdjda (Fig. l). Ytterligare
en tydlig skillnad gentemot de svenska sliktingar-
na ar den fOga markerade kullen pA petiolus ovan-
sida (Fig. l).

Boet bygger lflinis allrid i triid eller buskar, an-
tingen i smi dOda grenstumpar eller i barken (giir-
na tall) liksom corlicalis eller i d<ida stammar av

buskar, ofta slin.
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