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The decline of the apollo buttertly, ParaaJsius apoi /o (L.), in Sweden since 1950 points to a possible
correlation with antropogenic effects such as pollution and general urbanization of the landscape.
Stable popularions seem to remain only in localities with calcareous bed rocks. This raised the
hypothesis that acid precipitation and a subsequent metal pollution via the foodplant was responsible
for the decline in other localities with less pH buffering capacity. In the present study, however,
we could not find a conelation between bed-rock characteristics and metal contcnt (Al, Mg, Mn,
Fe and Cd) of livclong orpine (Sedum mu mum\. Feeding experiments with young caterpillars of
P. apollo did not result in significant biomagnification of the analyzed metals from the plants to
the animals. However, fceding upon plants from differcnt localities resulted in significant differences
in caterpillar growth and monality. The results are discussed in relation to own field observations
and dala from literature. The paper also presents observations on life cycle and morphological
characteristics of the two subspecies P. o. apollo and P. a. linnaei Bryk-
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Inledning

Det sedan 1950{aler viilkiinda fiirhillandet att apol-
lofjdrilen, Parrassius apollo apollo (L.), blivit ovanli-
gare i vArt land, med undantag f6r den gotlandska
stammen (P. a. linnaei Bryk). har fiiranlett fdrsok till
fdrklaring av orsakssammanhangen. Under 1977 pA-

biirjade vi en unders6kning med arbeishypotesen ait
det fanns ett samband mellan markfijrsumingen och
apollofjarilens tillbakaging. Fiire tillbakaglngen f0-
rekom apollofjiirilen iett brett balte dver Syd- och
Mellansverige, men idag Ar utbredningsomrAdet in-
skrinkt till Gotland, ostkusten fren Gamlebytrakten i

norra Smiland till norra Upptand samt Vestkusten-
Viinernomrtdet (Fig. l). Ett osakert fynd frAn Ble-
kinge skiirgArd rapponerades fiir nAgra Ar sedan (O.
Hammarstedt. opubl.). Fjiirilen kan fiirekomma rikligt
pfr sina lokaler. De vastsvenska fynden rdr sig dock
om enstaka djur. de senaste vid Vhnern utanfrir Kristi-
nehamn 1986 (Palmqvist l9tt7) samt Lysekil och V.
Friilunda 1987 (Janzon pers. medd.).

Di apollofjirilen inte ar kend som nAgon lingfly-
garr'och dc vastsvcnska fyndcn liggcr llngt frin and

ra kiinda utvecklingsplatser meste fynden tolkas som

att det finns lokala populationer inom detta omride.
Intressant att notera lir hur apollons utbredning allt-
mer har kommit att sammanfalla med den fdrekomst
av kalk iberggrunden som stracker sig tvars Over

Mellansverige.
Anmarkningsvart i sammanhanget Ar att anen ald-

rig tycks ha varit fast ctablerad pl 6land.

Livscykel

Apollotjlirilen Overvintrar som Agg med fiirdigutveck-
lat embryo. som ir redo att kleckas tidigt pAfdljande
vlr. I litteraluren anges att aggen kan klSckas redan
samma ir crh de unga larvema iivervintrar (Nord-
str6m & Wahlgren t 935-41, Gullander 1959, Henrik-
sen & Kreutzer 1982). Ftirvaring av apolloiigg i rums-
temperatur kan medfiira att en del av dggen klicks
undcr hitsten (fr Moser & Oertli 1980).

Egna obscrvationer under de senaste l0 {ren v

apollotjiirilens iigg i Mellansverige trch pi Gotlantl.
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molsager emellertid att en se snabb utveckling av

embryonerna kan ske vid oormala utetenperaturer pi
vlra breddgrader.

I naturen kliicks apolloiiggen niir solvirmen tilltar
elier sniisrniiltningen. De unga larvema stiker sig till
fria ytor. vdl exponerade fOr solljus. De livnlir sig pl
karleksiirt (Sedunt mqxinum) och vit l'etknopp (.S. (rl
bior), men tycks lbredra karleksajrt dlir bAda vixtsla-
gen finns. P g a larvens stora virmebehov blir tillviix-
ten fijrhAllandevis llngsam under vlrens trh fijr-
somrnarcns ofta nyckfulla vlderlek.

Fiirpuppningen sker i marken ien gles spinad.
Aven puppan tycks vara ibehov av hdg virme for
sin utveckling. Apollotjiirilar har kliickrs i u(omhus-
burar etier pupptider pi | 1.5 mAnad, mcn klricktiden
infallcr sannolikt tidigare undcr naturliga betingelser

F'ig. l. Utbredning av apollotjarilen. P.rr assius opollo \L.). iSvc.igc fairc 195-5 (cftcr Nordstriim 195-5: 1521 rcsp 1987
(nrodilierad efter Janzon 1987). Fiirekomsl anges fiir 5-milsruta cnligt Rikcts nlt.

Distribution of thc apollo buttcrfly. Paraa.rsirrs upollo \L.). in Swedcn beforc 1955 (from Nordstr<im 1955: 152) and
in 1987 (moditled from Janzon 1987). Dors givc rcconls in thc .50 knr grid squarcs of thc National grid systcm.

och tjtirilen biirjar Atminstone pe Gotland att tlyga
redan i senare delen av juni.

Apollotjarilen besdker garna olika slag av blom-
mor. Den dr mycket vdrmekriivande och flyger aklivl
endast under varma och helst soliga dagar, vilket
medfijr att flygaktiviteten kan variera kraftigt frln dag
till dag. Dctta att sme avvikelser i viidcrlekcn medfiir
slora skillnader i antalet aktiva individer kan fiirsvlra
en bediimning av storleken hos apolloljerilsbestin-
den.

Livslingden beror bl a av vidcrleken och kan upp-
gl till flera veckor. En frilevande avflugen hane ob-
servcrades pl Gotland med lre veckors mellanrunr
untlcr en pcriod av diligt viider. I tingenskap har
klrickta honor levt upp till tre veckor uran f6da (ll.
Elnquist. opubl.). Flygperioden fdr arten omfattar 1,5



Apolkfinrilen i .Slcrrgc 33

'I
,l
i'I

FiE.2. Panrussius apolto lL.), habitus. Ovrc radcn. P. a. o2ollo, "fastlandsapollo". Undre raden'. P. a lifinaei Bryk,
"gotlandsapollo". Hane till vinster och hona lill hitgcr.

Parnassius apollo lL.l, habilus. Uppcr row: P. a. upolb fron the Swedish mainland. Lower tow'. P. a. linaaei Btyk
liom rhe Baltic lsland of Gotland. Malc to thc lcft and fcmale to the right.
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till 2 mfinader, vanligen med start i slutet av juni
(Gotland) eller milten av juli (fastlandel).

Populationssviingningar

Apollofjirilens nuvarande utbredningsomrede i Sve-

rige sedan itminstone l0 Ar verkar vara i stort setl

konstant (Janzon 1987), men bestAndsvarialioner frAn

lr till Ar ftirekommer. Pi Gotland har vi kunnai notera

relativt stora populationssviingningar under en tioars-
period o:h under de gynnsammaste eren expanderar

fjiirilen till nya utvecklingsomreden pe iin. De fakto-
rer som styr dessa stora fluktuationer ar inte utredda.

Under 1983 drabbades exempelvis vissa delar av Got-
land av en frostnatt vid midsommartid, dock ej den

sydligaste delen av 6n. En dylik drastisk "vAderkata-

strof' peyerkade uppenbarligen inte apollolarven/
puppans iiverlevnad. Senarc pA sommaren fOrekom

niimligen apollofjerilen i normala miingder pi de

trostdrabbade lokalema, medan anen var ytterst feta-

lig pA Sudret, diir den normalt har en stark stam.

Morfologi

Den gotlAndska apollofjirilen (Parnossius apollo lin'
/,aei) skiljer sig fren den pl fastlandet (P. apollo apol-

/a) genom sin mindre storlek, mer utpraglade kdns-

dimorfism och storre variationsbredd betreffande

vingteckningen. Likhetema mellan kirnen och indivi-
duella skillnader hos P. a. apollo kan framgi av Fig.

2. Hos P. a. lirutuei ar t ex honoma till skillnad frAn

hanarna mycket miirkpudrade och petagligt manga

individer har en r0d klrna i vissa av framvingens

svana fliickar. Denill har pA Gotland aven fengats

indvider med miirkliga vingteckningsaberrationer
(Fig. 3). Grundftirgen hos de bida underanema iir
deremot identisk och pAsteendet ilitteraturen (Nord-

strdm & Wahlgren 1935-41, Gullander 1959) att got-

landsapollon har renare vit f;irg an typformen hhrriir

sannolikt frln jiimfdrelser mellan preparerade exemp-

lar fiin samlingar av olika lkler. Den vita grundfir-
gen hos preparerade apollol]iirilar tenderar niimligen
att ha gulnal nagol redan inom nlgra ir.

\t\
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Fig. 1. Parnassius apoilo (L.), habirus hos variantcr. C)van, vii: P. u. apolht, dclvis mclanistisk hanc. Ovan, hii; P. a.

linnaci Bryk. aberrarion hos hane. Nedan: P a. linnaei. ribbabcralion hos hane (ve) rcsp avvikande form av hona (hii).

Patndssius apolk, lL. ). habitus of varietics. Top lcft: P. u. apolkt. panly melanistic malc. Top right: P. a. linnaei Bryk.
abcrranr malc. Bottom: P. o. linnaei, vcin abcrration in malc (lcft) and aberrant fcmalc (righi).

Undersiikning av larvtillvext m m

Uppliiggningen av vAra experiment baserades pi fiir-
modan att ftirsurning av t ex smaltvatten och sura
regn kan peverka plantor av vzirdvaxten kirlekstjrt,
Scdunt marimum. Dessa vixer pi mycket tunna jord-
lager pe hallmark. Sur nederbOrd kan diirfdr Oka fri-
gorelsen och iillgengligheten fiir kdrleksiinen av t ex
tungmetaller och aluminium ur jordpaniklama, vilket
skulle kunna leda till kvalitetsfdriindring av denna,
apolloljirilens vArdvixt. Ett visst slijd ftir denna teori
finns idet att apollofjarilens nuvarande utbrednings-
omrede t ill stdrsta delen sammanfaller med fdrekomst
av kalkfdrande berggrund, medan arten ftirsvunnit
fran omriden med andra typer av berggrund. Den
kalkfdrande berggrunden skulle verka neutraliserande
och molverka eventuella effekter av sur nederbiird.

Vira undersijkningar har huvudsakligen genom-
t'Ons med material liin iistra Sijdermanland diir pH-
undersiikningar av snO ijanuari 1982 resulterat i pH-
varden mellan 4.2 och 4.4 (PM frln Milj6- och IISl-
soskyddsnimnden i Nykoping, 1982 02 09), vilket

tycks vara en genomsnittlig belastning fOr den svens-
ka sydostkusten (Monitor l9tt6). De svenska utsliip-
pen av t ex svaveldioxid nira nog fdrdubblades frin
l950till 1970 for alt sedan minska successivt. I Euro-
pa som helhet pAger emellerrid en fonsatt irkning av
utslIppen (Monitor 1984), vilket har stor betydelse
fijr situationen i Sverige.

Ett experimeni genomfdrdes under 1983, varvid
larver (start instar L2 och L3) av P. a. apollo frln
dstra Siidermanland (3 st per grupp) erbjajds att ita
plantor frAn vextplatser pl olika berggrund. En av
gruppema erbj6ds plantor frAn en lokal (lokal "S" i

Tab. l) med kend naturlig fiirekomst av P. a. apollo
medan tivriga grupper erbj6ds plantor frln lokaler dir
artcn saknades, med neutraliscrande (kalksten och do-
lomit) ("4") respektive f6rsurningskiinslig (magnesi-

umlayalit och albit-natriumf;iltspat) berggrund ("N").
Fdrsdket omfanade 8 dygn och en tydlig skillnad i

betningsgrad pl plantoma och tillvAxt hos larvema
kunde konstateras.
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Tab. l. lnnehell av Al, Mg, Mn, Fe och Cd i karleksiifl. Sedum manimum, och larvcr av apollofjliril, Parnus\ius a.

apollo (1983) och P. a liniaei (1984) efter 8 resp 15 dygns utfodring. Haltema angcs som m&4(g torrvikt av- blad och

fiirska skott fiir viixtmarerialet samt av helkropp med tom tamkanal fdr larvmaterialet. Lokalema anges som: Pe kalksten

och dolomit med (S) resp utan (A) apollolawer, samt pa Mg-fayalit. albit-Na-faltspal utan apollolarver (N).

Conrenr of Al. Mg. Mn. Fe and Cd in livelong orpine, Sedum ma;\inum, and caterpillars of the apollo butterfly.
Parnassius a. apollo Q983) and P a. linnaei ( 1984) after 8 and 15 days of feeding' respectively The concentrations

are presented as mg&g dry weighl ol leaves and young sprouts for planls ("vi\t ) and wholebod) wifi cmpl) intestine

for caterpillars ("tirvi). iocaliiies were classified as: on calcareous bed-rock with (S) and \rilhoul (A) prc\ence of
apollo caterpillars, and on acid rocks without caterpillars (N).

cdMnMgLokal Material Element: AI

Fiirs6k 1983
s
S

r\"

N
A
A

Fiirsiik 1984

S

s
N
N

vext
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vaxt
larv
vaxt
larv

I
3

I
3

I
3

17.5
18,3
9,0

25,0
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12,6

45,r
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7 6,1
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-1719

49,2
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r0.7
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r8.9
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|,42
1,66
2,00
l,9t

3l, t 1.28
44;7 2.2',7

41.0 0.91
67,8 2.85
66,6 I,41
69.9 2,41

78
r66
132
202

3

l3
3
7

vext
larv
vaxt
law

Plantor frln vad som fdre fdrsoket bedomdes som
goda miljder (fran lokal "S") betades ned nastan. helt

och gav viktiikning hos larvema fran ca 100 till 150
(ft., medan tillvexten hos de larver som erbj6ds fdda
fr6n lokal N blev knappt 25 7o. Efterfiiljande atomab-

sor?tionspektrometrisk analys (AAS) av metallinne-
hnll (Al, Mg, Mn, Fe och Cd) i samlingsprov av

plantor och larver visade att skillnadema itillvaxl inte
var signifikant relaterade till metallhaltema i vexter

och djur (Tab. l). MetallinnehAllen i vexterna var inte

beroende av typen av ursprungli8 stendplats. Fdr

samtliga element utom Mn forel69 jiimfdrbara nivler
av elementen i vArdvdxt och larver pe torrviktsbasis
(Tab. 1). Fijr Cd fanns en terdens till ftirhiijning hos

larver (ca 2 ggr) j2imfiin med vArdviixten. Larverna
syntes kunna reglera upptaget eller exkretionen av

Mn som var ca 2-9 ggr liigre i larverna dn iviixtmate-
rialet.

Under april maj 1984 genomfdrdes en upprepning
av fdrsdket som skisserats ovan, men med den skill-
naden att larverna var frin Gotland (P. tt. linnaei) och

var betydligt yngre (startar instar Ll) och fler till
antalet (30 per grupp). Forsiiken genomftirdes med

motsvarande viixtmaterial som ovan (lokal "S" som

kontroll. lokal "N" som testgrupp). I kontrollgruppen
dog 3 larver av 30 under de l5 ctagar fdrs6ket pflgick,
medan molsvarande dridlighet hos testgruppen var l7
av 30. Tillviixten hos de dverlevande larvema i test-
gruppen var ca 30 70 mindre lin hos de i kontrollgrup-

pen. Inte heller idetta fijrsok skilde sig metallinnehAl-

len mellan respektive samlingsprov av vextmaterial

och larvmaterial (Tab. l)' Det kan dock noteras att i

kontrollgruppen var Cd-innehlllet ca 5 ggr hdgre iin

motsvarande fiir verdvexten' I teslgruppcn noterades

iiven de dittills hdgsta niveema av Al, niimligen 76

resp 106 mg/tg (tonvikt) fiir v[rdvaxt resp larv. Vi
bed6mer emellertid inte dessa nivAer som anmiirk-

ningsviin hdga.
Resultaten meste anses sttidja Moser & Oertlis

(1980) och Mikkolas (1987) observationer, att olika

foderplantor har olika aptittighet fbr larver av apollo-

fjiiril. Enligt fdrtattarna hr effekten sannolikt miljii-
betingad och kopplad till viixtens kemiska fiirsvarssy-

stem.
Vid exkursioner (maj 1983) till kanda apollolokaler

i dstra SOdermanland insamlades kiirleksOn frAn

"goda" lokaler och analyserades med avseende pi
samma element sonr redovisats ovan. Al-halterna va-

rierade mellan 33 och 175 mg/kg torrvikt' vilket anty-

der att dessa nivier bdr vara ofarliga f6r apollofjiiri-

lens utveckling. Ilaltema av dvriga element Yar

jiimfdrbara med de som erhtjlls fijr viirdvAxterna i

larvfijrsiiken ovan (Tab. 2).

Vi har sAledes konstaterat skillnader itillvext och

iiverlevnad hos larver som erbjudits vdrdvixter frfln

olika lokaler, som vi bediimt som olika fiirsumings-

kinsliga. Vira metallanalyser har emellcrtid inte kun-

nat verifiera ctt sambilnd nrellan tiirsurning/nretallin
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Tab. 2. Innohdll av Al, Mg, Mn, Fe och Cd iplanror av
karleksdn, Seirr.r! rr?a\imum. fAn lyra lokaler i iisrra SOder-
manland mcd kind tdrekomst av apollofjiril, Parnassars a.
apollo. Hallema anges som mg&g torrvikt av blad och ftirs-
ka rkofi.

Content of Al. Mg. Mn. Fe and Cd in plan$ of livelon-q
orpine, Scdul Dta.\imun, tiom four localities in the east of
the counly of Stidennanland, with known occurrence of
apollo. Pazrarrirrs r.r. .rpo11o. Thc conccntrati(,ni arc prcscn-
ted as mgAg dry weight of leavcs and young sprours.

Samplc
Elcmcnr:
Al Mg

Meteorologiska dala har hittills ansctts indikera en
successiv klimatftirsAmring pi vira breddgrader, vil-
ket naturligtvis ocksA kan ha spelat en viktig roll i
sammanhanget. Den negativa trenden har dock varit
alltfdr snabb t'tir att utvecklingen skall kunna knytas
till enbart klimatt'driindringar. Den nuvarande mer el-
ler mindre helt kustbundna utbredningen skulle an-
nars kunna tolkas som att kustzonen med sina mildare
vintrar (och fler soltimmar?) skulle vara speciellt
gynnsam fdr artens utveckling (fr Fig. l).

Under kommande ir avser vi bl a att intensifiera
undersrikningama med storre larvmaterial av de bida
underartema och ett bredare urval av viirdvixtmateri-
al vad avser stlndplatskarakteristika. Tills vidare bijr
utvecklingen av apollofjiirilens utbredning och popu
lationer fdljas under etr antal er. Utbredningsuppgifter
kan siindas direkt rill Lars-Ake Janzon, Naturhistoris
ka riksmuseet. 104 05 Stockholm.

Erkinnade

Vi vill framfdra vin varma tack till Mars Bjiirck fiir
vAlvilligt utlenande av anteckningar om apollofjArilen
pe sydligaste Gotland samr Allan Brown fOr viirdeful-
la diskussioner samt hjAlp med karakterisering av in-
samlade mineralprover. Vi er ockse skyldiga Carl-
Cedric Coulianos, Christer Wiklund och Risa Rosen-
berg ett tack f<ir lAmnade tips och synpunkter pA tidi-
gare manusversioner. Kartoma (Fig. I ) har framstdllts
av Biodata/Naturhistoriska riksmuseet med RUBIN-
systemets kartritningsrutiner och koordinat-databas.
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nehlll och de konstaterade sriirningama. Forsoken har
emellenid varit alltfdr begriinsade f'6r an vi annu skall
viga avl?irda teorin om att fdrsumingen kan ha med-
verkat till att apollo[iirilen har forsvunnit frin delar
av sitt tidigare utbredningsomrAde.

Slutsats

Vi har hinills inte kunnat finna nagra direkra samband
mellan apollofjiirilens tillbakaging sedan 1950-tal€r

och fdrsuming. Det av oss anvdnda larvmaterialet har
dock varit litet och experimenten har ej kunnat ge-
nomftiras under strikt vetenskapliga former. Materia-
let har dock kunnat pivisa att larverna inte "tyckte
lika bra om" eller utvecklades lika bra pi kdrleksiirl
frin vissa stendplatser. Detta pekar mot negon form
av kvalitetsskillnad hos viirdviixterna, som vi hittills
inte har kunnat karakterisera, men b6r vara en central
frigestiillning att angripa i det fbnsatta arbetet.

Parallellt med den Okade f0rsumingen har 6ven
andra antropogena faktorer Andrals radikalt under den
aktuella tidcn. Kulturlandskapet genomger en snabb
fiiriindring (fiirbusknin-q etc) och den 6kade industria-
liseringen har medftirt en tikad belastning av lufrbur-
na miljdgifier, inte minst i kustomredena. Dessa har
ocksl i hiig grad genomgAtt en lingtgiende exploate-
ring i form av fritidsbebyggelse, hamnanlAggningar
m m sorn sammantaget medverkar till att tidigare
liimpliga lokaler kan ha spolierats. Det finns ftir ndr-
varande inga undersijkningar gcnomfiirda avseende
ett eventuellt t'tiriindrat predations- (larven "illasma-
kande och varningsflrgad", Christer Wiklund,
muntl.) eller parasittryck.
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Den nya kvalsterboken?
Woolley. T. A. 1988. ACAROLOCY. Mites and Hu-
man Welfure. John Wiley & Sons. New York, 484 s.

ISBN 0471-04168-8. Pris f50.fi).

"Denna bok Ir skriven med syfte att identifiera, defi-
niera och placera underklassen Acari. eller kvalster.
iett system av bade recenta och utdiida former av

anhropoder och arachnider." Den vender siB till "stu-

denter och yrkesverksamma med basinformation om
kvalsters morfologi, klassificering, biologi och eko-
logi".

Acarologi, eller liiran om kvalster, har en lAng his-
toria. I modem tid bOrjar den pi adenonhundratalet,
i och med namn som P. A. Latreille och A. Dugis i
Frankrike, C. L. Koch i Tyskland och inte minst A.
D. Michael i England. Men redan i en Egyptisk papy-
rusrulle talas om "fdstingfeber" och Homerus beriittar
om fiistingar ipiilsen pl Odysseus hund (omkring 850

f K).
I slutet av fiirra och i bdrjan pA detta erhundrade,

utvecklades acarologin till en modern vetenskap ge-

nom bidrag frin bland andra P. Kramer, Tyskland, G.

Canestrini och A. Berlese, Italien, den tidigare nAmn-
de A. D. Michael, A. C. Oudemans, Holland, och F.

Grandjean i Frankrike. I ven land var Ivar TrligArdh
en av foreglngsmennen. Under och efter andra
verldskriget fl ynades centrum fOr kvalsrerforskning-
en till USA der E. W. Baker och G. W. Wharton var

banbrytande.
Kval$er er sml spindeldjur med en imponerande

rikedom av former och livsmOnster. Den intematio-
nella forskningen om kvalster har varil i ett intensivt
skede iinda sedan fyrtiotalet. Mycket pengar stlr pl
spel. Efter introduktionen av DDT som bekampnings-
medel har man noterat en mycket kraftig iikning av

spinnkvalster-angrepp pe vaxter. Mat fdr m[nniskor
och husdjur och even utsede fiirstors av (giftresisten-
ta) "lagrad-matkvalsler". Menga miinniskor lider av

svira allergier rnot dammkvalster. Ftjr att bara niimna
nlgra omriden med praktisk tilliimpning inom acaro-
log in.

Forskning om kvalster p{gAr pe mAnga plan. Inom
parasitologin beskrivs fonfarande menga nya aner

irligen. Andra omrAden ien deskriptiv fas er mark-
faunan inom tropiska delar av virlden och lagrad-

matkvalster. Vektor-ekologi, dir det lill stor del hand-

lar om fliistingar, och forskning om dammkvalsler er

exempel pi omrlden som kommit fram lill fregor om

Hur naturen fungerar, medan t ex rovkvalster-spinn-
kvalster-relationer pl viixter har nitt fram till Varfiir-
sradiet.

Som en fOlid av denna iniensiva forskning har stora

verk om kvalster producerats de senaste Aniondena.

SAledes publicerade E. W. Baker och G. W. Wharton
1952 An Introduction to Acarology. Nio lr senare

kom boken The Tenestrial Acari of the British Isles.

Vol. l. av G. O. Evans, J. G. Sheals och D. MacFar-
lane. Ar 1970. med en reviderad upplaga 1978, publi-
cerade G. W. Krantz- sin bok A Manual of Acarology.
Det har silunda fiirflutit tio ir sedan sist och viirlden
har ventat pi den nya Kvalsterboken. Har den di
kommit i och med T. A. Woolleys bok?

Fdr an uttrycka det kon: Njae.

Boken iir uppdelad i fyra delar. Del ett ar en intro-

duktion der fdrfanaren efter en kon karakteristik
kommer in pA kvalstren som en grupp bland andra
arachnider, men ocksi behandlar frlgan om huruvida

kvalstren it en fylogenetiskt enhetlig grupp. Detta

lmne iir 16r niirvarande ett av det mest diskuterade
inom acarologin. Tyviin missar Woolley mycket av

dena meningsutbyte genom att helt enkelt cilera stora

delar av en av debattinleggen utan att sjiilv ta stiillning
eller f0rhAlla sig kritisk till materialet.

Del tvA handlar om form och funktion inom Acari.
Detta er det besta kapitlet i boken. Professor Woolley
gar genom organsystem efter organsystem pl en myc-
ket vederhiiftigt och kunnigt siitt. Negot fdrvAnande

ar att man hittar kapitlet "Beteende" under rubriken
"Nervsystemet". MAnga har kanske numera vant sig

vid att hitta det under rubriken "Ekologi".
Den tredje delen av boken behandlar klassifikation.

Just nu genomger acarologin en utvecklingstas diir
nya arter beskrivs dagligen och nya sllikten och famil-
jer siitts upp i en takl av Atskilliga per lr. Det finns
beriikningar som siiger all antalet kvalsteraner pl jor-
den ligger dver 50O 000, av dessa 5r ca 40 fiD be-


