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Bokens syfte iir att sammanstiilla den nuvarande
kunskapen om svampatande (mykofaga) insek-
ter, mutualism mellan svampar och insekter, och
svampsjukdomar som sprids av respektive drab-
bar insekter. Specialister inom detta kunskaps-
omrAde samlades under tvi dagar i september
1987 i London. Forskningsomridena mykofagi
hos Diptera och mykopatogener hos akvatiska
insekter saknade represententanter och behand-
las foljdaktligen inte. Hiir hiinvisar man istiillet
till tidigare publicerade arbeten.

Boken, som omfattar tio kapitel. inleds med
fodostrategier och morfologiska anpassningar till
svamp som foda hos skalbaggar (Coleoptera).
Forfattaren har begrdnsat sig till djurens larvsta-
dium och behandlar huvudsakligen fylogenetiska
konsekvenser.

Kapitel tvi dr mer ekologiskt och handlar om
svamp som habitat for insekter, val av vdrdsvamp
samt populations- och samhiillsekologi. Hiir
behandlas bl a rumslig och tidsmiissig variation
hos svampar som habitat, livshistorik (diapausens
liingd och optimal reproduktion) samt interaktio-
ner som konkurrens. predation och parasitism'
Det framg6r att samhdllsstrukturen hos svampd-
tande insekter inte karakteriseras av nAgra starka
interaktioner mellan arterna. vilket avviker frAn
flertalet aktuella teoretiska modeller. Artrike-
dom hos de svampdtande insekterna (jamfcirt
med pA andra fodoslag, och inom olika ordningar
av svampar) samt de svampdtande insekternas
ekonomiska betydelse avslutar detta innehAllsri-
ka kapitel.

Kapitel tre handlar om mutualistiska samband
mellan termiter och svampar. Med utg6ngspunkt

sYampar

fr6n termitunderfamiljen Macrotermitinae och
dess svamp Termitomyces redogor forfattarna for
ett mdngfacetterat mutualistiskt f<irhillande, som
6r baserat pA termiternas komplementdra enzy-
mer och anpassade reproduktionssystem. Mutua-
lismtemat fortsiitter i kapitel fyra med bladskii-
rarmyror och deras svampar! diir bl a den selekti-
va f<irdelen av mutualism behandlas. Fcirfattarna
granskar tre teorier och tar sjiilva stiillning f<ir
teorin om "skapandet av en ohelig allians som
bryter ner vAxternas forsvar for viixtiitarnas
exploatering " .

Fcirdelarna med mutualism ar ett centralt tema
iiven i kapitel fem, som handlar om barkborrar
och deras svampar. Evolutionen av mutualism
mellan barkborrar och svampar anses av fcirfat-
tarna vara klimatbetingad och ha sitt ursprung i
tropisk regnskog. Till slut diskuterar de kostna-
derna fcir mutualism och kommer fram till att
evolution av obligat mutualism involverar bAde
for- och nackdelar for de tvA organismerna.

Aven kapitel sex behandlar mutualismen mel-
Ian barkborrar och svampar. Forfattarna frAgar
hiir om det handlar om mutualism eller exploate-
ring. De konstaterar att vedborrar (Trypoden-
dron spp.) iir lika notoriska odlare av svamp som
mAnniskan av vete. Om detta mutualistiska fdr-
hAllande innebiir fler fordelar iin nackdelar f<ir de

ing6ende arterna 6r zinnu inte kent.
Kapitel sju ger en oversikt av insektspridda

svampsjukdomar hos trdd. Aven hiir behandlas
fr6mst interaktioner mellan barkborrar och
svampar: den viilkiinda almsjukan som sprids av

almsplintborrarna (Scolytus spp.), nordameri-
kansk eksjuka som sprids av glansbaggar (familj
Nitidulidae) samt svart rotsjuka och blAnads-
svampar som sprids av barkborrar i Nordameri-
ka. Forfattarna urskiljer tre svaga liinkar i forhil-
landet mellan svampsjukdomarna och deras
insektsvektorer: (1) sv6righeter for parterna att
uppretta och uppriitth6lla f<irh6llandet, (2) direk-
ta konflikter mellan kontrahenterna, och (3) att
insektens beteende starkt kan pAverka dess effek-
tivitet som vektor. Kort sagt: som "ett iiktenskap
pi slak lina".
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Hons Ahnlund & Anders Lindhe

Kapitel 6tta beskriver barkborren Ips centbrae
och vedstekeln Urocerus glgas som spridare av
den europeiska l6rkens svampsjukdomar.

Kapitel nio, som fStt den nAgot kryptiska titeln
Svampsjukdomar hos insekter i civerjordiska- och
lufthabitat. inleder avdelningen om svampar som
attackerar insekter (svamppatogener). Fcirfatta-
ren har lagt huvudvikten vid hur insektsviirden
forsoker begrdnsa effekterna av en attackerande
svamp och hur svampen (som ska soka upp insek-
terna) har lost problemet med spridning och
overlevnad. Titeln pA kapitel nio kommer i ett
klarare ljus di l5saren bliiddrar fram till kapitel
tio. som handlar om svampsjukdomar pi markle-
vande insekter. Trots att marken verkar vara ett
favoriserat habitat f<ir insektspatogena svampar.
har endast ett fetal arter av sAdana upptiickts.
Fdrfattarna understryker att "djupdykningar" i
markens interaktioner mellan svampar och insek-
ter Ar ett alltfor negligerat fiilt.

Boken avslutas med ett appendix, som sam-
manfattar de interaktioner mellan svampar och
insekter i vilka insekten dr exploatciren och svam-
pen resursen. Detta for att orientera de ldsare,
som har mer begriinsad kunskap inom dmnesom-
radet. och ge en grund till de tio kapitel. vilka i
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stcirre eller mindre utstrdckning behandlar speci-
fika interaktioner mellan svampar och insekter.

Att detta dr en ovanligt liisviird bok iir det inget
tvivel om. men som alla symposieskrifter begrdn-
sas den av deltagarnas kunskapsomriden.
Bokens huvudsakliga nytta torde vara att den ger
en sammanfattning av de forskningsresultat som
framkommit under perioden 1984-1989. Den tidi-
gare frAmsta kunskapskiillan. redigerad av
Q.D.Wheeler och M.Blackwell (1984. Fungus-
insect relationships. perspectives in ecology and
evolution), var banbrytande och utgjorde den
forsta egentliga sammanfattningen av 6mnesom-
rAdet. Syftet med den nya boken torde dock inte
vara att konkurrera med Wheeler & Blackwell
utan att som ett komplement bygga ut de fA hyll-
metrar. som finns publicerade i iimnet. Som intro-
duktion iir Wheeler & Blackwell biittre dd den iir
mer tiickande. men den nya symposieskriften iir
naturligtvis mer aktuell. Som sA ofta blir diirf<ir
ridet till den potentielle ldsaren: kdp eller l6na
bida bockerna fcir parallella och fruktbiirande
studier!

Roger Pettersson

By teslista fiir olika insektsgrupper
Vi som hiller pA med diligt kiinda insektsgrup-
per har ofta problemet att det ej heller i museer-
nas samlingar finns nigot ndmnvdrt material att
studera och att det iir fi eller inga svenska ento-
mologer som hiller pi med samma grupp som
man sjiilv. Insekter av andra grupper som fAngas
i fiillor, slaghAvar och sillar hamnar oftast i so-
porna om det inte finns nAgon i bekantskapskret-
sen som sysslar med dessa. Fcir att i viss min rida
bot pi dessa problem kommer jag att gora en by-
teslista som skickas ut gratis till alla som dr in-

tresserade. PA detta sdtt hoppas jag att mycket
viirdefullt vetenskapligt material skall kunna tas
tillvara, samtidigt som de som deltar i samarbetet
kommer att fa tillgang till material frin omrflden
ddr de sjiilva ej har mrijlighet att samla. Sjiilv ar-
betar jag med parasitsteklar av civerfamiljen
Cynipoidea och 5r tacksam f<ir allt material jag
kan fA av denna grupp.
For ytterligare information kontakta:
Michael Siiderlund, Anggdrdsviigen 47,
440 41 Nol, telefon 0303 - 422 40.
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