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Busksmalmyran Leptothorax parvulus funnen p[ Gotland - ny fcir
Nordeuropa

[Leptothorax parvulus Schenck (Hymenoptera, Formicidae) recorded from Sweden]

OLLE HOGMO

Under ett bestik i naturreservatet Kallgateburg pA

iistra Gotland den 2.YII.92 tittade jag efter myror
pA de omgivande alvarmarkema. OmrAdet hiir kal-
las Hejnum h?illar och iir iidsliga, karga skogs-
marker med tunt jordtecke. Sdder om vdgen som
leder fram till reservatet ligger ett tippet, ntistan
triidliist omrAde diir kalkhlillarna till stora delar
gAr i dagen (Fig. I ). Jag tyckte att diir skulle kunna
frnnas Myrmecina graminicola eftersom jag har
hittat den arten pl liknande lokaler p[ Gotland ti-
digare. Det hade regnat under natten och det var
diirfiir liitt att hitta myror. Det verkade till en bdr-
jan vara mest de vanliga myrartema, som brukar
finnas i sldana biotoper. P[ en llngstrackt, leg
kulle, bevuxen med tall och en, var jordtiicket lite
tjockare. Under en liten platt sten bland lavar och
mossor hittades en koloni av en ljushdvdad
Leptothorax-art. Denna myra giorde mig ftirbryl-
lad. Den tydliga fflran pA mellankroppen tydde pa

att det skulle vara skogssmalmyran, Leptothorax
nylanderi, men myroma verkade vara fdr sml och
ljusa fcir att tillhtira den arten. L. nylanderibrukar
dessutom ha bon i smfl kvistar pA marken. Kolonin
insamlades i sin helhet och medftirdes hem.

Nlgra veckor senare kliicktes ktinsdjur ur de

puppor som fanns i boet. Aven dessa avvek frln L.
nylanderi, framfdr allt i storlek, men ocksA i f?irg

och i taggarnas form p[ mellankroppens bakersta
led, propodeum. Efter att ha studerat litteraturen
btirjade jag misstiinka att det kunde rcira sig om en

annan art: busksmalmyran, L. parvulus. Dessa
tankar bekriiftades ndr tillfiille gavs att jlimfcira
med individer av den arten frAn Tyskland (Hes-
sen).

Det finns tre snarlika arter i Europa som har l2
antennleder diir arbetarna har tydlig mellan-
kroppsflra sett i profil (Fig.2): L. lichtensteini, L.
nylanderi och L. parvulus (Espadaler I 979, Kutter
1977). Den fdrstn[mnda kiinns biist igen pA sina
taggar p[ propodeum. Dessa iir breda, har platta
yttre ytor och iir nlgot baketriktade. Arten iir som
nlrmast funnen i Frankrike.

Fig. I . Hejnum Hiillar pd Gotland. Lokal fdr busksmal-
my r an Le ptotho rat parvulu s.

Habitat of Leptothorax parvulus at Hejnum Htillar,
province of Gotland.

Leptothorax nylanderi och L. parvulus, som
alltsA bAda finns i Sverige, ar som arbetare svAra
att skilja [t. I litteraturen tycks ocksi fcirekomma
en del mindre lyckade klinnetecken. Biist iir nog
att titta pl flera individer och att diirvid anviinda
en kombination av karaktdrer enligt fciljande. L.
nylanderi iir den stcirre arten av de tvA. En arbe-
tarc tir 2,3-3 mm lAng jAmf<irt med 1.8-3 mm hos
L. parvulus (Kutter 1977). L. nylanderi iir vanli-
gen den mrirkare arten. Den iir framfcir allt m6r-
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Fig. 2. Mellankroppen sedd i profil hos arbetare av
busksmalmyran Leptothorax parvulus och skogssmal-
myran L. nylanderi. Skalstreck = 0,Smm.

Outline drawings of lateral view of Leptolhorax
parvulus ond L. nylnnderi, workers.

kare pA huvudet och bakkroppens f<irsta led
(syns blist p[ levande djur). Sl har t.ex. L.
nylanderi en mer eller mindre mcirk frirsta sternit
medan den iir ljus hos L. parvulas. I profil kan
man se att L. parvula.r har en mer markerad
mellankroppsflra (Fig. 2). Man bcir ocksA liigga
miirke till propodeums form. Den mer markerade
f6ran framstAr niimligen delvis genom att pro-
podeum 6r kortare och mer viilvd iin hos L.
nylanderi. I de fall man flr tag pA kcinsdjur iir
artbestdmningen en liittare uppgift. Aven hiir iir
storleksskillnaden en bra karaktiir. En L. par-
yulus-hona dr 2,9-4 mm l6ng medan en av L.
nylanderi miiter 3,5-4.7 mm (Kutter 1977).Pro-
podeum-taggama 6r dessutom liingre och spet-
sigare hos L. parvulus. Hos L. nylanderi fram-
star de som fdga mer dn breda lsar (Fig. 3). En
motsvarande skillnad i taggstorlek iterfinns hos
hannarna.

Leptothorax parvulus tycks alltsA fcilja mcinst-
ret hos flera andra myrarter, med en huvudsaklig
utbredning pA kontinenten och en isolerad fcire-
komst i Sverige (se Douwes 1989). Arten lever i
Tyskland och Frankrike i torra ekskogar pe sur
berggrund (Seifert 1986). Dar kan den hittas bAde
i kvistar och under stenar, nAgot som ocksA geller
fdr L. nylanderi (P. Douwes, pers. medd.).

NAgra fler kolonier iin den beskrivna hittades
inte i omrAdet, trots idogt letande. Men A andra si-
dan iir ju en sAdan naturtyp vanligt frirekommande
bAde pA Oland och Gotland. Dags alltsA, att hAlla
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Fig. 3. Mellankroppen sedd i profil hos honor av busk-
smalmyran Leptothorax paryulus och skogssmalmyran
L. nylanderi. Skalstreck = 0,5mm.

Outline drawings of lateral view of Leptothorax
pamulus and L. nylanderi,females.

utkik efter dnnu en nykomling bland vAra myrar-
ter!

Tack
Jag tackar Per Douwes f6r rld och lAn av myror, Eric
Hallberg fcir hj6lp med figurer samt Mats Arup fcir vis-
telsen pA Allekvia fiiltstation.
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Summary
The ant Leptothorax parvulus Schenck is recorded
for the first time from Sweden. One nest was
found on 2 July 1992 at Hejnum Hiillar in the pro-
vince of Gotland. A short description of the spe-
cies and a comparison with the closely related L.
nylanderi L. is given.

Olle Hdgmo, August Strindbergs vtig 28, S-224 66
Lund, Sweden.
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