
Litteratur

I`ICHENER, CHARLES D. The Social Behavior

of the Bees. A comparative study  Harvard
University Press, 1974.404 s., Iner an 200 illustr.

Aven Om honungsbiet utan tvivel ir den av

minniskan mest omhuldade och mest studerade

bland de sociala insekterna,finns det ca. 20000

andra arter bin, av vilka minga ir sociala
Fё religgande bOk av Charles D. NIichener, prO‐

fessor i entonlologi Och i systelllatik och ekologi

vid universitetet i Kansas, ar det forsta arbete,

sOm ger en systematisk redog6relse f6r socialt

beteende inom Apoidea. Av alla sociala insekter

uppvisar de olika biarterna kanske det bredaste

spektret av sociali beteende, diri inbegripna de

intermediara stadier, som ir sillsynta eller helt

fё rsvunna i andra grupper. I detta hinseende tir

bina sirskilt limpliga obiekt f6r utvecklings_

historiska studier.

I sitt fOrord ger fё rf. anvisningar om hur den

innehillsrika boken limpligen bё r studeras fё r

att ge lisaren den bista behillningen.Dess f6rsta

del innehaller grundfakta och skulle mycket vil

ha kunnat placeras som ett bihang, lit vara

ttirnligen 01nfattande, i slutet av boken. Inne―

hallet i denna del har sitt speciella intresse fё r

det troligtvis rclativt ringa antal, som har nytta

av en sammanfattande klassificering av bina.

Den andra delen, som utgё r bOkens tyngdPunkt,

ger uttё mnlande l・ edogё relser f6r bisamhillen,

deras funktion och evolution Eftersom bcskriv_

ningen av levnadslopp, boarkitektur och andra

fOr varje grupp av de sociala bina karakteristiska

f6rhillanden saknas i denna del men ir nё d‐

vindiga fё r en fullgOd f6rstielse av de sociala

bina, har delta material samnlanf6rts i bokens

tredje del Den lisare, som sё ker upplysningar

om en viss grupp bin,far ridet att fё rst studera

vad som sigs Onn den i del III och att sedan
med innehillsfbrteckningens hjilp s6ka de ytter―

ligare uppgifter, som kan finnas i de bida ёv―

riga delarna av boken. Dylika vigledningar ir
pa grund av bokens dispOsition vilbeh6vliga.

Sonl en sanllnanfatining av innehillet i bokcns

fё rsta del kan sagas, att iven om de samhills―

bildande bina uppvisar de mest invecklade be―

teendem6nstren  av  samiliga  evertebrater,  lir

deras byggnad, utveckling och fysiologi inte i

nlotsvarande grad fu11lindade. I sjlilva verket ir

de sociala bina i dessa avseenden i huvudsak

likadana son■  de icke― sociala bina och andra
grupper av aculeata hymenopterer Den utrust―

ning, som de icke― sociala bina hade,var tydligen

tillricklig f6r att mё jligg6ra en social evolution.

Visserligen har de hё gre stiende sociala bina,

som■ρis t.ex., speciella kё rtlar av betydclse fё r

den sociala sanlmanhillningen, fё r att inte tala

om deras klassdin■ orfisnl,men inte desto mindre

kan mycket av det, sonl i dessa avseenden sigs

om de samhillsbildande bina vara giltigt Ocksi

fbr en ling rad andra hymenopterer.

I inledningskapitlet till bokens andra del be―

skrivs de olika typerna av sallllevnad hos bin.

Den prinlitivaste typen utgё rs av de aggregatio‐

ner av bobyggande honor, som fOrekonlmer hos

solitira bin, t.ex _4nfiο Piο rィ1, medan den dir‐

nist konllnande typen, den parasociala, dvs de

med endast en enda generation av vuxna honor

utrustade samhtillella,representeras av t.ex. vissa

Panar911s‐ arter  och  ″αJj`オ:Is  ntacttrα ιIIs.  Ett

trappsteg hё gre upp aterfinns de subsociala sanl―

hillsbildarna, bestaende av familjegrupper, sonl

vardera utg6rs av en vuxen hona och ett antal
i utveckling stadda avkonllingar, som skyddas

och matas av henne Nva Bο mb“ s‐ samhillen itr

subsociala, innan arbetarna lr ftirdiga. 卜Iest

avancerade ar de eusOciala bina, som lever i
samhillen,bestiende av tva generationer,n■ Odrar

och dё ttrar, av vilka dc fёrstnimnda ir drott‐

ningar, de senare arbetare  Tillfilligtvis kan

eusociala samhillen bli semisociala, dvs. besti

av honor av en och samnla generation nled
klass― och arbetsdelning, varav en eller flera tir

drottningar Och de andra arbetare. Detta in―
trtiffar t.ex.hos_4pis,di samhillet just har ersatt
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den gamla drottningen med en ny, solll ar syster

till de da i samhillet befintliga arbetsbina.

Det ar frestande att betrakta denna rad av
successivt alltlner koml)liceradc samhtillen som

en utvecklingsserie. Emellertid har den nist
hogsta typen,de prilnitivl eusociala bina,troligen

uppstitt inte bara frin semisociala och subsociala

f6regingare utan i vissa fall direkt fran solitira

bin. t」tan tvivel gtiller dei sistnimnda ocksi fbr

vart och ett av de ligre sOciala stegen. Anda

upp till de prin■ itivt eusociala bina ir antagligen

den sociala utvecklingen reversibel. Arter med

prilnitivt sociala stadier i sin samhttnsbildning

har nistan antid vissa solitira steg Selektionen

kan ibland gynna reduktionen av de sociala
stadierna. Dctta har tydligen skett hos itskilliga

parasitiska bin.S、 ingnillgar frin den Ona sociala

nivan till den andra har tr01igen intrtiffat Till

bakaging synes vara niistan lika vanlig sOm

framitskridande mot mera avancerade sociala
nivier. Endast de hё gst utvecklade eusociala

bina har natt en punkt,frin vilken en itergang

till en llgre sOcial nivi ir mycket osannolik pl

grund av det inb6rdes beroende, som f6rekom―
nler hos den■  mellan de nlycket olika klasserna,

och det fё rhallandet, att ett ensamt levande
sidant bi ir livsodugligt.

Beskrivningen av alla dessa steg av sOcial

organisation hos bina ―― frin enkla samman―
slutningar av sOlitira bin till raffinerade eusociala

sammnen _ brtydligas nled hjilp av ett stort

antal f6rnimliga inustratiOner Fё rf. ger i denna

del av boken en Oversikt av hela repertoaren av

socialt beteende hos bin och gir i detalj in pa

konllnunikationsmekanisnlerna, arbetsdelningen,

k6ns‐  och klassbestlilnningen, vidmakthallandet

och regleringen av nliljё fOrhillandena i boet och

f6rsvarsorganisatiOnen.

I ett st6rre kapitel llnders6ks grundligt det

evolutionshistoriska sammanhanget mellan de
olika typerna av samhillsbildningar hos bin.

F6rf. undersё ker de selektiva f6r―  och nackde‐

larna med uppkOmsten av icke― reproduktiva

klasser, prOblemet med multipla, av varandra
oberoende ursprung fё r eusocialt beteende och

frigan om 》styrning》 av den sOciala utvecklingen.

En hel rad faktOrer, som verkar antingen till_

sanlmans eller alternerande, hr ansvariga fё r de

olika ursprungen till eusOciala fё rhillanden hos
bin och andra hymenopterer En nyckelfaktor
ir det haplo―diploida genetiska systenlet, natur―

ligtvis i samverkan nled yngelvard och fё rmagan
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att itervinda till boet De flesta 6vriga faktO_

rerna fungerar endast tack vare detta genetiska

systenl, som karakteriseras av att hannarna har

en haploid kromosomuppsattning och uppkonl‐

mer ur obefruktade igg, medan honorna lir
diploida och uppkonlmer ur befruktade igg.

Sirskilt betydelsefulla resultat och f61jder har

det haplo― diploida systemet haft i fё ljande av―

seenden: 1)Partiell immunitet mot inavel till

f61jd av frinvaron av letalfaktorer, 2)sperma_

upplagrillg hOs hOnOrna och kontroll av avkOm‐

mans k6n, som m6iligg6r den extraordinira
kё nskvoten hos h6gt eusociala hymenopterer, 3)

fёrekomsten av hanproducerande arbetare hos

eusociala former,och 4)den faStare samman‐

hillningen menan systrarna inb6rdes in mellan

den■  och deras d6ttrar, ett f6rhanande, som

frimjar effektiv sliktselektion. De hanproduce―

rande arbetarna 6kar den bCenetiska omkombina―

tionen

l sivlil uppslagsrikedom och iningsidighet som

moderna synpunkter pl problemen hOr fё relig―

gande arbete till de bista, som producerats pa

detta omride. Det kommer med all sikerhet att

under en fёlid av ar bli ett standardverk f6r alla

de entomologer, bide professionena Och amatё r―

forskare,som i de sociala insekterna finner nigra

av naturens mest fascinerande objekt f6r studier.

Иl・c rfanssο n

LEWIS, TREVOR. Thrips Their B101ogy, Ecol‐

ogy and Econonlic lmportance. XV+349 pp.,
82 figurer, 16 planscher. London & New York

(Academic Press)1973.Pris£ 6.25.

Det har hittins varit synnerligen magert med

saminanfattande arbeten inom ordningen Thysa―

noptera (triPSar). Betriffande systematik och

faullistik har efter Uzels pionjirinsats (1895)

frimst Hermann Priesner bidragit genom sitt

arbote Die Thysanopteren Europas (1926-28),
revideral och nyutbOivet i fOrkortad form 1964.

Priesner har iven utgivit Genera Thysanoptero―

rum (1949), och Vidare ir en varldskatalog ёver

Thysanoptera under utarbetande. Hittills har trc

delar utkomnlit,redigerade av den sydafrikanske

tripsspecialisten C F. Jacot― Guillarmod. Da det
giller tripsarnas biologi Och ekologi finns enbart

specialarbeten, manga  av dem  sviratkomliga
iven fё r specialisterna.

saledes finns det stor anledning att vilkomna

Trevor Lewis' synoptiska arbete, det fOrsta dir

huvudvikten lagts pl en sanllllanfattning av



forskningsresultaten  inom  tripsarnas  biologi

(s. 9-79)och ekO10gi(s. 131--222). Inte nlinst
27 sidor med referensuppgifter och en lista pa

hela 29 personer, som pa 。lika sitt hjalpt till

vid bokens tillblivelse, vittnar om fOrfattarens

anstringningar att istadkomlna en i alla avse―

enden fullgod handbok fOr entomologer, jOrd‐

bruks― och tridgardsforskare,ekologer Och andra

grupper av naturvetenskapligt intresserade. Onl―

d6mena maste bli 6vervigande pOsitiva bide
vad formen fё r framstiliningen och det sakliga

innehillet betriffar.Arbetets stora anvindbarhet

som referens‐ och handbok beror inte nlinst pa

de utfё rliga bilagorna, dar bla. litteraturanvis‐

ningar, insamlings‐  och prepareringsrid, ollka

tripsarters ParaSiter och deras f6rekomst, insek‐

ter och kvalster med tripsar som bytesdiur,

rOVdiur bland tripsarna och deras byte, de vik‐

tigaste insekticiderna sonl anvinds mot triPsar

samt en fOrteckning 6ver samtliga de tripsarter

som behandlats i boken,presenteras Pi ett Over―

skadligt och lattillginglgt sitt. Vidare ir sak―

registret, som omfattar 26 sidor, alldeles ut―

markt. samma positiva omdOme kan ges Om
teckningarna i boken, Inedan diremot diagram―

men och fotografierna inte alltid ar si littydda

eller instruktiva.

Den sammanhingande framstallningen borjar
med en kort introduktion, dir bl.a. den syste‐

matiska indelningen av Thysanoptera kortfattat

tas upp. Har bOrde dock f6rfattaren ha nimnt

一 詢 en on■ taxonomiska spOrsmil ligger utanfё r

imnet f6r boken ―― inte bara att familje―  och
slaktindelningen inom Ordningen ar Omtvistad

utan att hela den taxonOmiska forskningen inom

Thysanoptera innu ligger si pass lingt efter

den inom minga andra insektordningar, att
artindelningen inOm flera viktiga sl五 kten (ss.
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ririps)antiilllt erbjuder manga

fragetecken. Detta fOrhallande inverkar ju nega‐

tivt ttven pa den biologiska och ekologiska

forskningen r6rande tripsarterna.

Den biologiska delen tar upp fortplantning,

larvutveckling, 01ika arters livscykel, kOnsdiffe―

renser, proportionerna mellan k6nen och parte―

nOgenes. Dir diskuteras ocksa f6rhanandet mel―

lan triPsarna och deras virdvixter med intres―

santa avsnitt om tripsarnas egenartade nirings―

upptagande, Om den skada men iven nytta

(pOninering!)detta innebir f6r vixterna och om
anpassning i fOrnl och farg til1 0mgivningen.
Sista avsnittet om tripsbiologin behandlar rov‐
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djuren bland tripsarna och tripsarnas naturliga

fiender.

Ett kapitel behandlar laboratorieteknik. Det

tar upp sidana sp6rsmal som burar, experilnent

med virusё verf6ring och mitning av djurens
reaktion mot sidana variabler som temperatur,

fuktighet, berё ring, ljus, dofter och vind. Dar―

efter diskuteras olika metoder och hjilpmedel

fё r kvalitativ och kvantitativ insamling.

Pa grundval av den tidigare framstiliningen
komlner Le、 /is i den ekologiska delen fram till

att behandla resultat och problemstiliningar

inom sitt egentliga forskningsomride. FOr den

ekologiskt intresserade ar det sirskilt vardefullt

att han ofta pekar pi Omriden som innu ej
blivit fOremal fё r forskning. Sirskilt utfё rligt

diskuteras djurens fOrflyttning och spridning,

deras mёjligheter att 6verleva k61d (siirSkilt vid

6vervintring), hetta och uttorkning samt de fak―

torer som reglerar individantal och individtlithet

hos tripspopulationer. Den ekologiska delen av―

slutas med ctt kapitel om tripsarnas fёrekomst
pl olika biOtoper, naturliga eller delvis Piver―

kade av minniskan, respektive pa rena kultur‐

vixter.Har fё rekonlmer ett sakfel:antalet kinda

svenska tripsarter anges (s. 217)til1 49, nledan

killan (von Oettingen 1954)anger 80 arter.

Avslutningen av den sanlmanhangande fram―
stillningen behandlar olika aspekter pi tripsar‐

nas ekonomiska betydelse Det ir att mirka, att

av de ca 5.000 kinda tripsarterna endast nigra

hundratal ir kinda som skadegOrare pl odladc
vttxter,och det hr enbart vid massfё r6kning och

under andra speciena fё rhillanden sonl den

skada de f6rorsakar pa filt och i tridgirdar

blir ekononliskt kinnbar fOr odlaren. Levris tar

upp de typer av angrepp pa kulturviixter, som

beskrivs i den rika litteraturen Pa omridet och

beskriver bekimpningsmetoderna: preventiva lt‐

garder vid Odlingen, insekticider och biologisk

bekimpning. SOm ovan nimnts ar sOlllliga trip―

sar rovdiur, 。Ch f6rFattaren nimner en del
lyckade ―― samt nagra n.isslyckade ―― fёrsOk

med  insekt―  och  kvalsteritande  tripsar  f6r

biologisk bekimpning. ⅣIan har iven nitt posi―

tiva resultat genOm att utnyttja vixtitande trip―

sar vid ogrisbekampning, och Lewis har den
uppFattningen, att detta kommer att bli det

omrade dar tripsarna blir till st6rsta nyttan f6r

manniskan.

Enligt fёrOrdet ar bOkens syfte 》att visa upp

tripsarna som levande varelser, med tonvikt pi
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deras beteende som individer och populationer,

Pi deras vixlande och komplicerade f6rhallande
till vixter, andra djur och fysikaliska kompo―

nenter i omgivningen》 . Det klara spriket, redig―

heten i framstliliningen, de nlinga belysande
eXemPlen och det rika killmaterialet, som f6r‐

fattaren med framging anvtint sig av trots alla

riversittningsproblem, allt detta har tillsammans
med f<irfattarens gedigna kunskaper i modern
ekologi resulterat i ett viirdefullt och anvflndbart
arbete, som fdrhoppningsvis kommer att stimu-
lera till iikad forskning inom en - inte minst
i Skandinavien - frirbisedd insektordning.

Ullmar Quick
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