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Om vi icke vetat det fiirr, si finna vi vid genomlasninSen av denna digra,
42o sidor starka bok, att Jtudiet av bladminerarna ir en ornfattande vetenskap. Det
skulle ocksi kunna tilliggas: en mycket fascinerande sldan. I virt land har detta
studium icke bedrivits med stairre energi eller omfattats med nlgot sttirre intresse.
Si mycket mer ha vi att hamta av boken med ovanstlende titel.

En mina klnnetecknas d.arav att bide iiver- och undersidans epidermis bibe-
hilles inta!:t. Man skulle kunrn kalla en mina liir en primitiv gallbildning. Ar-
b€tet inledes med de{inition pi de olika mintyperna, mellan vilka i vissa fall iiver-
gingsformer finnas. Enklast ar slingerminan, olionomet, och llick- eller blis-
minan, stigmatonomet. En kombination av dessa biggc ir o{iostigmatonomet t. ex.
hos yissa .^/errr'.rla-arter. \,ad minans karaktir i itvrigt betrafiar, sl iro olika
mtijligheter realiserade. I en del fall er hela parenkymet uppitet sl att endast
bladets iiver- och underhud iterste. I andra kan endast palissadparenkl'rnet, helt
eller delvis, ftirteras. I ett tredje Iall konsumeras endast svampparenlqrmet. Slut-
ligen finrns iven ytminor, i yilket fall endast epidermis angripes, dock utan ati
L:utikulan spolieras.

Minerande insektlarver kunna antingen lela pi ett och sarnma sitt under alla
sina utvecklingsstadier eller ocksi andra levnadssitt. I senare fallet kan larven
antingen fortlara att minera men pe ett a nat sett in tidigare, si att minan indrar
utseende, exempelvis iivergir frin ett olionom till ett stigmatonom och vi alltsi
kunna kalla minan som helha fiir o(iostigmatonom ; eller ocksi kan larven limna
minan och leva fritt utaopa bhdet. Ibland l6rekommer di att larven utskir smi
bladbitar och av dessa bygger ett hus, i vilket den uppehlller sig under senare
delen av larr?erioden, sasom fallet er t. ex. hos Inctn'aia quadrinaatlella H61.,
en aven hos oss ltirekommande art. Man talar ur denna synpunk om pefinanenta
cller tempo.ara bladminerere. Att marka iir, att i negra {all levnadssittet hos en
och samma art kan va era, se att exempelvis en i vanliga lall temporir minerare
ibland kan bli permanent. F6rf. anser att Ire8an huruvida p€rmanenta eller tem-
porira rhinerare btira anses som mest primitiva icke kan besvaras med ja eller
nej. Bida grupperna ha emellertid uppstett polyfyletiskt.

Si vitt man vet produceras minor endast av fjirilar, skalbaggar, steklar och
tvivingar. Vissa kankteristika gdra, att man efter negon iivning eller erfarenhet
kan al/gi;ra, om en mina orsakats av en Ijerillarv, en skalbaggslarv etc. F6r de
{yra ordningarna anger l6rf. de kennetecken man har att gi eIter. l)e bladmine-
rande insekerna bgga med ytterst Il undantag sina igg pe bhden eller borra in
dem i dessa, endast salhn pi andra viixtdelar (I!!Po otneuto). Fiirpuppningen
iger rufi i rninan eller utanf6r denna. Olika generationer av en och samma art
kunna i detta hinseende fiirhilla sig olika. Intressant ar, att huvudet hos vissa
Ijeribuppor er {iirsett med en tand, med vilken puppan borrar sig ut genom
kokongen och bladvivnaden, prmionande om eggtanden hos vissa Ilgcl- och reptil-
ungar. Larvstadiets lingd hos bladminerare er vanligen kortare en hos frittlevande
mefl kan variera, beroende pe irstiden oc! generationen. De flesta bladminerare
he tvi generationer.
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Minerarna ltirtira alltid endast en del av bladinnehillet. Sivil stirkelsen, vil-
ken ju utg6r en vlsentlig del av bladet, liksom ocksl de hirdare partierna, skle-
renkym och cellviggar, limnas oriirda. Placeringen av exkrementen iir viktig icke
endast ur larvens egen syDpunkt utan aven Iiir karakterisering av minan och {iir
ett avg6rande av vilken insekt, som fiirfiirdiget den. Somliga larver kvarliimna
exkrementen i minan, och de placeras di pe 16r varje art betecknande sdtt, me-
dan andra larver avlegsna sin! exkrementer genom ett hil i minan. Sistnimnda
metod praktiseras endast av vissa {jiirillarver.

Nigra {.iirillarver (Iamiljerrn Cohophoradoe och Psychidoe) leva i hus av va-
rierande {orm och uppehilla sig dels fritt utanpi bladen, dels minera de genom att
spinna fast huset vid bladen samt dirifrin borra en mina, i vilken de upptaSa I6da
genoft att staicka in framkroppen i minan.

Bladrninerarnas larver limna mycket talande bevis ftir levnadssittets stundom
dycket starka modilieraade inflytande pi organisationen. Olikhetema mellan de
olika larvstadierna ay en och samrna art (men le!.ende i olika lormer av minor)
ktrana nimligen vara st6rre in mellan larver tillhiirande vitt skilda familier (men
levande i likartade rninot).

Under det att rnenga arters larver hilla till godo med flera virdplantor, ero
ardra utpriglat monofaga. De poly{aga vilia vanligen vaxtarter, som iro be-
sliktade med varandra, dh detta giir, att en minerare iblaod kan tiaia sofi ett
indicium pi, till vilken lamilj ett vextsEl:te med tvivelaktig systematisk position
i sjaka verket hiir. I itvrigt kan hi. icke nirmare redog6ras fiir det mycket om-
fangsrika och intressanta kapitel i boken, som handlar om monofagien och de olika
Iormerna av oligo- resp. polyfagi samt minforskningens betydelse ftir bediimningen
av vaxtlamili ernas stamtrCd-

Bla&ninerare finnas iven pi vattenvaxter, siviil i flnblad som i submersa blad.
Flera av pi detta sett le\rande larver ha alls inga si,rskilda anpassningar hirliir
och komfia ej heller i beriiring med valtnet, medan andra aro rent aklatiska, nem-
ligen chironomidemas larver. Dessa lro fiirsedda med trak6galar.

De genom mineringen Irarnkallade fiirCndringarna i bladets Iirg och form be-
handles utlttrligt i ett par kapitel.

Minerarne lro visserligen bettre skyddade rnot liender en sina fritt levande
sliktingar. llen ingenting i denna virlden lamnar absolut sekerhet. Ocksa mine-
rama uppsdkas av fieoder och l. o. m. parasiter av olika slag. Smi steklar sarskilt
av famil.ierna Brocottiiloe crch Cholcididoe iro vanliga som parasiter, m€n iven
si..daj.]a ay Proctolrulidoc och Cytilidoe finnas. Avm vissa svarnpar :iro kinda
som parasiter.

Vissa bladminerare ha ekonomisk hydelse. Hit kunru vi i vlrt land bl. a. rikna
vissa bladloppor (Phyllotrcta-^fter), viveh Ce orrhynchus contractts, syran-
mzler (Grociloria syingello), Clercks mioerarmal (Lyoretio clerchello) och bet'
llug n (Pegonyia beloc).

Slutkepitlen handla om hur man skall samla minor och klicka minerare samt
anllgga sin samling, vidare finnas anvisningar ltir bedrivande aY experimentclla
studier samt red vid bestimningsarbetet. Ett par sidor iSnas ocksi it minforsk-
ningens framtida uppgifter och ptoblem. Arbetet avslutas med en synnerligen fyllig
litteraturfiirteckning, upptagande ei mindre in 74 sidor, och ett register.

Herings rBiology of LeaI l{inerst er ett arbet€ skrivet med tysk grundlighet
baserat p1 omfattande litteraturstudier men framliirallt pe egna erlarenheter och
ingeenda studier. Fitr{. er kand som en av samtidens fremste minforskare, och
han har iignat en stor del av sitt liv it understikningar pa detta omrade. Boken
kan bide ienom sin store tillfiirlitlighet i uppgilterna och sin ingiende behand-
ling av alla hithitrand€ fragor i eminent grad anbefallas at var och en, som tanker
arbeta med minforskning, och borde kunru parikna stort intresse even i virt land.

a
O. Lrldblod.



LITTERATUR 7t

A. HonroN: Verzeichnis der Kifer Mitteleuropas mit kurzen faunistischen
Angaben. 2. Abteilung: Clavicomia-Rhynchophora. Sid. 275-536. Stuttgart r95r.
Alfred Kernen Verlag.

Rubr. arbete ha. anmalts i denna tidskrifts fiireg. lrglng, sid. 2o7-2o8, Det
{iireligger nu avslutat och kan rekvireras hos fiirlaget eller hos fiirf., vars adress
dr Uberlingen-Bds., Stein 36, Baden. Man rne livliet hoppas, att det sofi ett Ii;r-
triffligt komplement till rq39 ars nordiska skalbaggskatalog skall vinna spridning
iven blaod syenska koleopterologer.

Thure Polm.


