
Amazonmyror pi Oland.

C. B. GAUNITZ-

Sommaren tg37 frrlo jag pi Halltorps egor, Oland, ett samhaille
av amazonmyran, Polyergus rulescens Latr., ddr slavarna tillhdrde
arten Formica rulibarbis Fabr. Jag grivde upp boet och i tidskriften
Sveriges Natur irg. 37 redogtir jag fdr fyndet och bifogar en skiss
av boets byggnad.

.{r 1955 Aterfann iag i samma terrang, der fyndplatsen av ir rg37
var beliigen, ett amazonsamha[e, som ocksA hade arten F. rulibatlis
som slavar. Detta fynd gjordes den 18 autusti mitt pi dagen, och
se snart iag l,'ft pi stenen, under vilken boet {anns, fdrsvann skynd-
samt amaz onsoldatema. Negra honor eller hanar sig jag icke. Dt jag
icke hade t lfe[e fortsatta undersdkningen, utmarkte iag boplatsen och
let boet vara orubbat.

Di jag under tiden rr-r8 augusti 1956 eter vistades pl Oland be-
stikte iag Iyndplatsen den 14 aug. Niir jag viinde pe den flata sten,
under vilken jag funnit ftiregiende lrs bo, var dar inte ett liv, vare
sig myror eller andra kryp. Glngsystemet var dock or6rt och boet
verkade dvergivet helt nyligen, men det er mitjligt, att rnyrorna be-
faor sig langre ned i gengsystemet. Klockan var r8, och di jag av
erfarenheterna ,Jin ir tg37 visste, att amazonerna brukade vara nere
i jorden pA ftirmiddagarna, men deremot ej slavarna, och att ama-
zonema senast omkring kl. 16 brukade vistas ytligt under bostenen,
antog jag, att boet var utddtt. Jag Iortsatte att sdka och fann ett hund-
ratal meter dstligare ett nytt amaz onsamhaille.

Aven detta var utgrivt under en flat och ytligt liggande sten av
ungefdr tve kvadratdecimeters storlek, men i anslutning till denna sten
li.g ett stenblock snett ner i jorden, och detta block var markfast.
Under blocket ledde gingar frin boet under den ytliggande stenen,
och det var tytlligt, att boets st6rsta del befann sig djupt i jorden i an-
slutning till detta block.

Niir jag lyfte upp den lilla stenen, blev jag {6rvi,nad dver mJ.rornas
upptradande, vilket icke dverensstamde med det jag knnde till {tirut.
Det visade sig, att slavmyran hiir tillhtirde arten Formica lusca L.
Slavmyroma anldll visserligen mina hinder, nar jag med fingrama
plockade mJnor, de bet sig fast och ndp till sl bra de kunde, men
de sla.ppte i regel taget riltt snart och n6jde sig med att rii.Dna om-
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kring pi armama, och endast ett fital slavar gav sig ut i terrangen
ftir att s<ika upp fienden.

Under stenen lig larver och puppor i prydliga h<igar och frsca-
myror bdrjade genast sldpa ned dem i gengarna. Till min fdrvining sig
jag, att amazonarbetarna tlrtijde sig kvar och vandrade av och an,
flera av dem tog en larv eller en puppa och bar omkring den, ibland
malmedvetet ftir att gaimma bcirdan i gingsystemet, ibland mer tvek-
samt, de biraren irrade omkring utan att kunna bestiimma sig vart
den skuLle ta veten. Det verkade som om amazonsoldaterna icke kunde
bestd.mma sig fOr om de skulle fly eller deltaga i rdddningsarbetet,
och det drdjde liinge, innan den sista soldaten fd,rsrrrnnit ned i ging-
systemet. I litteraturen har jag sett, att olika fiirfattare angivit, att
amazonsoldaterna icke befattar sig med nl.got som helst rinomhusar-
beter, och mina erfarenheter frin sommaren 1937 hade best5nkt denna
uppfattning. Sedan jag tagit nagra exemplar av mSnorna, lade jag
tillbaka stenen och lit boet vara or6rt.

Jag kom senare att tdnka pl att det kanske var sa, att amazotr-
soldaterna upptrS.dde olika beroende p5. av vilken art slavarna var.
F. lusca-myrorta presenteras i litteraturen som mindre stridbara, och
Adlerz kallar dem fega, mert rulibarbis-myroma anses vara ilskna och
aggressiva och Adlerz seger kort och gott, att de ir stridbara. Nu hade
detta sista samhaUe upptrett pa ett Idr mig ovanligt satt och ama-
zonerna hade, tvart emot vad jag fdrut bi.de fastslagit genom egna
undersiikningar och funnit genom studium av litteratur, utfort arbete
och dessutom icke visat samma benegenhet som vanligt att skynd-
samt satta sig i si.kerhet och dverEta sivd.l krigshandlingar som riid-
dandet av lan'er och puppor it slavama.

Den r8 augusti gjorde jag ett nytt bes6k p6. fyndorten och fort-
satte sdkandet efter amazonsamhiillen. Jag hade tur och fann ett nlrtt
samhdlle. Detta hade slavar av artel:. Fortnica rulibarbis. Nu hade jag
i alla fall tillfelle att gdra jiimfiirande iakttagelser. Klockan var unge-
f:dr ry3o niir jag bdrjade undersdkningama.

F. f4sca-samhdllet upptrd.dde even denna glng pe samma sett som
vid bestiket den 14 augusti. Slavarna visade ingen st6rre stridsiver och
endast ett fital gav sig ut i terrenten, de anfiill mina hiinder och
irrade omkring pA mina armar, bet di och dl. men var icke ilsket
aggressiva och amazonsoldaterna stannade ratt alLnent ytligt, ddr en
del vandrade oroligt av och an, medan andra bar pe hrver och puppor.

F. r*libarbis-samhiitlet lig under en stor, flat sten pi ca r5 kvadrat-
decimeter helt fritt och hade ingen anslutning till nagot markfast sten-
block. S{ snart jag vende upp stenen sk}'ndade massor med rufibarbis-
myror ut i terrengen och invaderade ben och byxor s{ Brundligt, att
jag hade bek]'rnmer med dem i flera timmar, och mina hd.nder och
armar angreps med stor ilska, varvid mvrorna bet sig fast intensivt
och l'egrade att sliippa taget, se att de meste r].ckas loss. I detta
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bo fanns b6.de honor och hanar av amazonema, och honoma och sol-
daterna sklmdade ned i gingama och ingen enda av dem deltog i
reddningsarbetet. Man skulle kunna siga, att amazonerna upptrddde
verkligt fegt, och det hade de gjort varje gl.ng jag undersdkt ett sam-
hiille, diir slavarna tillhdrde zrten rulibarbis. Det var gott om ama-
zonhanar, och dessa ftirs6kte dels fly ned i gingarna, dels vandrade
de oroligt hit och dit, liksom om de ej riktigt visste, vad de skulle
ta sig till, och pa stenens uppvinda sida samlade sig hanar flockvis
i grupper och satt syssloldst stilh tett tryckta tiU varandra. Inga av
slavarna brydde sig om dem, och jag sig i intet {all, att slavama fdr-
stikte bara sina herrar vare sig det var frlga om soldater, hanar eller
honor. Honorna och hanarna var nykliickta, en del si. rfdrskal att
deras vingar var gel6mjuka, och allt detta gjorde v5.1 sitt till fdr att
minska djurens rtirlighet.

De bida samh?illena med slavar av olika arter visade siledes mycket
olika handlingsmdnster, men det kan delvis ha berott pe aft i lusca-
samhAUet fanns inga kleckta honor eller hanar, och di iir det mdjligt,
att amazonsoldaterna kande stirrre DansvarD fdr samhii.llets fortbestA.nd
och derfdr deltog i riiddningsarbetet. I rufibarbis-sarr$illet var det
gott om kleckta kdnsdjur, och di. var behovet av att redda etersteende
okH.ckta puppor tydligen mindre - det fanns tiUrecklgt minga som
kunde r:idda sig sjdlva I

N2ir jag plockade fram de i attiketer dddade myorna fann jag tvi
amazonsoldater ur rulibarbis-boet, vilka lig hopbitna. Den ene av sol-
daterna hade i f<irvillelsen tagit dddsgreppet,r pi sin kamrat. I litte-
raturen har jat icke sett nigon detaljbeskrivning av hur soldaten fat-
tar om sitt offer, utan endast funnit upplysningen, att amazonen ge-
nomborrar motstandarens skalle, si att ena kakspetsen trlnger in i
hjiirnan, varvid den bitne antingen ddr eller blir rsinnesftirvirradr. Om
det betrelfande de hopbitna myrorna ur ettiketerrtiret var friga om
ett rakto grepp eller ett tiliiiliigt, kan jag givetvis icke avgdra, men
di det iir antagtgt, att den anfallande helt automatiskt tagit ddds-
grepp pa sin inbillade fiende, ligger det nara till hands att tro, att
sattet att fatta vid greppet var det rnormalal. Den bitande soldaten
hade med vinstra kiken omfattat ollrets nacke sA lengt baket att
kdkspetsen trengt in under skalltapselkanten i mjukdelen av halsen
medan den hcigra kiikens spets pressats mot pannan nedom punkt-
dgonen. DiL jag preparerade de bida soldaterna, lossnade den hdgra
kekens grepp och jag kunde ej upptacka att spetsen borrats tenom
pansaret och ej heller istadkommit en grop i detta. Om en amazon
har sa tjockt pansar, att en kamrat ej Idrmir genomborra detta, eller
om den d<jende krigaren fdrlorat krafterna, vet jag icke.

Boplatsen fcic amazoner ftiLn fu ryj7 har jat besokt flera gAnger
under senare 6r och varje i.r frin och med Ar 1953. Aren 1953 och
1954 undersiikte ,ag ett vidstrackt omride i anslutning till fyndplat-
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sen {ren fu 1937 men utan resultat. fu 1955 hittade jag, som ovan
nemnts, ett bo fttrlagt ca 4oo meter nordligare r2iknat frin boplatsen
fxen ar 1937, och ar 1956 eterfanns amazoner i nirheten av det 1955
upptiickta boet. De heh fyndornnidet ej iir stdrre dn ca tvi hektar,
och di jag trots flitig efterforskning ej funnit amazoner pi nigon annan
plats pd. Oland, fir det an_ses antagligt, att amaz:onerna har en mycket
lokal utbredning 6ven pi Oland. Jag har serskilt under iren 1953-1956
gjort stickprov pi ett omride tvers 6ver Oland med sydgriins unge-
fiir i linjen Gldmminge-Runsten och med nordgrens ungeiiir i linjen
Halltorp4ittlsldsa, och hiirtill kommer unders<ikningar p{. begriasade
omrAden pi vistsidan frin Ffiestaden tilt Ktipingsvik och under olika
ir sporadiska unders6kningar bl. a. vid Ottenby, Griisgflrd, Kastl6sa,
Mdrbylinga, Vickleby, Bredsdtra och L6ttorp.
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