
Sveriges myror
PER DOI.IWES

Introduktion
Trots att det bara iir 16 Ar sedan ett bestiimnings-
verk fcir de nordiska myrorna kom ut (Colling-
wood 1979) iir det dags att ge ut ett nytt, eftersom
det tillkommit inte mindre ao 12 arler till den

svenska (och nordiska) faunan, varav flertalet inte
iir omn6mnda i den fcir den myrintresserade all-
mAnheten lettilgAngliga litteraturen. I denna arti-
kel behandlas alla frAn Sverige (och praktiskt ta-
get alla frAn Norden) kiinda arter. Dock har jag
inte tagit med de fem arter (Ponera coarctata,
Leptothorax unifasciatus, Teffamorium bicarina-
tum, Camponotus pennsylvanicus och C. latera-
/is), som visserligen dr funna i Sverige men som

inte visat tecken p[ att ha etablerat samhiillen hdr.

Fiir att begriinsa omflnget och diirmed miijlig-
gcira publicering har jag i stort sett endast behand-
lat arbetarkasten (bestamningstabellerna g[ller
endast fdr arbetare), som ju iir de myror man i de

allra flesta fall treffar pA. Det giiller alltsA fcir dig
som anviinder bestiimningstabellema hiir att i fcir-

sta hand avgcira om en myra dr en arbetare eller
inte. Att det iir en myra syns pA den eller de tv6 fria
ledema mellan mellankroppen och bakkroppen.
Hane kontra arbetare. Hanar har alltid vingar
(undantag Hypoponera punctatissima, Formi-
coxenus nitidulus och Anergates atatulus) medan

arbetare alltid saknar sAdana. Drottning kontra
arbetare. Drottningar har en relativt stcirre mel-
lankropp med tydligare uppdelning i skleriter
(plltar), relativt sttirre mesothorax samt vingar el-
ler mdrken diir vingama suttit (fig. 27). Det ar
dock inte alltfcir ovanligt med mellanformer, ex-
empelvis arbetare med vingstumpar.

Flera arter iir parasiter pA andra myror och fler-
talet av dessa - de som iir inhysingar - saknar arbe-
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Fig. la. En liimpligt preparerad skogsmyra av sldktet
Formica.
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tare. Det giiller alltsl att titta extra noga efter
parasitdrottningar i bon av de arter som iir viirdar
(Myrmica sabuleti, M. rubra, M. rugulosa, M.
scabrinodis (?), Leptothorax acervorum och
Tetramorium caespitum) fcir dessa niistan alltid
artspecifika inhysingar.

De bestiimningskaraktiirer man brukar anviinda
ftir myror (och insekter i allmAnhet) iir storlek,
form, skulptur, fArg och behAring. Utan mdtokular
eller ritutrustning iir storleken omiijlig att miita i
exakta mfltt och jag har diirfcir angivit storleken i
relation till andra myrors. Individer som er etskil-
ligt mindre dn genomsnittet kan fcirekomma, sdr-
skilt hos formiciner. Formen iir ofta svtr att be-
skriva i ord, men skillnadema i form bcir framgA
av bildema. Skulpturen iir ocksA svAr att beskriva,
dven med bilder, och jag har d[rfdr i ringa ut-
striickning anvdnt mig av denna karaktiir. F2irgen
kan vara mer variabel zin vad som framgir i be-
skrivningama nedan. Siirskilt geller det nykl?ickta
individer, som oftast iir mycket ljusare An vad ar-
ten normalt iir. Bebaringen slutligen kan vara allti-
frln en fin, tilltryckt behAring till kraftiga, rakt ut-
stAende borst. Med utstAende borst (utstAende be-
hAring), som ofta nAmns, menas hAr, som Atmins-
tone iir negot resta frAn kutikulan. Jag hoppas att
det i de enskilda fallen framgAr av illustrationema
vad som menas.

Fcir att underliitta bestiimningsarbetet bcir man
tiinka pA tvA saker. Dels att samla flera och helst
stcirre exemplar frAn varje samhiille (vissa Lasius
och Formica kan vara omrijliga att bestiimma till
art pt en enstaka individ), dels att klistra upp my-
roma sA att de detaljer, som 5r viktiga fcir
bestdmningen, syns ordentligt (fig. la).

Det stora flertalet myrarter i vArt land bygger
sina bon i marken, ofta helt eller delvis under ste-
nar. N6gra bygger dessutom en stack av jord (vissa
Myrmica och Lasius samt Tetramorium caespi-
tum) eller viixtfragment (de flesta Formica). Mur-
ken ved iir ocksA ett omtyckt substrat och mAnga
av de marklevande arterna kan man ocksi finna i
stubbar och murkna grenar pA marken. Leptotho-
rax och niirbesliiktade (Harpagoxenus och Formi-
coxenus) avviker frAn andra myror i det att de siil-
lan bor direkt i marken (i sl fall under stenar) utan
fciredrar murkna kvistar och bark (pe trhd eller
marken) eller de trAnga spalter, som finns i
spruckna stenar eller mellan stenar. Mossar hyser
ofta en rik myrfauna och hiir anliiggs boet i regel i
vitmossan.
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I litteraturlistan i slutet harjag tagit med sldant
som kan vara intressant fiir den som vill ftirdjupa
sig i iimnet.

Skalstrecken motsvarar I mm.

Bestiimningstabell till sliikte

l. Tvl fria leder mellan meilankropp och bakkropp
(petiolus+postpetiolus, fig. l7) ..... (Myrmicinae) 2

- Endast en fri led (petiolus, fig. lb) ..................... ll
2. KZikar spetsiga, huvud med insvZingd bakkant (fig.

53)................... Strongylognathus testaceus
- Kiikar trianguliira med bred bityta (fig. 7, 50) ...... 3
3. Kiikar med sliit bityta (fie. 50)

................. H arpogoxe nus sublaevis
- Klikar med tandad bityta (fig. 7) ...........................4
4. Postpetiolus med spetsigt, framAt-nedfltriktat ut-

skott pA undersidan (fig. 5 l)...........
F ormicoxe nus ni tidulus

- Postpetiolus utan sAdant ventralt utskott............... 5

5. Mellankroppens rygg baktill med ett par taggar eller
kndlar (propodeumtaggar, fig. l7). ....................... 6

- Mellankroppens rygg utan taggar eller kncilar (fig.
32).....,............. ............................. 10

6. Petiolus med en lAng frdmre del (skaft, fig. 3l) .....

il,t"r;;;;; ;il; il;; ;;;, 
tr:^i:f,:;':^:;:,

som pA fig. 52).................. ........... 7

7. Petiolus sedd frAn sidan niistan rektanguliir (fig.
33), munskdld med 2-3 utskott i framkanten (fig.
33)................... lvlyrmecina graminicola

- Petiolus med en sluttande framsida, inga utskott pA
munsk6ldens framkant. ................ 8

8. Propodeumtaggar mkt. korta, petiolus med kraftigt
insviingd framsida $9. 52)

Tetromorium caespitum
- Propodeumtaggar lAnga eller korta, i det senare fal-

let iir petiolus framsida svagt insvengd och iiven i
dvrigt annorlunda formad (fig. 38, 4l) .................9

9. Antennskaftet undantaget er antennens 3 yttersta le-
der tillsammans nestan lika lAnga som resten av an-
tennen (fig. 2)....................................... Leptothorax

- De 3 yttersta ledema betydligt kortare dn resten
(fig.3)............. Myrmica

10. Yttersta 2 antennlederna bildar en tydligt avsatt
ktubba (fig. 4) .............................. Solenopsis fugax

- Yttersta 3 antennlederna bildar en tiimligen avsatt
klubba (fig. 5) .................... ................ M onomorium

ll. Insndrning mellan l:a och 2:a bakkroppsleden (fig.
6), <igonen mkt smA, knappt synliga (sitter ndra kdk-
fiistena, fig. 6) ..............
................. (Pon erinae) H ypopo ne ro punc tati ssima

- Ingen insndrning pA bakkroppen, Ogonen v?il syn-
liga (sitter h6gre upp) ................. 12

12. Ogonen sitter framftjr (nedanfdr) eller pA huvudets
mitt (fig. 56, 57), huvudets och mellankroppens
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Fig. tb. Bencimningar p,i otiko delar av huvud, mellankropp och bakkropp hos schematisk myro (se tivenfig. 17).
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ovansida praktiskt taget utan utsteende borst (fig.
56, 57) ............ (Dolichoderinae) 13

- Ogonen sitter bakom (fig. 60) eller pA huvudets mitt
(fig. 58), i det senare fallet finns mAnga, kraftiga,
borst pi mellankroppens ovansida (fig. 58)............

..... (Formicinae) l4
13. Petiolus lAg och skymd av bakkroppen (fig. 57) '....

P;;i;i;; ;;i ;y;il; ;; ;; il;;i;0il3#?ff*:
56)................... Linepithema humile

14. Ogonen sitter ung. mitt pi huvudet (fig. 58) ..........
.... "..'. P aratrec h ind

- Ogonen sitter bakom huvudets mitt (fig. 60) '..... l5
15. Kiikar spetsiga (fig. 91). ......... Polyergus rufescens

- Kiikar triangullira med bred tandad bityta (fig' 82).
16

Mellankroppens rygg i profil konvex (fig. 8l)..'....
......'.... C omPonot us

Mellankroppens rygg med en stor friimre (pro-

mesonotum) och en liten bakre (propodeum) kulle
(fig. 83) ........"....1't
Gliinsande helsvart, kraftigt huvud med tydligt in-
sviingd bakkant (fig. 60) ............ Lasius fuliginosus
Huvud smiickrare, helsvarta arter har rak eller run-

dad bakkant pA huvudet (fig.61,89) .................. l8

Sveriges myror

l6

Fig.2-3. Antenn av smolmyra (Leptothorax) och rdd-
myra (Myrmica).

18. P[ mellankroppens bakersta de[ (propodeum) ?ir

den rivre delen kortare 'dntlrden bakre delen (fig.
7l)................... ...................... Lasius

- Den tivre delen ?ir liingre iin r/, den bakre delen (fig.
83,87) ............ ............................. l9

19. Liten (< 3,5 mm), mer eller mindre enf?irgat brun-
gul................... ...Lasius carniolicus

:* : i :Il *lill Tll llllt lt1i1'f3l;;;;

t'l
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Antennskaft med en liingsgAende list pA baksidan
frAn b6jen och en bit ut (fig. 9, 10, I l) .................2
Utan sAdan list (fig. 12 - l6)..................................4
Listen bildar tillsammans med antennskaftets civer-
sida en ndstan horisontell tillplattning (fig. 10, I t).. 3

Til[plattningen som list och tiversida bildar iir tyd-
ligt bakAtsluttande (fig.9) scabrinodis
Petiolus riversida nastan platt med en markerad av-
sats baket (fig. 23) sabuleti
Petiolus dversida jiimnt och rydligt rundad (fig. 24)

il;il;;;; il ; *";,ard ii;; ;i,:i":i.1i,f:
bcijen, vilket g<ir att den ser spetsig ut i profil (fig.
l2).................... ..............................5
Antennskaftets b6j rundad (fig. l3 - l6)...............6
Petiolus fram- och dversida mrits i en trubbig vin-
kel, riversidan bakAt svagt sluttande liksom post-
petiolus fram/tiversida (fig. 25) ........... ...... sc hencki
Petiolus fram- och dversida m6ts i en rdt eller spet-
sig vinkel, 6versidan bakAt starkr sluttande, liksom
postpetiolus fram/iiversida (fig. 26) ....... lo b ico r ni s
Antennskaft med lAng (svag) bcij (fig. l3) ............7
Antennskaftets bdj kort (kraftig) (fig. l4 - l6)..... 8

Propodeumtagg kortare iin postpetiolus (fig. l7) ...

........ rubra
Propodeumtagg liingre 2in postpetiolus (fig. l8).....

P;;i;il ;; k;;i;i;il;;;; .:.: :.:. .: ... {li"xzf i
Skulpturen pA petiolus svagare och mer oregelbun-
den .................. ...............................9
Antennskaftets bdj inte helt jiimn (fig. l5), periolus
dversida jiimnt och svagt viilvd (fig. l9)....rugulosa
Antennskaftets bdj alldeles jamn (fig. l6), petiolus
mera kullrig med en markerad avsats bakAt (fig.
20)................... gallieni

Per Douwes

Fig.4-5 . Antenn av faraomyra (Monomorium) och tjuv-
myra (Solenopsis).

Fig.6. Huvud, mellan- och bakkropp hos kompostmyra
(H. panctatissima).

PONERINAE

Hypoponera
H. punctatissiraa (Roger). Kompostmyra. Fig. 6.
En liten, ljust - miirkt brun, pAfallande jiimnsmal
myra med en svag insncirning mellan l:a och 2:a
bakkroppssegmenten samt kraftig petiolus. Inom-
hus, viixthus, komposter och segverk. Sk. Ol. Up,
Dr.

MYRMICINAE

De flesta myrmicinema iir smA - mkt. smA och har
i regel en skulpterad kutikula pl huvudet - mellan-
kroppen och ett par kncil- eller taggliknande ut-
skott pi melllankroppsryggens bakre del (pro-
podeumtaggar) till skillnad frAn de andra svenska
myroma.
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Myrmica
Stdrre en de andra myrmicinerna. LAnga propo-
deumtaggar och kraftigt skulpterade. R<idbruna,
hos nAgra arter mcirkare huvud och bakkropp. Hos
rugulosa och mcijligen andra Myrmica-arter lever
Symbiomyrma karavajevi (se nedan).

l.

2.

5-

4.

5.

6

7

9.

Hos de fdljande sex artema dr pannlistema starkt
insviingda (fig. 8).

M. scabrinodis Nyl. Angsrtidmyra. Fig. 8, 9,
22. Nrirmast lik sabuleti, men listen pe antenn-
skaftet alltid svagt utvecklad och vinkeln mellan
fram- och riversidan av petiolus spetsigare (fr. fig.
22 och 23). Oppna, friska - fuktiga marker, ofta
mossar. Hela landet.

M. sabuleti Mein. Hedriidmyra. Fig. 10, ll,
23,29. Listen pA antennskaftet kan vara kraftigt
utvecklad, i extremfall som pi fig. ll (f. lonae el-
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7. rubro 8. scabrinodis

Fig. 7-8. Ansikte av trcidgdrdsrddmyra (M. rubra) och
cing s rddmy ra ( M. s cab inodis ).

ler M. lonae, som fdrekommer pA mossar). Niir-
mast lik scabrinodis (se denna art) och specioide s,

som alltid har svagt utvecklad list pl antenn-

skaftet. Se dven under ndsta art. Oppna, torra mar-
ker och mossar (lonae). Sk - Vr.

M. hirsuta Elmes. Hirig hedriidmyra. Fig. 30.

Lever hos sabuleti. Kan ha enstaka arbetare.

Drottningen dr mindre do sabuleti-drottningen
(ung. st llng som en stor sabuleti-arbetare), har

liingre behAring, s?irskilt pl petiolus och postpetio-
lus (fr. fig. 29 och 30 ) och en bred postpetiolus
(fig. 30), som 6r bredare iin halva huvudbredden
(hos sabuleti-drottningen smalare iin halva huvud-
bredden). Ej funnen i Sverige men viil i Danmark
och Finland.

M. specioides Bondr. Sydlig rOdmyra.Fig.24.
Niirmast llk scabrinodis och sabuleri men har en
jiimnt viilvd civersida pi petiolus. Oppna, torra
marker. Bl.

M. schencki Em. Tubrddmyra. Fig. 12, 25.
Huvud och bakkropp mtirkare iin mellankroppen.
Niirmast llk lobicornis men har relativt liingre
postpetiolus. (fr fig.25 och 26) och mer insviingda
pannlister. Oppna, torra, sandiga marker med kort
eller sparsam vegetation. Boet har i regel ett ka-
rakteristiskt inglngsrtir byggt av smi viixt-
fragment. Sk - Dr.

M. lobicorni,s Nyl. M0rk riidmyra. Pig. 26.
Niirmast lik schencki (se denna art) men i regel
mdrkare. Oppna friska - torra marker. Hela landet.

Sveriges myror

Hos resterande arter at pannlisterna svagt
insviingda (fig. 7).

M. rubra (L.) Triidgfirdsrtidmyra. Fig. 7, 13,

17. Niirmast lik ruginodis, som har tydligare
skulptur pA petiolus (hos rubra nestan utan), och
rugulosa, som har mindre insviingd framkant samt
svagare och jiimnare vhlvd <iverkant pi petiolus.

ffiffiffi#
h-ft
-rr%F i g. 9 - I 6. A nt e n ns kaft hos rddmy ror ( My rmica ).

Fig. U-26. Mellankropp hos rddmyror (Myrmica).
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27. microrubn

Fig. 27-28. Mellankropp hos drottning av mindre
trtid gdrd srddmyra ( M. microrubra) oc h sny I trddmyra
(5. karavojevi).

Fig.29-30. Petiolus och postpetiolus frdn sidan resp.
ovanifrdn hos drottning av hedrddmyra (M. sabuleti)
och hdrig hedrddmyra (M. hirsuta).

Hos rubra fcirekommer microrubra (se nedan),
All slags Oppna marker frAn sanddyner till mossar,
iiv. gles skog. Hela landet utom fjiilltrakterna.

M. microrubra Seifert. Mindre triidgflrds-
riidmyra. Fig. 27. Lever hos rubra. Saknar arbe-
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tare. Drottningen ar en miniatyrkopia av rubra-
drottningen och stor som en stot rubra-arbetare
(rubra-drottningen iir klart sttirre). Sk.

M. ruginodis Nyl. Skogsriidmyra. Fig. 18.

Niirmast lik rubra (se denna art). Friska - fuktiga
marker, dven i sluten skog. Hela landet.

M. sulcinodis Nyl. Sttirre rddmyra. Fig. 14,

21. Den stdrsta arten i sliiktet med grdvre skulptur
6n de andra. Huvud och bakkropp nastan svarta.
Hedar och mossar. Hela landet.

M. rugulosa Nyl. Sandrddmyra. Fig. 15, 19.

Niirmast lik rubra (se denna art) och ga llieni, som
har liingre propodeumtaggar och en grcivre skulp-
tur. Oppna, sandiga marker, ej siillan i griismattor.
Sk - Ds.

M. gallieni Bondr. Strandrddmyra. Fig. 16,
20. Niirmast lik rugulosa (se denna art). Strand-
Iingar och kiirr. Go, Og.

S y mb iomy rma ( S ifo I i n i a )
S. karavajevi Arnoldi. Snyltrtidmyra. Fig. 28.
Saknar arbetare. Drottningen hos denna parasiti-
ska art iir gulbrun och stor som en medelstor
rugulosa-arbetare. Det ventrala partiet av post-
petiolus iir kraftigt och nigot framAtbcijt.
Myrmica-drottningar 5r mrirkare, mer rcidaktiga,
minst sA stora som de strirsta arbetarna i samhiillet
och det ventrala utskottet frAn postpetiolus rir inte
fullt se kraftigt och utan tendens till framlt-
riktning (tig.27\. Har i vArt land endast hittah pe
sandig mark hos rugulosa men iir annorstiides fun-
nen pe mossar och lever diir fcirmodligen hos
scabrinodis. Sk.

Stenamma
S. debile (Fcirst.) (westwoodi auct.). Skuggmyra.
Fig. 31. Ljust - miirkt brun. Ogonen sme. Det
lAnga petiolusskaftet skiljer denna art frAn alla an-
dra myror. En av de f6 myrarter som fciredrar slu-
ten skog. Sk - Vg, Go.

Sole nopsis ( D i plorhop rr um )
S.fugax (Latr.). Tjuvmyra. Fig.32. Mycket liten,
helt brungul och nlgot gliinsande. Ogonen mycket
sme. Tora, cippna marker. Sk, Ol, Go.

Monomorium
Mycket sme. Endast funna inomhus.

M. pharaonis (L.). Faraomyra. Fig. 34. Ljust
gulbrun, mrirkare baktill pl bakkroppen. GlAn-
sande.

30. hinuta
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Fig. jl-34. Huvud och mellankropp hos skuggmyra (5.
debile), tjuvm)ra (5. fugax), trdgmyra (M. graminico-
b) ochfaraomyra (M. pharaonis).

M.floricola (Jerdon). M0rk faraomyra. Negot
mer glensande ?in fciregAende art, huvudet och
helabakkroppen miirkbruna.

Myrmecina
M. graminicola (Lafi.). Triigmyra. Fig. 33. Ro-
bust, med kraftig skulptur. Mkt. mcirkt brun med
ljusa ben och antenner. Formen pl petiolus iir
olika alla andra myrors. Oppna marker - gles
skog. Sk - Vg, Go.

Leptothorax
De utstlende borsten pA kroppen iir mer jiimn-
breda (ej avsmalnande mot spetsen) iin hos andra
myrmiciner. Boet anliiggs i murkna kvistar, i eller
under bark eller mellan stenar. Sl?iktet
Leptothorax brukar indelas i tve underslekEn,
Le p to t horax.r. srr. och Myrafant. D oronomyr mex
(nedan) iir biologiskt och morfologiskt niira asso-
cierade med Leptothorax s. str.

l. Antennen ll-ledad (skaft+ l0kortaleder,fig. 2)...

il;;;;;i;-i;;;J::::::::::::::.:::.'::.'."-"':i;;;,:;:;),1
2. Skenben med utstiende behAring. ......... acervorum
- Skenben med enbart tilltryckt behAring ................3
3. Propodeumtaggar med bred bas och snett uppAt-

riktade (fig.40).................. gredleri
- Propodeumtaggar med smalare bas och mer bakAt-

riktade (fig. 37) .................. muscorum

4. Hela antennen lju. .................................................5
- Antennklubban mdrkare iin resten av antennen.... 7
5. Propodeumtaggar kraftiga (frg. aD ....................... 6
- Propodeumtaggar mycket smA (fig. 4l)....corticalis
6. F6rsta ryggpleten pA bakkroppen till stdrre delen

mtirk ............... nylanderi
- De m6rka teckningarna p[ frirsta ryggplAten be-

griinsade till ett warband ..parvulus
7 . Propodeumtaggar lflnga, jdmnsmala och raka utom i

sjiilva spetsen (fig. 39) ..........afinis
- Propodeumtaggar avsmalnande mot spetsen och,

om de dr lflnga, bakAtbiijda (fig. 36,38). ..............8
8. Propodeumtaggar lAnga (fig. 36). ......... interruptus
- Propodeumtaggar kortare (fig. 38). ........... tuberum

Le ptothorax s. srr. De sairsta Le p to t horax-artema
med drottningar som 5r obetydligt stdrre iin arbe-
tarna. Mcirkt huvud och bakkropp, mellankroppen
rtid(gul)brun med en tydlig inbuktning i ryggen.
Kan vara slavar hos Harpagoxenus sublaevis.

L. (L.) acervorum (F). Stiirre smalmyra. Fig.
2,35,46,48. Den stdrsta arten i sldktet med liingre
propodeumtaggar en de tvfl fiiljande arterna.
Mellankroppen ibland niistan helt mcirkbrun (pA-
minner di i ftirsta anblicken om en Tetramorium
caespitum). Hos denna art lever Doronomyrmex-
artema. Oppna marker - gles skog. Hela landet.

L. gredleri Mayr. Eksmalmyra. Fig. 40. Obe-
tydligt mindre iin fcireg. samt med ljusare huvud
och bakkropp (ibl. enfiirgat rcidbrun) dn denna och
fdljande art, som den liitt ftirv[xlas med. Gles ek-
skog, bon ofta i sml ekkvistar. SO Sverige (Sk -
Oe, Ot).

L. muscorum (Nyl.). Tallsmalmyra. Fig. 37.
Mindre och mtirkare iin fciregAende art. Gles skog,
frlimst d?ir tall dominerar. Sk - mell. Norrland.

Sveriges myror

F i g. 3 5 -4 3. M e llankrop p hos s ma I my ror ( Le ptotho rax ).
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Fig.44-48. Ansikte resp. petiolus och postpetiolus hos

drottningar ov smalmyror (Leptothorax och Dorono'
myrmex).

Myratant. Mindre iin Leptothorax s.srr. men med

relativt stdrre och kraftigare drottningar.
L. (M.) corticalis (Schenck). Barksmalmyra.

Fig. 41. Fiirgad som Leptothorax s. str. De extremt
korta propodeumtaggarna utesluter fdrviixling
med andra arter. Har en frAn sidan sett typisk, nes-

tan trekantig petiolus. Boet i torr ved eller i/under
bark i regel htigt upp i ekar. Ol, Og, Up, Vs.

L. (M.) nylanderi (Ftirst.). Skogssmalmyra.
Fig. 42. Ljust huvud (ofta nAgot fiirmcirkat pi
ovansidan) och mellankropp. Propodeumtaggama
kraftiga och nAgot bakAtbtijda. En (ibland otydlig)
ftirdjupning mellan mesonotum och propodeum
(som hos Leptothorax s. str.) till skillnad frAn tiv-
iga Myrafant-arter utom pdrvalls, som iiven i iiv-
rigt mkt. liknar nylanderi. Skogar, i regel liiv-. Sk
- Ds och Og.

L. (M.) parvulus (Schenck). Busksmalmyra.
Fig. 43. En mindre och ljusare kopia av fdregA-
ende art med en frAn sidan sett mera viilvd pro-
podeum. Tallskog. Go.

L.(M.) alfinis Mayr. Kvistsmalmyra. Fig.39.
Tiimligen mdrk men ej sA tvAftirgad som
corticalis. Skulpturen iir kraftigare dn hos andra
Myrafant-arter med mer markerade liingslsar.
Petiolus ?ir llg i jiimfiirelse med exempelvis tube'
rum som mdjligen skulle kunna fcirviixlas med

ffinis. Bon i murkna grenstumpar och i bark.
Buskmarker - skog. Ol.

L. (M.) intenuptus (Schenck). Hedsmalmyra.
Fig. 36. Den minsta arten i sliiktet. Gulbrun, huvu-
det nAgot ftirmdrkat upptill och bakkroppens
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mtirka teckningar inskriinkta till tvI diffusa
fliickar, en pA vardera sidan av fcirsta ryggplAten.
Skulle mtijligen kunna fcirviixlas med tuberum,
som dock har mcirkare huvud och kortare
propodeumtaggar. Oppna torra marker. Go, GS.

L. (M,) tuberum (F.). Miirkhuvad smalmyra.
Fig. 38. I regel liitt att kiinna igen p[ det miirka
huvudet, som kontrasterar mot den ljusa mellan-
kroppen. Propodeumtaggama korta - medellAnga,
raka eller nlgot bakAtkr<ikta. Niirmast \k ffinis
och interruptas (se dessa arter) Oppna marker.

Upp liings norrlandskusten till Nb.
Anm. L. (M.) unifasciatus (Latr.) tidigare upp-

givna f<irekomst i Sverige bygger pA felaktigt be-
stemda tuberum.

Doronomyrmex
Saknar arbetare och lever hos L. acervorum.
Drottningarna dr mindre dn acervorum-drott-
ningen, har kortare huvud (huvudet er lika brett
som lAngt) med bakAt inAtbcijda liingsAsar (paral-
lella lsar hos acervorum,fig.44 - 46) samt ett tyd-
ligt ventralt utskott pA postpetiolus (otydligt eller
inget hos acervorum,tig.4T - 48).

D. kutteri (Buschinger). Snyltsmalmyra. Fig.
45, 47. NAgot mindre 5n en genomsnittlig
acervorum-arbetare. Mycket lik ftiljande art, som
iir nAgot stcirre och hlrigare samt har mattare (mer
natAdrad) mellankropp. Beda artema har till skill-
nad frln L. acervorum en intryckning framtill pi
munskiilden. Denna intryckning iir mycket grund,
neshn plan hos kutteri. Fcirekommer troligen i
hela landet men dr hittills endast noterad frAn Sk,
Bl, Sm, Ol, Og och Vb.

D. goesswaldi (Kutter). Parasitsmalmyra. Fig.
44. I storlek mittemellan L. acervorum och D.
kutteri.Intryckningen i munsktilden iir tydlig. Sk.

Harpagoxenus
H. sublaevis (Nyl.). Rostbrun riivarmyra. Fig.
49 - 50. Ngt. gliinsande (svag skulptur), med ljus-
brunt huvud och mellankropp, bakkroppen mtirk.
Huvudet mycket kraftigt med djupa antennfAror
och korta kraftiga antenner. Ett tydligt ventralt ut-
skott pl postpetiolus. De stdrsta individema stora
som Myrmica. Drottningen iir arbetarlik. Hlller
Leptothorax s..rrr. som slavar. Bon i murkna kvis-
tar pA marken eller under bark. Hela landet.

Formicoxenus
F. nitidulus (Nyl.). Gnstmyra. Fig. 5l. I kropps-
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Fig.49-55. Huvud och mellankropp hos rostbrun rdv-
armyra (H. sublaevis), gdstmyra (F. nitidulus),
grristorvmyra (7. caespitum), sahelmyra (5. testaceus)
och gdkmyra (A. alratulus, drottning.)

form och storlek lik en Leptothorax s. s/r. Gliin-
sande (ingen skulptur), med brunt huvud och
mellankropp, bakkroppen mcirk. Huvudet pifal-
lande litet och rundat. Lever i stackar av Formica
rufa-gruppen, diir boet anleggs i murken ved eller
kottar. Fcirmodligen hela landet utom fjiilltrak-
tema.

Tetramorium
T. caespilum (L.). Grdstorvmyra. Fig. 52. Enf?ir-
gat mrirkt - ljust brun. Formen pi petiolus sedd
frAn sidan karakteristisk. Huvudet utpriiglat
liingsskulpterat. Ar lika stor som en L. acervorum
och fdrvaxlas ibland med mcirka sAdana, men iir
klart skild i bl.a. petiolusformen och de korta
propodeumtaggarna. Hos denna art lever
Anergates atratulus och Strongylognathus
testaceus. Torra sandiga marker. Sk - Up, Me.

Anergates
A. atratulus (Schenck). Giikmyra. Fig. 55. Lever
hos fciregAende art. Saknar arbetare. Den svarta -
mrirkbruna drottningen iir i det vingade stadiet
knappt se stor som enT. caespitum-arbetare (och
inte ens hiilften sA ling som en T. caespitum-drott-

Sveriges myror

Fig. 56-59. Invasionsmyra (L. humile), alvarmyra (7.
ambiguum) samt hdrig och slank vrixthusmyra (p.
vividula och P longicornis).

ning) men fAr senare niir hon biirjar liigga iigg en
starkt uppsviilld bakkropp. Sk - Og.

Strongylognathus
S. testaceus (Schenck). Sabelmyra. Fig. 53, 54.
Lever tillsammans med T. caespitum, som den lik-
nar i allm[n kroppsbyggnad. Ar genomsnittligt
mindre, har svagare skulptur och iir alltid ljusbrun.
Sm, Ol.

DOLICHODERINAE

Sml - mkt. smA myror. Saknar niistan helt utstl-
ende behAring pA mellankroppen. Ogonen pA hu-
vudets friimre (nedre) halva (liknande Paratre-
china).

Linepithema ( I ridomyrmex)
L. humile (Mayr). Invasionsmyra. Fig. 56 Ljust -
mrirkt brun. Endast inomhus.

Tapinoma
T. ambiguumEm. (erraticum atct.). Alvarmyra.
Fig. 57. Hela kroppen mdrkt brun - svart. Mun-
skcilden framtill med en liten urskiiming. Lik en
liten mrirk Lasius, men rcirligare. 6ppna, torra,
kalkrika marker. Ol, Co.

T. melanocephalum (F.). Mindre husmyra.
Mkt. liten (under 2 mm lAng). Huvud och friimre
delen av mellankroppen mcirka, resten av kroppen
mkt ljus. Endast inomhus.

FORMICINAE

Camponotus
Stora - mkt. stora (som Formica eller stcirre). An-
tennen fAster ett stycke bakom (ovanfiir) mun-
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skdldens bakkant (hos tivriga formiciner mkt. niira
eller alldeles vid framkanten).

l. Mellankroppen rtidbrun, huvud och bakkropp
svarta .............. herculeanuslligniperda

- Huvud, mellankropp och bakkropp av samma mkt.
mrirkt bruna - svarta fiirg ...'..........2

2. Matt svart och kraftigt hArig.......................... vag,us

"::::::: tillllllli-li::::::: ::: "*;)i:i
C. herculeanzs (L.). Stiirre hiistmyra. Fig. 81.

Hos denna och de tvi fciljande arterna varierar ar-

betarna mkt. i storlek och relativ huvudbredd, sA

att stora exemplar har fcirhallandevis stort huvud.

Mkt. lik fciljande art och skiljer sig frdmst genom

ett relativt sett bredare huvud och kortare ben.

Detta er tydligast hos stora exemplar, diir ftirhil-
landet huvudbredd/baklArets liingd iir minst 0,95

hos herculeanas och hcigst detta vdrde hos

ligniperda. PA bakkroppens framsida finns ett ljust
parti som i regel iir mindre hos herculeanas dn hos

ligniperda. Bon i marken eller vanligen i ved.

Hela landet.
C. ligniperda (Latr.). Ltngbent histmyra.

Mkt. lik fcireg. art i utseende och levnadssiitt (se

denna). Fciredrar varmare lokaler. Sk - S Nonland.
C. vagus (Scop.). Sotsvart hdstmyra. Karakte-

ristisk genom sin mattsvarta f[rg och kraftiga be-
hAring. Levnadssdtt som de bAda fdreg. arterna.
Endast 18O0-talsfynd frln Ol, Go.

C. fallax (Nyl.). Ekhiistmyra. Den minsta och
minst storleksvariabla arten. En svag inskiirning i
munsk6ldens framkant (hos civriga rak eller ut-
sviingd framkant). Bon i gamla triid. Vs.

Paratrechina
Sm[, bruna, Lasius-liknande. Har dock liingre ben

och antenner, liigre petiolus, kraftigare borst samt
cigon som sitter mitt pl huvudet (liknande
Dolichoderinae). I viixthus.

P. vividula (Nyl.). Hflrig vixthusmyra. Fig.
58. Ljust - mdrkt brun. AvstAndet mellan antenn-
ens fdste och huvudets bakkant tir knappt 213 av

antennskaftets liingd, antennskaftet med rikligt ut-
stAende behtring.

P. longicornis (Latr.). Slank vixthusmyra.
Fig. 59. Mkt. mdrkt brun, slankare och mer llng-
bent en vividula. Antennskaftet, som i regel saknar
utstiende borst, iir mer iin dubbelt sl lAngt som av-
stAndet mellan antennens feste och huvudets bak-
kant.
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Fig.60-63. Ansikte av hlanksvart trtimyra (L.tuligino'
sus), trcijordmyro (L. brunneus), sandiordmyra (L.
psammophilus) och gul tuvmyra (L.flavus).

Lasius
Sm[ den stcirsta (/a/ig inosus) som en liten
Formica. Propodeum kortare iin hos Formica
(und. carniolicus).

L Gliinsande svart, huvudet kraftigt och med insviingd
bakkant (fig.60)........... .fuliginosus

- Svagt glinsande - matt, svartbrun - gul, huvudets
bakkant rakt eller uppfltsviingd (fig. 6l) ...............2

2. Mycket mdrkt - ljust bruna, dgonen liingre iin halva
munskdldens lAngd (hiijd) (fig. 6l , 62) ................. 3

- Ljusbruna - gula (bakkroppen i siillsynta fall mtir-
kare brun), dgonens liingd ung. l/3 av
munskdldens lengd (fig. 63) .................................. 8

3. Skenben med mAnga,jdmnt spridda, utstAende borst
pl utsidan (fig. 78) ........................4

- Skenbenets utsida utan eller med fA utstAende borst
koncentrerade till den inre (6vre) delen (fi9.77)....5

4. Mellankroppen med lAnga utstAende borst (fig. 65),
munskdlden med gles tilltryckt behAring (fie. 67)...

............. p latythorax
- Mellankroppen med kortare utstilende borst (fig.

64), munskrilden med tiitare tilltryckt behAring (fig.
66) ................... ........................ niser

5. Mellankroppen ljus, huvudet nlgot m6rkare, bak-
kroppen mtirkast (mdrkbrun). PannfAran tydlig (fig.
6l)................... ..................hrunneus

- Huvud och bakkropp lika ljust - mtjrkt bruna,
mellankroppen ev. nAgot ljusare. Pannfflran saknas

eller iir otydlig (fie.62) ................6
6. Hdgst I mer eller mindre utstAende borst pA

propodeums sida (fig. 69)............................ alienus
- Mlnst 2 mer eller mindre utstAende borst pA

propodeums sida (vid pilen pl fig. 68) .................7
7. Sttirre delen av kroppen tackt av en vit, tilltryckt

behiring som kontrasterar mot den mdrkbruna kuti-
kulan............... paralienus

- Kutikulan ljusare och den tilltryckta behAringen
mdrkare och diirfdr mindre framtriidande ...............

........ psammophilus
8. Petiolus tjock med fram- eller bakifrAn sett rundad

eller plan 6versida, propodeum lAngstreckt (fig. 70)

@w
6t.btsn B 62.P@PtUu A'ldt8

carniolicus



64. niger

6t.psarutophilrts 69.alienus

73. slit

76. mixltls

70. camiolictts

75. neildionslis

Fig.64-76. Mellankropp, munskdld och petiolus hos jordmyror (Lasius).
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10.

11.

Petiolus smalare med rundad, plan eller umupen
dversida, propodeum kort (fig. 7 l, 72) .................9
Petiolus kraftigt inskuren, den utstlende behflringen
pA bakkroppen begriinsad till framsidan samt rygg-
plAtamas bakkanter (fig.7l) bicornis
Petiolus med pi sin hdjd en grund inskiiming,
bakkroppens borstjiimnt fdrdelade (fig. 75) ...... l0
Kinder utan utstAnde borst (fig. 63) ..............f\avus
Kinder med utstAende borst ................................. I I
Skenbenens utsida med tilltryckt behAring diir en-
staka borst kan vara nAgot uppresta (fig. 80), krop-
pens utstAende borst korta (fig.76).............. mifius
Skenbenets utsida med tydligt utsteende borst (fig.
79), kroppens borst liingre (fig. 75) ....................12

12. Petiolus med raka, parallella sidokanter (fig. 7a)...
........... me r idionalis

- Petiolus med utsviingda sidokanter (fig. 73) ..........
,,.. umbratus

L. fuliginosus (Latr.). Blanksvart trimyra.
Fig. 60. Stcirre och kraftigare iin civriga Lasius-ar
ter. En av de fA riktigt svarta och gliinsande my-
rorna i vlr fauna; de andra dr Camponotus fallax
samt Formica transkaukasica och F. gagatoides,
som alla iir slankare och har normalt huvud. Busk-
marker - skog. Bon i murken ved. Sk - mell. Norr-
land.

Sveriges myror

9.
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79. umbrulus

Fig.77-80. Skenben hos jordmyror (Lasius).
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L. niger (L.). Triidgirdsmyra. Fig.64, 66,78.
Huvud och bakkropp svartbruna, mellankroppen
ljusare. Oppna, friska - torra marker stsom triid-
gArdar och andra stcirda biotoper. Bygger ofta
stackar och tunnlar av jord (aldrig hos platytho-
rax). Atm. Sydsverige.

L. platythorar Seifert. Skogsjordmyra. Fig.
65, 67. Mkt. lik fiireg. art men i genomsnitt mcir-
kare i synnerhet mellankroppen. Gles skog, mos-
sar. Bon ofta i murken ved (siillan hos niger). Fcir-
modligen hela landet utom fjiilltraktema.

L. brunneus (Latr.). Triijordmyra. Fig. 61.
Fiirre och finare utstAende borst, den fina behfl-
ringen mer tilltryckt och huvudets sidor mer
rundade iin hos de andra mtirka Lasius-arterna.
Gles skog. Bon i murken ved av i synnerhet ek. O
Sverige, Bl - Up.

L. alienus (Fdrst.). Hedjordmyra. Fig. 69.
Mkt. lik de bida f6ljande artema. Enfiirgat brun.
Oppna, torra marker. Sk.

L. paralienus Seifert. Kalkjordmyra. Kroppen
enf?irgat mkt. mcirkt brun. Oppna, kalkrika, torra
marker. Ol och fcirmodligen Go.

L. psammophilzs Seifert. Sandjordmyra. Fig.
62,68,77. Niirmast lik alienus, men i genomsnitt
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ljusare i synnerhet mellankroppen, som kan vara
mkt. ljust brun. Oppna, torra sandiga marker med
vegetationsfria partier. Sk - mell. Norrland.

L. carniolicus (Mayr). Citronjordmyra. Fig.
70. Ljust brungul. BehAring som hos flavus och
jiimte denna den minsta av de gula Lasias-arterna.
Avger en karakteristisk doft som plminner om ci-
tron. Oppna, torra, kalkrika marker. Sm, Ol, Go.

L. tlavus (F.). Gul tuvmyra. Fig. 63, 72. Niir-
mast lik carniolicus. Enstaka exemplar kan vara
tydligt stdrre och mrirkare iin civriga i boet. Alla
slags rippna, tona - mAttligt fuktiga marker. Bor
ibland i tuvor, dvs bevuxnajordstackar. Hela lan-
det utom fjiillen.

L. bicornis (Fcirst.). Stubbjordmyra. Fig. 71.
Fiirg som fcireg. Inga utstAende borst pA kinderna
och skenbenen. Bon i murken ved. Sm.

L. mixtus (Nyl.). Korthirig jordmyra. Fig.
76, 80. Fiirg som f<ireg. eller nAgot mcirkare. Har
kortare utstAende borst An de andra Lasius-arterna.
Oppna, friska - torra marker. Sk - mell. Norrtand.

L. umbratus (Nyl.). Hflrig jordmyra. Fig.73,
79.Farg som fcireg. Den hlrigaste (sAviil utstAende
borst som tilltryck behAring) av de gula Lasias-ar-
terna. Biotoper som frireg. Bon iiven i murken ved.
Sk - mell. Norrland.

L. meridionalis (Bondr.) (rabaudi auct.). Kust-
jordmyra. Fig.74,75. Mkt. lik fcireg. art men gle-
sare tilltryckt behAring och mikroskulptur och diir-
fcir mer gliinsande. Antennskaft och skenben nAgot
mer tillplattade dn hos umbratus. Fciredrar torrare
och rner sandiga marker dn umbratus, bon som
hos denna art. Sk, Ha, Ol, Dr.

Formica
Storleken ligger mellan en stor Lasius och en
medelstor Camponotus. Antingen tvAfiirgade med
svartbrun bakkropp och huvudsakligen rcidbrun
huvud+mellankropp eller enfiirgat mijrkbuna -
svarta. Flera av artema dr svAra att bestemma och
det iir diirf<ir klokt att ha tillgAng till flera exem-
plar/samhille nAr man ger sig i kast med nedanstn-
ende bestiimningstabell. Smi individer kan vara
omiijliga att bestiimma med nedanstlende be-
st6m ni ngstabell. Fcir att fcirenkla bestdmningsar-
betet har i vissa fall antalet borst/halv kroppsdel
angivits. Indelas i fyra undersliikten enl. nedan.

l. Munsk6ldens framkant med en inskiiming i mitten
(fig. 82) ... Raptiformica sanguinea

- Munsktildens framkant jlimnt utAtbuktad hela viigen
(fie.84) ................2
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Fig.8l-91. Ansikte och mellankropp hos stdrre htistmyra (C. herculeanus), amazonmyra (P. ruJescens) samt stack-
byggande myror och dess sldktingar av sldktet Formica.

2.

3

4.

Huvudets bakkant tydligt infltbuktad (fig. 84)........
.. (Coptoformica) 3

Huvudets bakkant pA sin hiijd svagt inAtsviingd (fig.
82)................... ...............................6
Inga utstAende hAr pA bakkroppens tre fdrsta rygg-
p|fltar............... ..............pressilabris
UtstAende borst Atminstone pll 3:e ryggplAtens bak-
kant ................. ............................... 4
Ogonen med utsteende hAr (kan vara svlrt att se

iiven med riitt belysning frAn sidan) ...........exsecta
Ogonen helt kala ...........................5

5. Panna och hjiissa mcirka liksom promesonutums
ovansida .forsslundi
Huvud och mellankropp helt ljusbruna....... suecica

6. Huvud, mellankropp och bakkropp av samma
mdrkbruna - svarta f?irg ............... (Serviformica) 7

- Mellankroppen ljusare iin bakkroppen................ ll
7. Kropp grAaktig p.g.a. mkt tet tilltryckt behAring och

kraftig mikroskulptur, pronotum med utstAende
borst iiven pfl sidoma (fig. 87)..................... cinerea

- Den tilltryckta behAringen glesare och mikroskulp-
turen svagare sA att kroppen iir svart - mkt mtjrkt brun

E3.lruncorud

trig)
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Fig. 92. Bakhuvud hos skogsmyra (Formica s.str.)

93. pratensis 94. rufa-grtppen

Fig. 93-94. Promesonotum (se tiven fig. lb) hos rings-
myra (F. pratensis) och skogsmyror hdrande till F. rufa-
gruppen.

snarare iin grfl, utan eller med utstAende borst endast
pA mellankroppens ovansida (fig. 90) .................... 8

8. Bakkroppen matt p.g.a. tat, tilltryckt behAring (fig.
95 <ivre delfig.)............. .................9

- Bakkroppen gliinsande p.g.a. gles, tilltryckt behA-

ring (fig. 95 undre delfig.)................................... l0
9. MellanlAret med h6gst 1 utstAende borst pA undersi-

dan (fig. 96), pronotum med h6gst 2 utstAende
borst ................ ........................ fusca

- MellanlAret med minst 2 utstAende borst pA under-
sidan (fig. 97), pronotum med minst 3 uBteende
borst ................ ...................... lemani
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10. Pronotum med hdgst 3 utstlende, normallinga
borst................ gagatoides

- Pronotum med minst 5 utstflende, framAtriktade,
lAnga borst (fig. 90) transkaukasica

11. Panntriangeln mer gliinsande ?in omgivande parti av
huvudet ........... (Formica s. str.) 13

- Panntriangeln lika matt som omgivande parti av hu-
vudet ............... .... (Serviformica) 20

12. Huvudets ovansida utom kiikama svart - mkt miirkt
brun ................ uralensis

- Huvudets ovansida ltm. framtill riidbrun .......... 12

13. Praktiskt taget hela kroppen t2ickt av en tet, ljus, ut-
steende behAring (fig. 83). 3:e och 4:e antennleden
2 ggr. sfl lflnga som breda. Hela huvudets ovansida
enfiirgat r<idbrun hos stora individer ......truncorum

- UtstAende behlring varierar men aldrig sA ljus och
tet, 3:e och 4:e antennleden kortare iin dubbla bred-
den. Pannan och hjiissan iir m<irkare iin resten av hu-
vudets ovansida.................................................... l4

14. Promesonotum p[ ovansidan med en runtom tydligt
avgriinsad, i regel mkt mdrk fliick (fig. 93) ............

................. prate nsts
- Promesonotum pA ovansidan utan eller med en pfl

sidorna otydligt avgriinsad fl eck (fig. 94) ...............
(Formica rufa-gr.) 15

15. Halva bakhuvudet med minst l0 och halva prono-
tum med minst 30 utsteende borst............. lugubris

- Halva bakhuvudet med flirre an l0 (fig. 92) och/el-
ler halva pronotum med fZirre iin 30 utstAende borst

............................ l6
16. Fiine iin 0,5 utstlende borst pA halva bakhuvudet..

............... l7

t7.

18.

Minst 0,5 utsteende borst pfl halva bakhuvudet...l8
Minst 12 utstAende borst pl halva pronotum ... rula
Fiirre iin l2 utstlende borst pe halva pronotum ......

................ polyctena
Minst 5 utstAende borst pA halva bakhuvudet.........

ra'" a"i,,.ia;il; ;;;; h;i;; m;ffll'.'..ii6
Minst 15 utsteende borst pfi halva pronotum .... rala
F?irre iin 15 utstflende borst pA halva pronotum.......

aquilonia
Hiigst 3 utstAende borst pe pronottm.....cunicularia
Minst 4 utstAende borst pA pronotum.......rufibarbis

i,

20

F. (Raptrfurmica) sanguinea Lafi. Blodriid rii-
varmyra. Fig. 82. Stcirre exemplar med pafal-
lande rcitt huvud och rcid mellankropp (som
truncorum). BehAringen mycket sparsam. H6ller
ofta Serviformica som slavar (som dock brukar
vara fitaliga). Bygger inga eller sme stackar.
Oppna marker. Hela landet.

Coptoformica. Skiljs frAn alla andra formiciner
(utom L. fuliginosus, som ar helsvart) pA den mar-
kerade inbuktningen av huvudets bakkant (fig.
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Fig.95. Bakkropp med detaljer av behdring hos svart
slavmyra (F. fusca) (ovon) resp. vitmossemyra (F.

transkaukasica).

84). Ngt. mindre dn Formica s. s/r. Huvud (panna

och hjiissa oftast mcirka) och mellankropp helt el-
ler huvudsakligen rcidbruna, bakkroppen svart-
brun. Bygger i regel smA stackar av finare material
(mossa, gres- och drtfragment etc) iin Formica s.

str.
F. (C.) pressilaDns Nyl. (foreli Em.) Kal hed-

myra. Flg. 85. Den minst hAriga Coptoformica'
arten. Munskdlden utan utstAende borst eller med
nAgra i framkanten. Munskcildens friimre del i pro-
fil konkav. Palperna (i regel 5-ledade) korta och
om de strdcks bakAt nAr knappt fijrbi munhAlans
bakkant. Angs- och hedmark. Sk - mell. Norrland.

F. (C.) exsecta Nyl. Hirig hedmyra. Fig. 84.

Den mest variabla arten. I siillsynta fall kan rigon-
hnren saknas. Huvudets form och fZirg variabel.
Smi exemplar kan ha en dorsal mcirk fliick p[ pro-
mesonotum. Munskcildens friimre del i profil rak
eller konvex. UtstAende borst iiven pi munskcild-
ens yta. Palper linga (i regel 6-ledade) och nAr

fram i htijd med tigats framkant. Oppna marker.

Hela landet.
F. (C.) forsslundi Lohmander. Mindre hed-

myra. Den minsta arten. Har alltid mcirk bakre del
av huvudet och en dorsal, mcirk fliick pi pro-
mesonotum. Munskcildens friimre del konkav. Of-
tast utsteende hAr pA munskcilden pA och strax
bakom (ovanfcir) framkanten. Palper (i regel 6-le-
dade) obetydligt liingre iinhos pressilabris. Mos-
sar. Sk - mell. Norrland.

Sveriges myror

96.fusca 97.lenuni

Fig.96-97. Mellersta benparets ldr hos svart slavmyra
(F. fusca) och Norrlandsmyra (F. lemani).

F. (C.) suecica Adlerz. Ljus hedmyra. Karak-
teristisk genom det enfiirgat rcidbruna huvudet
med kraftigt rundade sidokanter (vissa exsecla
kan ockst se ut sA). I regel utst6ende hAr pA mun-
sktjldens yta. Munskcildens frdmre del i profil
konkav. Sml stackar ofta i anslutning till stubbar
pl sAvdl fast mark som pA mossar. Sm och norrut.

Formica s. s/r. Mellankroppen rtjdbrun och bak-
kroppen mcirkbrun. Huvudet av varierande flirg.
Samtliga bygger stackar av barr, smAkvistar, ib-
land smisten och annat grcivre material i jiimfci-
relse med C op toformica.

F. (F.) uralensis Ruzsky. Uralmyra. Ett relativt
bredare huvud iin andra Formica. En stor mtirk
fliick p& promesonotum. FA utstflende borst. PA

mossar. Hela landet utom Ol och Go.
F. (F.) truncorum F. Stubbmyra. Fig. 83.

Omisskiinlig genom den kraftiga behAringen och
den ljusa fiirgen pA huvud och mellankropp. Ofta
flera stora och smA stackar tillsammans. Skogs-
bryn o.llkn. Hela landet.

F. (F.) lusubris Zett. Hflrig skogsmyra. Skild
ftLn rufa genom fler utstAende borst pA bak-
huvudet och frAn aquilonia genom fler borst p[
mellankroppen. I regel mkt. hlrig, ung. som
p rate nsi s. Skogsmark. Hela landet.

F. (F) rufa L. Rt d skogsmyra. Starkt hlriga
individer kan likna lugubris men har klart fdrre ut-
stAende borst pi bakhuvudet. Aven aquilonia har i

9'1
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regel fler utstiende borst pA bakhuvudet och om sA

inte dr fallet har rufa betydligt fler borst pl
mellankroppen. Svagt hlriga rufa kan vara omcij-
liga att skilja frin polyctena. Frirmodligen hy-
bridiserar dessa bAda arter. GIes skogsmark,
skogsbryn o.likn. Sk - S Norrland.

F. (F.) aquilonia Yanow. Nordlig skogsmyra.
Fcir skillnadema gentemot lugubris och rufa se

dessa. Enstaka exemplar kan sakna utst[ende hAr
pA bakhuvudet, vilket i kombination med att de dA

ocksi har fl borst pA mellankroppen gcir dem
omcijliga att skilja frLn polyctena. Medelantalet
utstflende borst pA halva bakhuvudet i ett samhiille
torde dock aldrig understiga 1. Skogsmark. Sm
och norrut.

F. (F.) polyctena Fcirst. Kal skogsmyra. Den
kalaste av rufa-gruppens arter. Ftir skillnader gen-
temot civriga, se dessa. I mer sluten skogdn rufa.
Sk - Dr.

F. (F.) pratensis Retz. (nigricans Em.). Angs-
myra. Fig. 86, 93. Ger ett klart mcirkare intryck iin
artema i rufa-gruppen SmA individer kan ha n6s-
tan helt mcirk mellankropp. I regel helt cippna mar-
ker. Sk - mell. Norrland.

Servdormica. Mindre, mer lAngbenta och med
stdrre dgon in Formica s. srr (fr. fig. 89 och 82).
Om utstAende borst finns pA mellankroppen iir de
mer koncentrerade till ovansidan dnhos Formica
s. srr. Bon i marken utan stackdverbyggnad (un-
dantag t r a n s ka u ka s i c a).

F. (5.) cinerea Mayr. Gr6myra. Fig. 87. I regel
kraftigt hlrig iiven pA pronotums sidor. Sand-
marker med vegetationsfria partier. Sydligaste
Sveriges inkl. Olands kusttrakter samt Vs, Vr, Dr.

F. (5.) fusca L. Svart slavmyra. Fig. 95, 96.
Mkt. lik lemani, som har genomsnittligt ljusare
ben och som ersdtter/usca i kallare omrtden. Bon
dven i murken ved. Oppna omrAden, gles skog. Sk
- vb.

F. (5.) lemani Bondr. Norrlandsmyra. Fig. 88,
97. Se fcireg. art. Bon och biotop som hos denna.
Sm och nomrt.

n (S.) gagatoides Ruzsky. Fjiillmyra. NAgot
mindre gliinsande dn transkaukasica. Bon och
biotop som hos/zsca. Fjiilltrakterna.

F. (S.) transkaukasicc Nasonov. Vitmosse-
myra. Fig. 90, 95. Se fiireg. art. De utstAende bor-
sten p[ promesonotum kraftigare och mer framfit-
riktade iin hos andra Serviformica. Bygger ofta
sml stackar av vitmossa. Mossar. Hela landet.
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F. (5.) rufibarbis F. ROd slavmyra. Fig. 89.
Mellankroppen ljust rridbrun - mtjrkbrun med lju-
sare partier. Skillnadema gentemot cunicularia
osiikra, mcijligen p.g.a. hybridisering mellan ar-
tema. Oppna, sandiga marker, ofta med
vegetationsfria ytor. Sk - S Nonland.

F. (S.) cuniculaia Latr. Brun slavmyra.
Mellankroppen nAstan alltid mcirk med ljusare
partier. Saknar i regel utstAende borst pA mellan-
kroppen. Oppna, torra marker med slutet
vegetationstacke. Sydligaste Sverige inkl. Ol, Go.

Polyergus
P. rufescens (Latr.). Amazonmyra. Fig. 91. Stor
som en Formica. Enfiirgat gul- eller rcidbrun. HAI-
ler Serviformica, oftast fuscd, som slavar. Sydli-
gaste Sverige (friimst Oll samt Up.
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Insekterna utgdr en mycket stor del av art-
mlngfalden i vAr natur. De borde diirfcir vara vik-
tiga vid bedcimningar av olika omrAdens naturvAr-
den. Just mAngfalden skapar dock en del problem
med artbestiimning och inventeringsmetoder mm,
vilket gcir att insektema mAnga gAnger inte tas
med vid naturv6rdesinventeringar. Bevarande av
lokaler som dr rika pA vexter och ryggradsdjur
fnngar antagligen in en hel del av insektsmAng-
falden, men man fiirlorar insektsrika lokaler som
saknar betydande indikatorer bland vAxtema och
ryggradsdjuren.

I dessa tvA inventeringar har dock insekterna
satts i centrum och anvlnts som indikatorer pA

olika miljiier som kan vara v6rda att bevara. Fcire-
komster av vissa insekter anvlnds ocksA fcir att
belysa omrAdenas historia. BAda rapporterna berdr
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