Drottning

Myror i brallan?

(2n=52)

Myrornas livscykel är speciell. Låt eleverna jämföra människans livscykel med myrornas. Vad skiljer en hane från en hona? När, var och
hur bildas ägg och spermier?

Hane

Ägg

(n=26)

(se figur 1)

Larv
(se figur 3)

Puppa

Arbetare

(se figur 2, 3)

(2n=52)

Illustrationer av röd skogsmyra
(Formica rufa) från Nationalnyckeln (Krister Hall)

Drottning

Myror som har vingar och brukar kallas flygmyror är ”könsdjur”:
drottningar och hanar. Drottningen parar sig under flygturerna
med en eller flera hanar. Hanarna är oftast kortlivade och deltar inte i myrsamhället. Spermierna däremot kan hållas vid liv i
flera år, förvarade i en spermiebehållare i drottningens bakkropp.
De används efterhand för att befrukta de miljontals ägg som
drottningen lägger under ett flerårigt liv. Myräggen kläcks och
larverna matas av arbetarna. Larverna utvecklas till puppor och
slutligen till färdiga myror — så kallad fullständig förvandling.
Både drottningar och arbetarmyror är honor. De bildas när en
spermie befruktar ett ägg och de är därför diploida (dubbel kromosomuppsättning). Hanarna som bildas av obefruktade ägg är
haploida (enkel kromsomuppsättning) och deras spermier bildas
genom vanlig celldelning, mitos. Honorna bildar haploida ägg via
meios. En arbetarhona har äggstockar men saknar spermiebehållare och kan inte befrukta sina ägg, det kan endast drottningar
göra. Arbetarhonans ägg ger upphov till hanar om äggen inte
hinner bli föda till växande larver. Om det blir en drottning eller
arbetare av ett befruktat ägg bestäms av mängden mat, temperaturen och mängden av ett sekret som arbetarmyrorna utsöndrar
från sitt huvud: mycket mat — drottning, lite mat — arbetare.
Nya drottningar parar sig och kan sedan bilda ett nytt samhälle.

Niklas och David vid en
myrstack med röd skogsmyra.
Enligt Nationalnyckeln (se lästips) finns oftast en drottning
i stacken tillsammans med
hundratusentals arbetare.

Kolla på myror!
Leta rätt på en myrstack, studera myrorna och
iaktta vart myrstigarna går, vad myrorna bär på
och vad som händer när myror från samma eller olika samhällen möts.
Håll ett papper alldeles ovanför en myrstack
eller myrstig. Myrorna försöker då försvara sig
genom att spruta ut myrsyra från bakkroppen.
Undersök vad myror gillar att äta. Lägg små
bitar av olika slags mat på en myrstig och
iaktta hur myrorna reagerar. Hur mycket orkar en myra bära? Tillverka små ostbitar av
olika storlekar genom att mäta med linjal
eller väga på analysvåg. Lägg ut dem vid en
myrstig och studera hur stora bitar myrorna
orkar flytta. På bilden nedan undersöker en
röd skogsmyra en bit ost.

Larv

Ägg

Figur 1. Arbetare tar hand om ägg som läggs av
drottningen. (Kalkjordmyra, foto: Krister Hall)

Figur 2. Arbetare med kokonger innehållande puppor, kallas Figur 3. Arbetare med en stor puppa. Uppe till vänster
Myror kan bära många gånger sin egen vikt. Här undersöker en röd skogsmyra en bit
ofta felaktigt ”myrägg”. (Jordhästmyra, foto: Krister Hall).
bär en arbetare en larv. (Grästorvsmyra, foto: Krister Hall) ost. Hur stor ostbit kan en myra bära med sig?
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Ägg från trädgårdsmyra
(Lasius niger). Foto: Robert
Svensson (msitua.net).
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