
Nordiskt symposium om parasitsteklar

Den 14-15 april l9tl3 arrangerade Z oo-tax ett
nordiskt symposium om parasitsteklar vid Na-
turhistoriska riksmuseet i Stockholm. Syftet med
symposiet var enligt inbjudan att "presentera var
forskningen stir i Skandinavien ner det geller
dessa steklar".

Deltagare kom frfln samtliga nordiska lhnder
utom Island. Dessutom deltog holliindaren Cor-
nelis van Achterberg i egenskap av speciellt in-
bjuden fdredragshAllare.

Tack vare finansiellt st6d utifrAn (se nedan),
kan flertalet av symposief<iredragen presenteras
i tryck i detta nummer av Entomologisk Tid-
skrift. Uppsatserna erbjuder fdrhoppningsvis

tidskriftens lbsare en relativt m&ngfacetterad bild
av aktuell parasitstekelforskning. Ett flertal olika
parasitstekelgn:pper behandlas och uppsatser-
nas teman spii.nner tiver discipliner som fauni-
stik, taxonomi, systematisk teori, populations-
ekologi och allmhn biologi.

H6r nedan redog<ir Karl-Johan Hedqvist och
Arnold Stenmark f<ir bakgrunden till symposiets
anordnande. Ddrefter fiiljer en deltagarlista med
deltagarnas intressen betr?iffande steklar indike-
rade. Fiirst i raden av uppsatser kommer sedan
en presentation av Zoo-tax, som stod som inbju-
dare till symposiet.

Red.

Symposium r<irande parasitiska Hymenoptera - bakgrund och tack
Vid ett sammantriide med Nimnden fiir zootax-
onomi den 5 maj lS2 besltits att symposier inom
resp. zootaxspecialisters Smnesomrflde skulle
anordnas. Syftet var att pi si sitt sammanfiira
forskare inom Norden och silunda intensifiera
ett utbyte av id6er och metoder.

Undertecknad Karl-Johan Hedqvist tog sisom
varande den eldste av zootaxspecialisterna och
dhrmed nirmast pensionsavgingen pA sig arbetet
att ordna det fdrsta symposiet. Till hjalp utseg
nlmnden Arnold Stenmark, fiirestindare f<ir
Servicecentralen f<ir zoologisk taxonomi. VAr
fiirsta uppgift blev att dra upp riktlinjer ficir sym-
posiet. Som arbetsnamn valdes "Symposium 16-
rande parasitiska Hymenoptera" och detta blev
dven i fortslttningen symposienamnet.

Med tanke pA att det inom Norden inre existe-
rar sarskilt mAnga forskare, som enbart arbetar
taxonomiskt, valde vi art ge iimnesomridet fdr

symposiet en bredare inriktning. Silunda skulle
fiiredrag med biologiskt, etologiskt och ekolo-
giskt inneh&ll tilletas, dvs omriden, som en
modern taxonom alltmer anvender frir att ltisa
problem inom sin specialitet.

Publicering av hlllna f<iredrag var ett tidigare
viickt ftirslag och detta ltirde ocksi med sig att
medelanskaffning var ntidvhndig. F-6r detta an-
damAl gick vi in med skrivelser till Nordiska
forskarsymposier och Naturvetenskapliga
forskningsrAdet med anhAllan om medel till sym-
posiet. Bida stiillde sig vdlvilliga och limnade
erforderliga anslag ltir vilka vi hhrmed framliir
virt tack. Fiir de praktiska arrangemangen i an-
slutning till symposiet har personalen vid Servi-
cecentralen f<ir taxonomi svarat. Aven dessa
personer vill vi tacka.

Karl-JohanHedqrist ArnoldStenmark
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Deltagarfcirteckning
Cornelis van Achterberg, Rijksmuseum van Na-
tuurlijke Historie. Postbus 9517, NL 2300 RA
Leiden, Nederliinderna (Braconidae)
Jimmy Adolfsson, Entomologiska avd., Uppsala
universitet, Box 561, 5-75122 Uppsala (parasi
toider pi Dendrolimus pini, Bupalw piniarius
och L),manlria monaclta 1

Britt Andreasson, Sveriges lantbru ksuniversitet,
Inst. fiir vhxt- och skogsskydd, Box 44,

S-230 53 Alnarp (parasitsteklar i oljeviixtodling-
ar)
Peter Bonde Jensen, Institut for Zoologi og

Zoofysiologi, Zoologisk Laboratorium, Aarhus
Universitet, Olle Worms A116, Bygning 135,

DK-8000 Aarhus C. (Encyrtidae)
Bjiirn Cederberg, K ristinebergsgatan 5 E,
5-792 00 Mora (Ophioninae)
Ake Franz6n, Naturhistoriska riksmuseet, Box
5m07, 104 05 Stockholm (ordf. i Niimnden fiir
zoologisk taxonomi)
Sven Gerdin, Entomologiska avd., Uppsala uni-
versitet, Box 561, S-751 22 Uppsala (parasito-

iler pi Hylobius abiet is )

Utf Girdenfors, Z oologiska inst., Helgonavlgen
3, 5-223 62 Lund. (Aphidiinae)
Christer Hansson, Zoologiska inst., Helgonavi-
gen 3, 5-223 62 Lund. (Eulophidae, sdrskilt
Chryso<'harisl
Karl-Johan Hedqvist, Naturhistoriska riksmu-
seet, Box 50007, 5104 05 Stockholm. (Parasitica,
sarskilt Braconidae och Chalcidoidea)
Mattias Idar, Uppsala. Avled 27 juli 1983, se

minnesord pi s.59. (lchneumonidae, siirskilt
Hadrodactylus)
Lars-Ake Janzon, Naturhistoriska riksmuseet,
Box 50007, S-104 05 Stockholm. (parasitoider pfl

Tephritidae)
Mariti Koponen, Department of Agricultural and

Forest Zoology, SF-007 I 0 Helsinki ( Parasitica)

Jan Martin, Kgl. Veterinar- og Landboh0jskole,

Zool. inst., DK-ltt70 Kobenhavn V.
Giiran Nordlander, Sveriges lantbruksuniversi-
tet. Inst. f6r vilxt- och skogsskydd, Box 7044,
S-7-50 07 Uppsala (Cynipoidea)
Hans von Rosen, Sveriges lanlbruksuniversitet,
Inst. for vlxt- och skogsskydd, Box 7(X4,
5-750 07 Uppsala (parasitsteklar i samband med
vixtskadegtirare)
Arnold Stenmark, Zoo-tax, Naturhistoriska
riksmuseet, Box 50007, S-104 05 Stockholm
(fiirestAr Servicecentralen fdr zoologisk tax-
onomi)
Per Sveum, SINTEF, N-7034 Trondheim (My-
maridae)
Edvard Sylv6n, Naturhistoriska riksmuseet, Box
50007, S-lM 05 Stockholm (vice ordf. i Niimn-
den fiir zoologisk taxonomi)
Per TOfting, B0rglumsvej 2, v. 414, DK-8240
Risskov (Aphidiinae)
Matti Viitasaari, Department of Agricultural and
Forest Zoology, SF-00710 Helsinki (Symphyta)
Veli Vikberg, Liinalammintie I I as. 6. SF- 142 00
Turenki (Chalcidoidea)
Yang Zhongqi, Department of Agricultural and
Forest Zoology, SF-007 I 0 Helsinki/Depanment
of Forest Protection, Nortwestern College of Fo-
restry, Wugong, Shaanxi, China (parasitoider pl
skogsinsekter)

Fiiredrag som ej inliimnats fiir publicering

Karl-Johan Hedqvist: Beteendemiinster hos
steklarna (se Ent. Tidskr. 100: l9-l9J)
Lars-Ake Janzon: Borrfl ugeslaktet 7epIrifl:t och
dess parasitoider (se Ent. scand. I l: ll3-126, 14:

309-3 t5)
Peter Bonde Jensen: Encyrtidae iSkandinavien
(se Ent. Meddr 50: 7-10)
Per Sveum: Er kategorien art hos Mymaridae
mulig?

Till salu

Nordstriim, Wahlgren, Tullgren: Svenska
lar, Stockholm 1941. Brunt f<irlagsband

skick, pris I 400 kr.
Rickard Ledin 07il1666 46
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