
Chalcidoidea i Sverige, nflgra resultat frfln arbetet med en katalog

KARL-JOHAN HEDQVIST

Hedqvist, K.-J.: Chalcidoidea i Sverige. nlgra resultat fr&n arbetet med en katalog. [Some
results from work on a catalogue of Swedish Chalcidoidea.l- Ent. Tidskr' 105: 9-14. UpPsala'
Sweden 1984. ISSN 0013-886x.

The author is preparing a catalogue of Chalcidoidea in Sweden and some results of this
work is presented. l5 families, 350 genera, and I 275 species have been found to date, and it
,s estimated that at least 452 additional species are present in a not yet fully determined
material. Several ofthe latter species are new to science. The author speculates that about
2 000 species of Chalcidoidea may actually exist in Sweden.

K.-J. Iledqtisr, Section of Entomology. Sv'edish Mus. Nat. Hist., Box 5Un7, 5-104 05
Stockholm. Sx'eden.

En katalog iiver i Sverige funna arter av iiverfa-
miljen Chalcidoidea ir f n under utarbetande. I

det fiiljande ges en kortfattad iiversikt av hittills
erhAllna resultat.

Av tiverfamiljens l9 familjer dr representanter
fdr l5 petrdffade i Sverige. Som framgir av Tab.
I iir 3-50 sliikten och 1275 arter funna i landet. I
ennu endast grovsorterat material finns ytterliga-
re minst ca 452 arter, dhrav en miingd iinnu ej
beskrivna arter. Ligger man dessa till de kiinda
stiger artantalet rill 1727. En gissning att det i

Sverige finns ca 2 000 arter av Chalcidoidea ter
sig inte allt fdr utopisk.

Hlr nedan redovisas fiireliggande resultat fa-
miljevis.

Chalcididae. En artrik familj i tropikerna. Omfat-
tar i vArt land 7 sliikten med l0 arter. Det iir ej
troligt att ytterligare f6r landet nya arter kommer
att patraffas. Angflende levnadssatt kan nimnas
att slektet C/raicis Fabricius 6r parasitoider pA

vapenflugornas larver (Stratiomyidae). Brachy-
m?/ia Westwood omfattar arter som angriper
larver av kiittflugor (Sar<'ophaga Meigen), fiii-
rilspuppor etc. Ver art av Spikx'halcis Thomson
har kliickts ur vixtstekelsllktel Arge Schrank.
Slutligen kan nlmnas att Hybolhorax-arlen
graffi Ralzeburg dr parasitoid pi myrlejonsliin-
dornas larver.

Fig. I . Chalcididae (Bra< hymeria sp.) efter Ferridre &
K errich

Fig. 2. Perilampidae (Perilampus sp.) efter FerriEre &
Kerrich
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Perilampidae. Ett slekte, Perilampus Latreille, i

virt land med l2 arter. Mrijligen kan ytterligare
nigon art petraffas. Arternas honor llgger sina
egg fiitl t ex pi ett blad. Den nykllckta larven
(planidium) er mycket r6rlig av sig och siiker upp
sina vdrdar. Hyperparasitism l6rekommer bl a
via parasitflugor (Tachinidae).

Torymidae. 8 slikten med 80 pitriiffade arter.
Ytterligare 30 arter kan berika vir fauna. Famil-
jen omfattar bide parasitoidiskt levande arter
och herbivorer (fr<in). Sldktet Torymus Dalman
iir artrikt och arterna angriper gallbildande insek-
ter. Familjens herbivora sldkte rir Megastigmus
Dalman. Hith<irande arter lever i lriin av fram-
fdrallt barrtrdd. och f'lera av dessa arter rhknas
som skadegtirare. Det bor framhillas att herbi-
vorer Sven finns inom sldktet frrryrrrrs Dalman,
som dessutom har arter som har flera generatio-
ner under sommaren. Generationerna kan upp-
trlda med markanta storleksskillnader.

Ormyridae. Overhuvudtaget artfattig famiij med
I slikte och 4 arter i virt land. M<ijligen kan
ytterligare nigon art pltriiffas. AIla hithorande
arter angriper gallbildande insekter. I varmare
trakter kan borrflugelarver (Tephritidae) angri-
pas.

Eurytomidae. En relativt stor familj med svir-
bestamda arter. I v8,rt land 14 sldkten med 64

arter. Ytterligare minst 40 arter biir kunna petref-
tas i Sverige. Hithorande arter er parasitoider
och herbivorer. Till det artrika sldktel Eurt-tomu
Illiger hdr huvudsakligen parasitoider. Flera
sliikten har arter som ir herbivorer, och bland
dessa kan namnas Tetrumesa Walker med arter
som mestadels lever som gallbildare i griis. Sliik-
tet ,S.),.rro/s Walker hyser arter som lever i frtin av
olika arter bland flockblomstriga vaxter (Api-
aceae), t ex fdnkel, kummin etc och vilka silun-
da raknas som skadegcirare. Aven hyperparasi-
tism fcirekommer inom denna familj.

Pteromalidae. En artrik och taxonomiskt besvar-
lig familj. I virt land ir 17l sliikten med 562 attet
hittillsdags funna. Troligen kan ytterligare 80-
100 arter pS,triiffas. Levnadssittet ir mycket vax-
landc. men arterna dr si vitt man vet parasitoi-
der. Artrika slikten ir Gastrdncistrus West-
wood,, Pteronmllrs Swederus, Mesopolobus
Westwood och Trichonalrs Thomson. Minga

Fig. 4. Ormyridae (Ormt'rus sp. hane) efter Ceballos

Fig. 3. Torymidae (Tor.y^mus sp.) efter Ceballos

Fig. 5. Eurytomidae (Eurytoma sp.) efter Hedqvist



Fig. 7. Eupelmidae (Eupelmus sp.) efter Hedqvist
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arter ir viktiga parasitoider pfl skadegtirare pi
skog och lantbruksvhxter. Bland dessa kan nhm-
nas sliktena Rhopulitus Fdrster, Dinotisctrs
Ghesquibre och Cheiropac'has Westwood med
arter som angriper barkborrelarver. Sliiktet To-
rlrcoDr'a Ashmead har arter som angriper fullbil-
dade barkborrar. Silunda angriper l'omicobiu
st l/ru,ri (Ruschka) adulta granbarkborrar (Ips ry-
pographus L.) och Tomicobia acuntinati Hed-
qvist skarptandade barkborren (l p s a c t t m i nat u s

Gyllenhal). Andra arter av detta sliikte har vivlar
som vlrddjur. Till husflugans (Musca domestical
L.) viktigare fiender hdr flera arter av sliktet
Spalangia Latreille. Fdr att satta punkt 16r den-
na uppriikning av arter och vdrddjur bijr framhil-
las att fdr mflnga arter 6r virdarna fortfarande
okdnda.

Eupelmidae. Omfattar 6 sliikten med I I arter.
Det er troligt att negon eller negra fiir Sverige
nya arter kan komma att petreffas. Flera av ar-
terna lever hyperparasitiskt. Sliiktena Calosota
Curtis och Eusandalum Ratzeburg hyser arter
som angriper triilevande skalbaggslarver. lnas-
,drrls Motschulsky er parasitoider i filrilsigg.
Till sldktet Erpelrrrrs Dalman htir arter som kan
upptreda dels som primdra, dels som sekundhra
parasitoider.

Encyrtidae. En artrik familj av vilken 60 sldkten
och 129 arter patrdffats i v&rt land. Ytterligare ett
-50-tal arter kan komma att konstateras. Olika
typer av insekter och deras stadier angrips.
MAnga arter 6r parasitoider pfr skcildloss. Hos
nAgra slakten f<irekommer polyembryoni. Av
dessa kan ndmnas Litomastix Thomson, Copido-
sorra Ratzeburg, Ageniaspis Dahlbom m fl.
Minga sliikten har arter med tydlig k<insdimor-
fism. vilket trasslat till det fiir taxonomema.

Tetracampidae. Artfattig familj med i Sverige 5
pitrdffade slikten omfattande l0 arter. Mojligen
kan ytterligare 2 arter petrdffas. Arter av slaktet
Dipriocampe Bouiek, angriper 699 av tallsteklar
(Diprionidae). Platynocheilus Westwood och
Epiclenrs Haliday iir diremot parasitoider pi
minerande fluglarver.

Eulophidae. Detta ar en artrik familj. 48 sliikten
med 331 arter har pAtraffats i Sverige och ytterli-
garc minst ett 100-tal kan vantas. Artrika slakten
ir bl a Tetrastichus Haliday, Entedon Dalman,

Fig. 6. Pteromalidae (Tomicobia sp.) efter Hedqvist

Fig. 8. Encyrtidae (Hungariella sp.) efter Kerrich
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Fig. 9. Tetracampidae (Tetracanp? impressa Fiirster)
efter Boudek

Pediobius Walker and C/rr.y,rocharis Fcirster.
Sirskilt lelraslir'lrrrs dr taxonomiskt besvlirlig
och mdngder av nya arter ar 6nnu ej beskrivna.
Vissa sldkten hyser arter med innu ej klarlagd
slsongdimorfism. Nigra arter har kllckts ur gal-
ler av gallkvalster. ddr de lever mer som carnivo-
rer,

Aphelinidae. I vArt land iir 12 slhkten med 26

arter patriffade. Man kan vanta att minst ett
30-tal arter till kan komma att hittas. Menga
arter ar parasitoider i bladl<iss och sktildl<iss. Av
sld.ktet Encarsra Ftirster har arten E. Jormosa
Gahan kommit till anvdndning kommersiellt fiir
biologisk bekdmpning av vita flygare (Aleyrodi-
dae). Med Aphelinus mali Haldeman har fiirstik
gjorts att biologiskt bekiimpa blodlusen (Erloso-
ma lunigenrnt Hausman) pA frukttrdd i Skine.

Signiphoridae. 2 sldkten med 2 arter ir funna i

vert land. Mdjligen kan ytterligare nflgon eller
nAgra arler pitriiffas. Arterna ir mycket smi och
erhilles siillan vid slaghivning. De f,tirmodas va-
ra hyperparasiter i skoldl,iiss p[ gds.

Elasmidae. En liten familj, I slekte och 7 arter i

Sverige. Man kan vSnta sig att ytterligare negon

art kan patraffas. Flera arter har klackts ur slck-
spinnare.

Mymaridae. En familj med sml till mycket smi
arter. ll slikten med 22 arler i Sverige men
ytterligare minst ett 60-tal torde tillh6ra v&r fau-
na. Arterna iir parasitoider i inseklsegg. Hitho-
randle Ar Alultttrs mininrus Haliday, som merl 0.2

mm i liingd anses vara den minsta av alla insek-
ter.

F'ig. 10. Eutophidae (btpletlrus sp.) efter Askew

Fig. I I. Aphelinidae (Mqrierto picrc Andr6) efter Ce-
ballos

Fig. 12. Signiphoridae (Signiphoru sp.) efter Ceballos
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Tab. l. Antal sldkten och arter i Sverige av familjerna inom Chalcidoidea.

Swedish Chalcidoidea: The number of genera and species within each family.

Familj

Family

Antal slekten

No. of genera

Antal funna
arter

No. of
recorded sp,

Forvintat antal
tillkommande arter

Expected no. of
additional species

Chalcididae
Perilampidae
Torymidae
Ormyridae
Eurytomidae
Pteromalidae
Eupelmidae
Encyrtidae
Tetracampidae
Eulophidae
Aphelinidae
Signiphoridae
Elasmidae
Mymaridae
Trichogrammatidae
Summa/Total

7
I
I
I

t4
r7t

6
60

5
48
t2
2
I

n
3

350

l0
t2
80

4
u

562
u

t29
l0

131
26

2

7
22

5
I .27 5

2

30
I

40
100

I

50
2

100
30

2

2

60
30

Fig. 14. Mymaridae (Polynema sp.) efter Kryger

Fig. 13. Elasmidae (Ela,vna.r sp.) efter Askew
Fig. 15. Trichogrammatidae (Trichogramnta etane-
s( car Westwood) efter Hedqvist
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Trichogrammatidae. En familj med mycket smA
arter. 3 slakten med 5 arter har konstaterats till-
htira v&r fauna. Arterna krhver specialteknik fiir
att infengas. MAlinriktad insamling av dessa stek-
lar skulle sikerligen resultera i att et 30-tal fdr
landet nya arter upptecktes. Alla arterna torde
vara parasitoider i insektsiigg. Den mest bekanta
arten ar Trichogramma eranescens Westwood.

FrAn biirjan ansegs den vara en art med ett om-
fattande virddjursspektrum men noggranna un-
ders,tikningar visade att det r6rde sig om ett
komplex av arter och raser. SAlunda har T. cva-
nescers uppdelats pA flera nlrstiende arter och
arlen T. eranestsn.r s. str. anses besti av flera
ekologiska raser.


