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Beteendemёnster hos parasitsteklar visar pl

sl嵐ktskapsfbrhillanden

KARL‐JOHAN HEDQVIST

Den modarna taxonomcn mastc i manga fall
fOr att klara bcsvarliga rcvisioncr av slakten cⅡ er
andra taxa arbcta tvarvctcnskapligt. Han far da

Ofta utOm de scdvanliga mOrf010giska karakta‐

rerna avcn anvanda sig av ck010giska,ct01ogiska

cller gcnctiska. Ibland ar det kanskc till stOr

可01p att anvanda statistiska mctOder cllcr nume―

risk taxonomi. Dct kan slutligcn i vissa fan visa

sig vara nё dvandigt att prё va kenliska metodcr
t ex elektroforcs encr kromatograrl. Allt detta

kravcr giVetvis mcra och bredare kunskapcr.

F6r att anvanda sig av cn dcl av ovan namnda

amnesomraden mastc taxonomcn arbcta i eilt.
Faltstudicr ar utan tvckan ett ''mastc''i minga

faH och nagot som dcssutom bcrikartaxOnomen
pa manga sitt.

I detお lande skajag mcd nagra excmpel visa
pl et010gins anvandbarhet som kOmplcment till

molf010giska undcrsё kningar fbr att bclysa cvo―
lutiOn Och fy10geni.

Inom Chalcidoidea, av manga betraktad som
en svar grupp,har dct visat sig att studier ёvcr
stcklamas bctcendc avslttar gCmensamma drag
som tyder pa siaktskap l mangaね 1l stammcr
dcssa drag med dcn sIう ktskap man anser sig fatt

fram genom morfologiska studicr,i andra fallinte

och da far man kanske rcvidera resultaten fran dc

morfologiska undcrsё kningarna.
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A taxonomist, espccially whcn 、vOrking 、vith critical taxa, has reasons to usc different
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Fig. l. Antenn i srikstillning hos en Rhopalicas-hona

Antenna of a Rhopalicus female in searchposition.



Vi kan sOm excmpel ta pteromalidslaktena

R力ορα′メεンs Fёrst. och DJ″ ο″sc“ s Ghesq. som
ar molf。 1。giskt lika varandra och som har dct

gemensamt att de parasiterar pa barkborrar.Vid

filtstudicr av dc till dcssa slakten h6randc artcr―

na fann jag att utom sattet att r6ra sig pa bark_

ytan aven fanns andra olikheter rnellan slaktena.

Silunda hiller R力 οpα ricン s_honoma antennen
mcd cndast spetscn av klubban vidr6randc un―
dcrlaget(barkytan, Fig. 1). Steklarna vandrar

scdan l sicksack fram over barken sokande eftcr

vibrationer fran gnagandc barkborrclarver. Hos

DJ″ο′Jscrrs‐ honorna hills antennklubban vikt i

vinkel(Fig.2)men sё kandet ar i ёvrigt som hos

RЙορα′′(・″s.

Ett an,at excmpel ar slaktet ν
`rα

εοJtrs F6rst.

Hos ana palcarktiska och nearktiska arter fOrc―

kommcr samma betccndc sonl visar att siaktskap

radcr Nar dcssa stcklar(1lka hos bada kёnen)

r6r sig tar dc nagra steg,Stannar upp och svinger

mcd vingarna, tar nagra stcg, stannar upp och

svangcr rncd vingarna osv.Betccndet paminneri
hёg grad om dct som fOrckommer hos artcr till―

hёrandc familJcn svangnugOr(sepSidac).

Avcn triviala detalier i bCteendct sasonl sattct

att ga kan vara av intrcsse och filmning skunc

kunna avsl● a minga intressanta fakta.Att rё rcl‐

scsattet kan vara likartat fё r arter inonl ett slaktc
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Fig 2 Antenn i s6kstallning hos en D′ ″ο′isc,s― hona.

Antenna ofa DJ″ ο′′sc″s female in searchposition

har jag kunnat konstatera hos sl五 ktet Hey″
`″

Jα

Fёrst.Dctta sl五 kte harjag studerat i falt i Euro―

pa,USA och Gambia.Alla arterna har ett ling―

samt liksom smygandc satt att rё ra sig pamin_

nande om dct som brekommer hosね miuen

skridflugor(Tylidae).


