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Taxoaomkka och biologkha iahttagelser tdrdnde nilgra pd ttrdtAd dll-
mdnza chakididcr.

Bestdmnirg av chalcidider iir ett svert kapitel. Det finns alltf<ir f6.
h1'menopterologer, som beharskar tnrppen. De fir svara aven fijr be-
stimningar inom Itir dem nastan frdmmande omreden. Den ytterst
utpraglade variabiliteten er ett stort hinder och omdjliggdr ofta en siiker
identifikation av enstaka exemplar. Aven typemas varde vid jiimfdrelser
blir ddrigenom begrdnsade. Dessutom brukar ytterst fa systematiker
understika genitalierna, trots att man f<ir liinge sedan har fdrstett deras
betydelse frjr taxonomien. Det ar troligt, att vi atminstone i nigra fall
skulle kunna fi en god hjii.lp av sidana undersOkningar. Synony,rnemas
antal ar vdldig. Vi har innu icke hunnit gdra oss kvitt det Walkerska
ar1'et. Som bekant var \{alker mycket produktir'. Flera arter har han
beskdvit under tio eller iinnu fler olika namn, ofta i olika sliikten. Docent
Princis har nyligen i Opuscula Entomologica nermare gett in pa \Valkers
entomologiska kvarlAtenskap.

Chalcididema dr iven ur biologisk synpunkt hdgst markliga djur. Inom
gruppen finns ej enbart fytofaga och entomofaga arter, utan even sadana,
som kan leva d.n pi det ena, an pe det andra sattet. Pe strasad Idrekom-
mer representanter fdr alla tre levnadssAtten. De entomofaga lever fram-
f6r aUt pe 5gg och larver av allehanda skadeinsekter eller som hyper-
parasiter. De kan vara bAde ekto- och entoparasiter etler ocksi fritt
levande rovdjur. lisserligen lever dessa larver icke helt fritt, utar de
hiller till inom ett intemodium och har autsa ett begriinsat och frin
,ttervarlden avskilt levnadsomriide. De fltofaga artema suger salter
ur stranas va(g eller ur bladslidorna. DSrigenom kan gallbildningar upp
sti och stri.na mer eller mindre deformeras. Andra arter f6rorsakar inga
utilrin srrliga skador, men tjppnar man ett angripet stre, finner man,
att vaggarna ir sd,nderraspade och de inre cellskikten utsugna. Bida
skadesatten ftirorsakar en minskad ki.rnavkastning. Skdrdefdrlusten
torde rid mi.ttliga angrepp dock knappast dverstiga ne.gra fe procent och
fir hos oss dS.rftir ej nrigon ekonomisk betydelse. Frln andra l6nder,
hurutlsakligen USA och Sovjetunionen, ftiretigger dock rapporter, som
talar om kannbara skdrdeminskningar. Aven i Finland tycks en art ha
ftamtratt som svirare skadedjur. Denna art, som tillhdr den fyto- och
entomofaga truppen tycks dock i Sverige f<iredra enbart den senare
dieten. Fysiologiskt sett d.r hela denna omstindighet med omvixlande
neringsvanor mycket merklig. Dieten vexhr fren en koncentrerad egg-
viterik sd.dan till sockerhaltiga vatskor. Att genom cikad konsumtion
kompensera den ringa eggvitehalten i saften ar icke miijligt, eftersom
mittarmen er sluten, och samtliga exkrementer f6rst efter fullbordad
lamrtveckling utsttites pa en ging. DErvid er det intressant att iaktta,
att larverna tillh<irande familjen Eurytomidae bef.iar sig frin exkre-
mentema redan pa h6sten, innan de intriider i diapausen, under det att
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pteromaliderna fdrst pi viren i samband med l6rpuppningen tdmmer
tarmen. Hittills ar det fem arter, som har blivit kainda f6r detta flto-
entomofaga levnadssitt. Tve er pteromalider, tvi euq^omider och eu
cleonynid, vilken dock ster pteromalidema mycket nara. A andra sidan
anfalbr even de annars rent f,'tofaga arterna varandra, nir flera larver
rilar Iinnas i samma gall eller internodium.

Aven diapausen driljer hos dessa smlsteklar manga intressanta problem.
Hos de flesta arter, som normalt dvervintrar i larvstadiet, klicks n?im-
ligen en del exemplar redan pl hOsten. Om man nu skulle liira sig att
behi.rska de avgd,rande faktorerna, vore det t.ex. mdjligt, att av nlrttiga
steklar fi fram ytterligare en teneration under sensommaren. Kana-
densarna har kunnat klara nigra av dessa problem fiir vissa fritfluge-
parasiter. De har kunnat utreda, att bl.a. niiringen, som en stekelhona
tar upp strax f6re och under agglaggaingsperioden, spelar en viktig roll
fd,r avkommars fdrpuppningstidpunkter. Hos oss iakttogs efter den ex-
tremt varma sommaren 1955, att det redan under hdsten klecktes ett
betydligt stdrre antal stekhr en under de kyligare iren 195.1 och 1956.
Dessa steklar sSms dock inte vara i sti,nd att tivervintra som fullbildade,
utan de maste fortplarta sig redan samma hdst. Det btir framhiLllas i
detta sammanhang, att andra niirbesHktade arter d,vervintrar som full-
bildade utan egentlig diapaus, dvs. sl. fort de kommer i verme, even mitt
pi vintern, sluipper stelheten, och djuren r<ir sig obehindrat. Honoma
av dessa steklar iir dock inte villiga att Hgga egg pe hdsten, fastiin ova-
rierna tycks innehilla flrdigutvecklade egg. Kopulationen ager rum strax
efter kldckningen, och hanarna 0vervintrar inte utan ddr redan pi h6sten.

Vilken roll spelar nu steklama pa stresed i Sverige? An si liinge tycks
de fytofaga och skadliga arterna upptreda helt sporadiskt. Deras roll
saknar fdr dagen ekonomisk betydelse. Man vet dock aldrig, hur saker
och ting kommer att utvecklas i framtiden. Dagens goda spannmils-
priser gl,nnar en ensidig strfui.desodling i vissa landskap. Man btir diirftir
icke helt gldmma bort dessa djurs existens.

Vad nlttodiuren betr?i.ffar, si bdr framhiJlas, att deras nervaro inte
tycks vara tilrackhg fdr att halla tillbaka skadedjur med hdg f6rdk-
ningspotential, alltsi sidana, vilkas honor lagger ett stort antal egg,
eller sidana, vilka producerar flera generationer om eret. Deremot er
skadedjur med ll.g f<ir6kningspotential, sasom t. ex. de sl kallade halm-
steklama och de Iirrut omnimnda fytofaga chalcididerna, siikerligen i
h<igsta grad beroende pii parasitemas frinvaro. Ja, det dr <iverhuvudtaget
sannotkt, att vi har parasitema att tacka fdr dessa skadedjurs spora-
diska fdrekomst. I allmd.nhet ar det dock se, att i llinder med s.a.s' hArt
klimat just de klimatiska faktorema spelar den st6rsta rollen fdr insek-
temas populationsdynamik, under det att i andra vdrldsdelar med ett
f6r insektlivet Bynnsamt klimat parasitemas betydelse tilltar.

Fdr att even belysa sv$righetema i samband med biologiska under-
vikningar skalt i stora drat redogdras fdr nAgra observationer 6,ver vissa
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parasitsteklars betydelse fdr den glasvingade angsstritens (Delplwcodes
pell,urida F.) ftiriikning. Denna strit, som er kosmopolit och riitt allmiin i
hela landet, tycks serskilt rikligt fdrekomma i stidra Norrland. Den dr
skadedjur pe strased. Aggen liiggs pi. karakteristiskt sett i strena av
stresedesplantor. Ddr blir de en Ett etkomlig niringskalla ftir de ste-
kellarver, som lever fritt i ett intemodium. Det kunde snart faststelas,
att en mycket htit andel av striteggen fdrstdrdes av stekeuarverna, nam-
ligen irrda upp till 8oo/. pi vissa lokaler. Om man jemfdr denna siffra
med stritens fdrdkningspotential, si ser man snart, att 6ven andra fak-
torcr maste tillstOta fdr att fdrhindra en ohiimmad litrtikning. Striten,
som i Sverige har en generation om eret, er ytterst fertil. Honorna tycks
producera anda upp till r ooo agg. Om man antar, att kdnen fdrhiller
sig som r:r, och om man inte reknar med fler en 5oo egg per hona, s.e

behdvs det bara, att o,49lo av hela avkomman uppnlr kdnsmoget stadium
f6r att artens bestind skall taranteras. Eftersom angsstriten inte tycks
ha 6kat under de senaste Lren, meste derfdr even andra faktorer komma
med i spelet. Det kan ju mycket viil vara si, att just de faktorer, som sva-
rar Itir de resterande 19,6o,/o, dven skulle fdrinta den redaa av stekellar-
vema uppatna delen av avkomman. For att ater understryka det stora
inflytande, som vira breddgraders klimat har pA insekternas populatious-
dl,namik skall niimnas, att efter den markant torra sommaren 1955 engs-
striten avsevart tycks ha minskat, medan dvartstritarna under fdrsom-
maren 1956 f6rekom rikligare en vanligt. Angsstriten ir nSmligen, i mot-
sats till dvargstritarna, kiind som typisk lttr fuktiga biotoper.

Som framgir av det hiir anfdrda exemplet, er det alltse av ringa verde
att utreda endast en enda parasits betydets€ som hiimmande faktor.
Fdr att verkligen kunna bedd,ma en viss parasits betydelse, miste ovill-
korligen hela komplexet utredas. Dervid bxir givetvis blde de biotiska
och de abiotiska faktorema beaktas. Men redan de ftjrra kan knappast
en entomolog ensam klara av. Man bdr hi'lla i minnet, att parasitema
och rovdjuren sakert kommer att representera minga ordningar och
familjer. Bestiimningsarbetet kan ju sdllan utf6ras av andra 6n specia-
lister pi omri.det. Det s. k. team-arb€tet blir altse i hdgsta grad aktuellt
vid utredning av biologiska gemenskaper. Det behiivs even her en all-
men upprustning. Annars blir det inte bara smisteklamas taxonomi,
som fiirsummas i framtiden, utan i ennu htigre grad kiinnedomen om
deras biologi och ekologi.

Som svenskt namn fdr <iverfamiljen Chalcidoidea, vars medlemmar
karakteriseras av sina metallgldnsande fdrger, vill jag i analogi med den
tyska bend.mningen rErzwespenr fdresle m e t al I s t e k I a r.

Diskussion: I anledning av ftiredraget yttrade sig agronom Ekholm
och cand. real. Ragnhild Sundby. Den sistnemnda undrade, om rissa
arter bland chalcididema <ivervintrade som puppor, andra som imagines,
Enligt f<iredragshillaren var detta ej Iallet.
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