
Studier tiver svenska proctotrupider. ro.
Fidiobia tatrde Szel. (Platlgasteridae, lnostcuminae,

adhuc falso Plaggasterinae), en art med
utbtedd ftirekomst i Sverige.

ANTON JANSSON

Under de mer dn ett par decennier som iag agnat min uppmerksamhet
it proctotrupider och chalcidider och i naturen med huvudsakligen
slaghiv som hjiilpmedel insamlat ett mycket rikhaltigt material av hit-
hdrande smi. parasitsteklar, erhdll jag vissa i.r i Ndrke, Smaland och
V;irmland ej sillan en liten, ett par mm li.ng, i form och ferg serdeles
vacker platygasterid, vilken det trots dess karakteristiska utseende till
att b6rja med s5mtes omdjligt att placera i systemet, Atmiustone med
den litteratur, som di stod mig till buds. Jag anvande mig dn av J. J.
Kieffer, Hy'rnenoptera Scelionidae (Das Tierreich, 48. Lief., Berlin und
I*ipzig 19z6\, ett iiversiktsverk, vilket oaktat sina brister dock dr ound-
gS.ngligt ftir studierna av proctotrupiderna.

Platygasteriden i friga, av vilken endast honor antreffades, utmerkes
av sin plattade form, blanka, breda skutell, den parallela abdomen med
djupa och lAnga basintryckningar men utan strior pi den andra tergiten
samt de honungsgula benen och de g-ledade antennerna med den mtirkare,
eggrunda, treledade klubban. Vid niirmare studium kom jag emellertid
vid i<irsdket att finna det shkte, till vilket arten kunde hdra, i ndmnda
arbete under tribus Platygasterini till ett sHkte med endast amerikanska
arter, nemtgen Fidiobia Asbm., och narmast kom den i Sverige funna
arten till F. rugosilrons Crawf., vilken eniigt Kieffer skall vara funnen i
Pennsylvania, raus Eiem in Weizenhalmen gezogena.

Sl sinde mig min vdn fil. tlr G. Wiingsj6, di i Uppsala, en av de Iii i
vert land numera som insamlat och s{ikt komma t l retta med smisteklar,
ex. av samma platygasterid, och han liiste min uppmdrksamhet pl nigot
som undgett mig, niimligen att pa framvingarna hos platygasteriden i
friga Iinns en kort subcostalis med knopp i spetsen alldeles som hos bl. a.
sldktena Alhtropa F6rst. och Acerota Forst. Om nu vl.rt djur vore en
Fidiobia, sit maste, under fdrutsettning att nemnda ribba efter allt att
dOma uadgitt Ashmeads och 6ven Crawfords uppmarksamhet, shktet
Fid.iobia tlyttas 6ver frir tribts Platygo^stcrini hos Kielfer till tribus
I nostemttini (numera gtbl . I nostcmminae resp , Plalygasterinae) oclt skulle
diir komma ndrmast AllolropaFdrst.lnom Inoslemmini hos Kieffer kunde
djuret emellertid ej iterfinnas, men di beskrivningen pe sev?il slektet
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Fig. r. A-B- Rosneta (: Fidiob;d) Phry"r Deb. 9. A.
Habitus (Fltrgel weggelassen), B. Fiihler. (Nach De-
bauche.) - C. Vorderfltgel von Fidiobio talro. Szel.

Fidiobia Ashm. som pi dess afie..r flavipes Ashm. och zrgosifrozs Cra*'f.
pe ett niistan frapperande sltt passade in pl. den inostemmin som vi fun-
nit, begynte jag bli sa gott som s:i]<er pa att verkligen subcostalis finns
hos det av Ashmead uppstiillda sliiktet Fidiobta, ehuru som sagt vare sig
han eller Cra*.ford sett den.

Problemet blev emellertid iin mer invecklat. Jag iterfann niimligen
det mystiska diuret i litteratuen under iinnu ett namn. I Bull. et Ann.
de la Soc. Ent. de Belgique, 1947 har nlimligen H. R. Debauche, Louvain,
en uppsats rScelionidae de la Faure belge (Hy'rnenoptera parasitica)r,
i vilken han pi sid. 279-282ldmrlz.r beskrivning och teckningar av en f6r
vetenskapen rry art Phryre till det av Kieffer sisom nersteende ti.ll Fi-
diobia Ashm. och Atttiirs S. Hald. upptagaa sli.ktet Roszala Brues, vilken
art synes vara just vir nu niimnda. En teckning av denna Rovela lhryne
(itergiven i Fig. r, A) visar hurud, halsskdld och abdomen (utan antenner
och ben) hos honan, och sivdl beskrivning som teckningar kunna lita vdl
hanfdras till den i Sverige av mig och W5.ngsjd funna platygasteriden,
med ett enda, men viktigt undantag: Debauche skriver uttryckligen:
rAiles . .. sans nemrresD. Men even her t eter jag mig att draga i tvivels-
mil, om Debauche betreffande denna viktiga detalj sett riitt.

Av litteraturen under senare ir iahimtas lrtterligare att slLktet Rosneta
skall vara sJmonymt med sHktet Fid.iobia och silunda komma ur riik-
ningen. I BulI. et Ann. de la Soc. Ent. de Belgique, 84, I-II, 1948, har
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niimligen J. Ghesquidre en artikel ,Note critique sur les Benres Xrsrozorrs
Fdrst. et Rosrrrra Brues (Hymmoptera, Proctotrupoidea, Platygasteri
dae)r, i vilken han pi s. 45 meddelar att amerikanen R. M. Fouts efter
jdmf6relse med typema er 1924 konstaterat identiteten av Fidiobia
llavifes (t894'1 och Rosneta tritici Brues (r9o8). Det s€nare slektet blir
salunda synonl,rnt med Fid.obia, och Debauches a11. Rosnets phryw b6t
heta Fid.iobia phryze (Deb.) Ghesq.

Emellertid skulle den hithtirande, i Sverige funna inostemminen komma
under mina tigon ocksi Iri.n annat fjerran beHget hall, beskriven sAsom
et Fidiobia men under iinnu ett annat artnamn: tatrae Szel.

Herr Lubomir Masner, Prag, sinde mig ndmligen ett antal proctotru-
pider lrin Tjeckoslovakien, och bland dem var en hona av den i Sverige
funna arten, med pasatt r.mn Fidiobia tatlae Szel. Samtidigt som jag
sande herr Masner svenska ex. av arten, vilka aven han lann identiska
med den i Tjeckoslovakien furura, fdrmedlades svenska ex, dven till
beskrivaren av F. lalrae, Dr G. von Szel6nyi, Budapest. Identiteten
blev hirmed siikrad, och detta ytterligare di beskrivningen av Fidiobiq
,at/ae blev mig t gengLt. Den 5r inf6rd i Zaol. A'nzeiger, Bd r34, Heft
Zl8 (Leipzig I. 6. r94r): rNeue Gattungen und Arten der paldarktischen
Scelioniden (Hym., Proctotrupoidea)n von G. von Szel6nyi. Beskrir.ningen
trdffar som niimnts in pl dven v6.r art, men ocksa hiir gdller, att intet
namns om fdrekomsten av subcostalis med knopp distalt. Och hir ir det
ju sikert att den fdrbisetts, dii den finns pi till mig sdnda tjeckoslovakiska
ex., som helt 6verensstemma med svenska som sents till auktor, Dr
Szel6nyi.

Fidiobia latrae ir beskriven elter ex. tagna 1934 i Nordkarpatema
2.ooo m 0.h. och r94o i Nordostkarpatema r.765 m d.h. Liksom de tvri
nordamerikanska Fidiobia-arlerna och Debauches art er F. tatrae be-
skriven endast i g-kdnet.

Emellertid har jag pa ett fulkomli8t oviintat sdtt stdtt pi det nu om-
skrivna djuret pe annat hall. Vid granskning av Thomsons Anopedias-
arter i hans egen samling i Lund befanns nimligen att under A. trans-
oersusTh. sutto 3 ex., av vilka intet dverensstemde med beskrivningen pi
tlansoersus, sa att lectotyp av arten icke kunde utviiljas. Tvi av ex., ett
med lokallapp rlundr, det andra med lokallapp rScan. bor.,r ero uteslutna
redan med hinsl'n till att enli8t beskrivningen pi t/anstclsus 

^'],le,rrl-klubban skall vara starkt avsatt, 3-ledad, och det iir icke fallet med dessa
ex. Det er den emellertid hos det tredje ex., fdrsett med tvi lokallappar,
av vilka deD ena er om6jlig att tolka, den andra mtijligen kar tydas som
rCan.r Detta tredje ex. 'dr et Fidiobia, och just den art som avhandlats
h6r ovan. Anopedias transoetsas skall enligt auktor vara funnen vid
Glimikra i norra Skine. Aven om det ohsliga pe lappen skulle kurna
tolkas som Glimikra, tir even detta ex. uteslutet som lectotLp ,tir lrro-
pedias bansaercus , di utom vad glller antennklubban de iii'riga f6r arten
angivna karaktererna inte alls passa in pi ex. i frlga. Det har vdl av
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Thomson, senare iin Aropediasbeshevs, insatts under det namnet, iDnan
han hunnit naifmre granska detsamma.

Men si intriffar det egendomliga att Fidiobia ifterlinnes ocksi pi annat
sti.lle i Thomsons samling i Luad. Under Anofedios trilomus Th. fitnes
niimligen insatt ett ex. med namnlapp nRsi<ir (Ringsj<in), vilket er just
Fidiobia-artet men dema ging en hane. Her kan och behdver ej detta
ex. komma i frlga sisom lectotyp, di andra ex., insatta sisom Anofedias
lrilomus lQ, J), passa sA vil med beskrivningen av denna art att de kurnat
utses sasom lectot,?et fdr Anopedias t/itonns, d.ven de enligt namnlappar
frin Ringsjdn, som Thomsons uppger som f5mdlokal fdr arten.

Av intresse i sammanianget dr alt Fid.iotia-arten salunda antraflades
i Sverige redan ftir nu snart roo ir sedan.

Av ovanstiende torde som sikert framga, att de ftirfattare, som sysslat
med slAktet Fidiobia (Rosneta'1, {irrbisett den detalj, som henl6r sliiktet
till subfam. Inostemminae, ej tifl Platygasterinae. Med sttirsta sannolik-
het kan man ocksi utgi ifrin att F. talrae Szel. ar samma art som F.
fhryne Deb. , och di den f<irra beskriuringen (r94r) har prioritet ftamft r
den senare (1947), skall alttsi den i Sverige, Schweiz och Tjeckoslovakien
funna arten heta Frdiobia tat/ae Szel. Full sikerhet betreffande identite-
ten av dessa tve kan ju dock ej vinnas, fdrran typex. av F . fhryne ktnnat
granskas, och detta siirskilt med hiinsyn ti.tl ftirekomst av subcostalis.

Att den europeiska arten av sldktet ej samnanfaller med nlgon av de
tvi nordamerikanska, har redan Szel6nl angivit med idljande ord: rVon
F . llatipes Ashm. verschieden durch die netzrunzelige (nicht nadelrissige)
Stirn, durch die dunkle Keule und durch die Skulptierung des r. Tergites,
vor. F. tugosilrons CraM. durch die Gesta.lt der Flageliumgliedeo.

Zuaammenfaasung.

Votr der aus Nordamerika beschriebenetr Platygasteridetrgattuag Fidiobia Asha,
*.urde vom VerI. in Schwedetr eine Art aulgelundeD, die mit der Art Rosrreta (:Fi-
diobia) ?hryne Deb. r9{8 der Beschreibung nach idetrtiliziert \f,erden konBte. In-
dessetr erhielt der Verf. vo! Herm L. Masner, Prag, ein aus den Nordkarpatetr stalD-
Eetrdes Stiick der gleichetr Art, als Fidiaria rarra, Szel. bestimmt. Durch die giitige
Vermittlung des Herm Master wurde ein Stiick der in Schweden aurgelulrdenelr Art
dem Autor r'on F. lalrac, Herm Dr. G. von Szel6nyi, Budapest, gesandt, der die
Ideotitat der beiden Arten besuitigte. Da die spater bescbriebene p,rmt Deb. a,llet
Wahrscheinlichkeit nach mit ,a/ra? Szel. ideotisch ist, soU die Art deB letztgenann-
ten Nametr trageu.

EigeotiiElichenf,eise haben sAmtliche Verfasse! (Ashmead, Crawtotd, Szel6tryi,
Debauche), die sich mit der Gattung Fidiobia beschaftigten, nberseher, dass die
Artetr dieser Gattung eine deutliche, aD der Spitze geLn6p{te Sub.ostalis b€sitze[
(Fig. r, C), *'eshalb die Gattung zu. Uoterfamilie ltostcmminde lst^tl Plaltga-
srerinar) geliihrt werden muss.

Stiicke votr Fidiobia totra. sitd lemer vom VerI. in coll. C. G, Thomsoo, Lund,
etrtdeckt wordetr, nntar AnoP.dias tra socrst s Thoms. uod A. tilot,as'Ibofis,
steckeod. Die Ait wurde somit schon vor fast huDdert Jahreo itr Schlrledetr ante-
trolfeu.
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