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ln lql8 the author started his investigation inlo the systematics, biology and disribution of
the Aphidiinae in Sweden. Colonies of various aphid species were reared in vials. Approx-
imateiy 2000 of such rearings were undertaken and all emerging insects were counted and
identified. ln order to elucidate the ecological relationships between aphids, parasitoids,
hyperparasitoids, and predators, all data from the rearings will be computerized. A prelimi-
nary iketch of the rehlionships (not based on a computer analysis) is presented' Hitherto,
about lO0 species ofAphidiinae have been found in Sweden. The usef'ulness ofutilizing host
data in Aphidiinae systematics is discussed.
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Bladlussteklarna riiknas ibland som en under-
familj (Aphidiinae) till Braconidae och ibland
som en egen familj (Aphidiidae). Dessa steklar
lever uteslutande som primirparasitoider pl
bladltiss. Stekelhonan llgger vanligen sina iigg i

2:a eller 3:e stadiets larver (Star! 1970) (Fig. l).
Stekellarven 6ter ur bladlusen och spinner en

kokong innan den f'orpuppar sig. Detta sker van-

ligen inuti, men hos ett par sldkten under den

tomma bladlusen.
Jag b,iirjade unders<ika gruppen 1978. Melet

var dels att forsiika frirbhttra kunskaperna om
gruppens systematik genom att analysera de

olika arternas vhrspecificitet och dels att fa en

faunistisk <iverblick av gruppen iSverige. Ge-

nom mitt metodval hoppades jag ocksi att pA

kdpet ffl en uppfattning om bladltissens <ivriga

parasitoider och predatorer. Friltarbetet iir till
st,iirsta delen utfirrt. men en stor del av utvhrde-
ringen iterstir. Diirfiir blir denna framstillning
endast en dversikt av dagsldget.

Metodik

Jag har kllckt allt mitt material genom att plocka
in bladluskolonier av si mlnga arter som miijligt
och placera dem i kliickningsburkar. Hittills har
jag giort 1400 sfldana klhckningsfiirs6k frln Sve-

rige och 550 frfrn Sydeuropa. Varje kollekt fir ett

journalblad diir bl a lokal med rikets niit, biotop
och vbrdvlxt fylls i ute i fdlt. Nir bladlusen
bestimts och burken ett par minader senare vitt-
jats och dess innehill identifierats, k,tinsbestAmts
och rhknats, fiirs ocks6, dessa uppgifter in i
journalen. Tanken dr att alla journalblad skall
k<iras i en dator under sommaren 1984. Jag hop-
pas di inte bara kunna fA en <iversikt av
vlirddjursforh&llandena utan bl a ocks& fl kvanti-
tativa uppgifter pi preferensen av de olika arter-
na bland de f<irekommande vlrddjuren.

Systematik

Bladlussteklar ar klnda tiin alla vdrldsdelar men

ftirekommer endast relativt sparsamt i tropikerna
och pA sddra halvklotet. Vdrldsfaunan omfattar
ca 380 arter av ca 4l slhkten, 20 av sldktena hr
monotypiska och endast tl sllkten innehSller mer
in l0 arter. De artrikaste sliktena, Trioxys, Ap-
hirlits, Praon och Pauesiu, omfattar mellan 50

och 95 arter. Faunan tr relativt vhl kind i Euro-
pa, men en hel del arbete iterst&r med att koppla
ihop dessa arter med i synnerhet de Nordameri-
kanska. I Sverige harjag funnit ca 100arterav2l
sldkten, vilket ir en f6rdubbling sedan Mackauer
& Starj ( 1967) och Mackauer ( 1968) utkom med

sina vhrldskataloger.



Fig. l. Bladlusstekel(Pauesiu pini (Haliday)) parasiterande en Clnnra-bladlus.

Pute.$ia pini (Haliday) parasitizing a Cilrara. Original.

Variation och artspecificitet

Bladlussteklarna dr mortblogiskt mycket variab-
la och det kan ibland vara problematiskt att av-
gransa arterna. Avkomman fr&n en enda hona
kan variera i t ex antalet antennsegment,
kroppsstorlek och ldrgteckning. Denna variation
beror bl a pi vlrdens storlek och den temperatur
som den enskilda stekeln utvecklas i. Detta har
ofta lett till att avvikande cxcmplar har nybe-
skrivits, med piftiljd att minga arter idag har en
ling synonymlista. Fdr att bringa reda i dessa
ftirhillanden kan det vara givande att unders6ka
virddiuren. De flesta bladlussteklar ar oligofaga,
dvs de hiller sig inom ett eller ett par nirstiende
bladlu ssliikten. Mycket fi arter har ett se vitt
spektrum att de parasiterar bladloss frin olika
familjer. Detta kan man tiv ertyga sig om genom
att studera vd.rdvalet hos de arter som lr morfo-
logiskt viil skilda och ddr inget tvivel r5.der om
artavgrinsningen. Samtidigt ar endast ett fetal
niirstiende, men morfologiskt skilda arter kdLnda,

som parasiterar samma bladlusarter. Om man
har ett antal likartade, men i vissa karaktd.rer
varierande steklar som iir kliickta frin samma
eller ndrstiende bladlusarter, kan man dirldr
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misstdnka att de tillhiir samma art. A andra sidan
kan inte det faktum att de flesta arter dr oligofaga
anvhndas fdr atl a priori anse att man har en ny
art framfiir sig bara t'or att den er klickt ur en
avvikande vard. Man kan inte utesluta att en i

normala fall specialiserad stekel i en nodsituation
ligger igg i en avvikande bladlusart och att dessa
Lrtvecklas.

Biologi

Bladkissen ingir ien komplicerad nhringsviv.
En del av dessa ekologiska samband visas i Fig.
2.

Nlr man placerar en bladluskoloni i en klack-
ningsburk kan man nigra veckor senare finna en
ldng rad olika djur. Det 6r ofta inte mcijligt att
med full sakerhet avgiira vad t ex en braconid
som man funnit i burken, har parasiterat pi. Har
den utvecklats ur n5gon bladlushtande skalbagge
eller ur nigon vlxtetare som inte alls har att gcira
med bladl6ssen? Ofta klacks minerarflugor
(Agromyzidae) och ur dem parasitsteklar (t ex
Eulophidae och Pteromalidae), som inte 5r as-
socierade till bladliissens neringsvdv. Fiir att av-
giira anledningen till att en viss art fanns ien
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burk mAste man diirfiir i regel frirlita sig till gamla
kunskaper om artens biologi. Tyviirr riskerar
man di att befdsta felaktiga "sanningar". Jag
hoppas dock, med hjiilp av det stora kliickta ma-
terial som jag arbetar med, kunna fA en nigot si
nH.r rhttvisande bild av bladliissens predatorer
och parasitoider, samt i viss min hur frekventa
de olika relationerna 6r.
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Fig. 2. Preliminiirt schematrver organismer som Ar associerade med bladl<issen.

A preliminary sketch of organisms associated with aphids.
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