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Vintertid engagerades han som fdreliisare och
kursledare inom bAde fackliga, kommunala och
biologiska omrlden. Vid sitt frlnfiille ledde han
siledes inte mindre iin 8 olika kurser.

Kurt var alltid glad, positiv och hjiilpsam. Han
efterliimnar ett stort tomnrm och vi sdrjer med
hans fru Laila och de fyra bamen.

Till Kurt Perssons minne har instiftats en min-
nesfond fdr naturverdsarbete och fflgelskydd i
Norrbotten - postgiro 659 07-8 genom Natur-
skyddsfiireningen i Nonbottens liin och Norrbot-
tens Omitologiska Fcirening.

Stig Lundberg

Nytt standardverk om steklar

Gauld,I. & Bolton, B. (red.). 1988.The Hymenop-
tera. Oxford, University Press. 332 s, 250x 180
mm. ISBN 0-19-858521-7. Pris 35 GBP.

SA har dt denna sedan liinge emotsedda bok kom-
mit ut och man flr nog tillsti att det er ett i stora
stycken lyckat alster. Gauld och Bolton har pA ett
fdrtjiinstfullt siitt klarat av att pe bara drygt 300
sidor civersiktligt redogdra fdr det mesta som 16r
steklamas liv och leveme. Det kan ej ha varit
alltfttr lAtt att anpassa de Atta medarbetamas bidrag
till den homogena och liittliista slutprodukt, som
blivit resultatet av m6dan. Steklama utgOr ju en
av de sttjrsta insektordningarna och det iir bara
flugor och skalbaggar, som tel en jiimfdrelse.
Steklamas biologiska mingfald gdr dem dessutom
till ett mycket intressant studieobjekt.

Boken iir indelad i elva kapitel och framstiill-
ningen iir i huvudsak baserad pA den brittiska fau-
nan med sina runt 6 500 arter (troligen drygt I 000
arter fler i Norden). Den intressantaste delen iir de
fdrsta sju kapitlen upptagande l/3 av texten. I de
fdrsta kapitlen behandlas kortfattat lite om steklar-
nas diversitet och hur de olika gruppema lever och
upptreder i naturen. Sedan friljer ett stycke om
deras biologi i dess olika former och hur detta kan
tankas ha haft betydelse fdr deras utveckling som
grupp. Siirskilt framstiillningen om parasitoidernas
strategier vad giiller iiggliiggning och aculeaternas
sociala utveckling iir vdl sammanhAllen och liitt-
smalt. Alla termer Ar hiir liksom dverallt i boken
skrivna med kapitiiler, vilket grir det liitt att hitta,
vad man fctr tillfiillet sdker. Sjiilvcentrerad som
miinniskan Ar, mlste givetvis ett kapitel avhandla
lite av den nytta resp skada steklama orsakar oss.
I avsnittet om insamling etc ges en hel del nya

tips, men flera metoder, som utarbetats pA senare

tid och visat sig vara mycket effektiva, omnimns
ej. Man undrar verkligen varlcir proctotrupider bdr
monteras pA triangullira lappar, men chalcidider
pi rektanguliira? Ar man riidd om sitt material,
bdr alla mindre steklar klistras i 45" vinkel pA

rektanguliira lappar. Visserligen blir dA vissa de-
taljer lite svflra att se, men man beh6ver ju inte
alltid se allt pA samtliga exemplar - klistret gAr ju
lett att l6sa upp, om sA erfordras.

Kapitlet om steklamas strukturella byggnad iir
mycket bra, men antennens flagellum anses vara
ett enda segment, varfdr dess delar bdr beniimnas
flagellomerer och ej segment. Mellankroppens
byggnad med frirsta tergiten hdrande till bakkrop-
pen hos bladsteklama, men med samma tergit i
form av propodiet hopsmiilt med mellankroppen
hos civriga steklar, har fdranlett ft rfattama att in-
fiira termen alitrunk for den senare. Tidigare har
denna term bara brukats inom myrtaxonomin. Det
ftjrefaller friga motiverat med denna distinktion,
men en av huvudfcirfattama iir ju expert pA myror.
Overhuvudtaget ar det hdg tid att man vid ett
viirldsentomologmtite sAg till att standardisera ter-
mema, t ex fiir vingamas neryer. Det [r synnerli-
gen irriterande att man anviinder olika termer pA

homolo.ga karaktiirer inom de olika stekelgrup-
pema. Onskvert vore nog att fler av de morfolo-
giska termema var utsatta pe illustrationema.
Dessutom iir flera av de giingse terrnema, som
flitigt anvAnds, ej ens medtagna. Sammanstiill-
ningen av larvemas morfologi och de olika ty-
pema lir ocksA intresseviickande. Man kan ju
undra 6ver varfdr larven till Polynema (Mymari-
dae) iir sA p6fallande lik den till Telenomus (Sce-
lionidae). Mymaridernas stiillning i systemet iir ju



hett debatterad. De flesta lutar flt att de iir chalcidi-
der, men, men?

Av vad som sdgs om steklamas fylogeni i kapit-
len sex och sju framgAr med all tydlighet, att sliikt-
skapen mellan de olika gruppema iir ett mycket
stort problem. Det iir inte ens siikert klarlagt vad
som 6r systergruppen till steklarna. Olika grupper
av steklar har ofta f6rts samman p g a gemen-
samma primitiva karaktArer eller reduktioner. Att
hitta nya omvandlade karaktlirer pA vilka man kan
konstruera monofyletiska grupper, tycks vara yt-
terligt svArt. Det verkligt stora problemet vad giil-
ler steklamas inbtjrdes sliiktskap iir vad man till
dags dato kallat Proctotrupoidea. Till fdr helt nyli-
gen fcirde man flera grupper hit, som nu Aterfinns
i andra Overfamiljer eller i ett fall i en egen dito
(Ceraphronoidea). Det iir nog helt klart att den
lista p[ familjer (s. 9l ), som finns under Proctotru-
poidea lir felaktig. Framgent kommer man nog att
bli tvungen att urskilja minst en och antagligen ett
par tre nya dverfamiljer, men nflgra siikrare slut-
satser har man ej kommit till iinnu.

Kladogrammen som visar nflgra hypoteser an-
gAende sliiktskapen inom tre olika grupper av stek-
lar iir synnerligen tankvarda. Problemet iir att man
fAr resultat efter hur karaktiirema vdrderas och det
gAr aldrig att leda i bevis att man har pAvisat en

sann omvandlad karaktiir (synapomorfi) gemen-
sam fdr tvA eller flera grupper. Dessutom har ka-
raktirer av typ reduktioner ett relativt lAgt viirde.
SAdana karaktiirer har dock utnyttjats, dA en myc-
ket stor del av steklama praktiskt taget bara har
negativa karaktdrer av reduktionstyp. I texten sags

att Hennigs klassiska verk, som satte fart pt det
fylogenetiska tiinkandet, utkom 1966. Den ftjrsta
synnerligen svArliista luntan kom dock ut pA tyska
redan 1950.

De sista 2/3 av boken behandlar de olika ste-
kelgruppema taxonomiskt med viil fungerande
nycklar till dverfamiljer och familjer. Texten un-
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der varje grupp iir viil komprimerad, men innehil-
ler en stor miingd intressanta fakta och gruppema
har ffltt ungeftir det utrymme de fcirtjiinar. Nyare
studier civer t ex Vespoidea har visat att familjerna
Masaridae och Eumenidae btir friras till Vespidae,
men det tycks frirfattama ej ha tagit hiinsyn till.
En gammal tvistefrtga, mellan dem som studerar
"stora" resp "sm6" steklar, dr det stora antalet fa-
miljer inom Chalcidoidea. Detta antal kommer
nog att reduceras si sminingom, dA det ar nastan
omcijligt att faststiilla tydliga grdnser mellan flera
av dem.

Boken iir fint illustrerad med bl a habitusbilder
pA flertalet familjemedlemmar. Diirtill kommer
Atta sidor med mycket distinkta fiirgfoton pA s6-
dant som iigg, larver, puppor och imagines i fiird
med att fOreta sig olika saker.

Sist kommer en rikhaltig litteraturlista p[ ej
mindre iin 47 sidor, som viil tiicker det stora amnet
och bcir kunna ge viirdefulla inkcirsportar fdr den
intresserade. Den iir emellertid bara en droppe i
havet och friimst viinder man sig kanske emot att
flera stora tunga verk pi andra sprik iin engelska
ej iir medtagna, t ex: Berland, Vespiformes I-III,
Tenthredoides; Bischoff, Biologie der Hymen-
opteren; Enslin, Die Tenthred. Mitteleuropas; Fah-
ringer, Opusc. braconol. l-4; Kieffers volymer;
Marshall: in Andr6, Les Braconides I-III och
andra delar i samma serie; Mercet, Him. Fam.
Encirtidos; Pschom-Walcher, Insecta Helvetica
och Schmiedeknecht, Die Hym. N.- und Mitteleu-
ropas.

Detta iir det enda modema verk i sitt slag och
boken kan varmt rekommenderas till alla, som pA

negot satt 6r intresserade av steklar. Hur minga
fj2irils- och skalbaggssamlare t ex har inte svurit
dver att kllickningama har "misslyckats". Priset iir
diirtill civerkomligt.

Lars Huggert

GLOM INTE ATT PRENUMERERA PA
ENTOMOLOGISK TIDSKRIFTI
Det kostar 90 kr per 6r fiir medlemmama i lokalfdr-
eningama (se niista sida). Prenumerationsavgiften
betalas samtidigt som medlemsavgiften till en av
lokalfcireningama.


