Ent. Tidskr. I l7 (1996)

Recension

Viktig bestdmningsbok i undermfllig civersiittning
Medvedev, G. S. (ed.) 1995. Ke,-s to the
Insects of the European Part of the USSR,
Vol. III, part four: Tobias, V. I. (ed.). Hymenoptera Braconidae, subfam. Doryctinae-Miracinae. Science Publishers Inc.,
New Hampshire, USA. 883 sid. Kan be-

r85

.77{.gmcntd (Fig 52r 4) Body bhcK
aMom€ntellowbh &rk brcwr Fit 6l Body elo Para$rc
oL SoFtu kob$ L. Rha@ ryusbt L, M@
D.g,
tow.M
@t.
PWtu
let@

I (l) turcnMe

55

tuptu L,Acdtutu qt@ F ,Tndold Fw Ol
(Granhda.), Mryhut rycM L (hry[&.)
Noflb rcnhGr, 6r; kahtsn (chcll.r, sodm Ffl
or tuL.rn and wdt rn Sihda (up rc P"dtu @ad
,"fnn.*".
Rcsion); w6rcrn EuroFi n*,n"P

^r,,o,

a

stiillas frin Apollo Books, Kirkeby Sand
19, DK-5771, Stenstrup, Danmark. Tel.
45 622637 31, fax 45 622637 80. Pris
490 DKK.

Parasitstekelfamiljen Braconidae dr bara en bland
ett trettiotal hos oss representerade familjer av
parasitoida steklar. Med itminstone runt I 200 arter i Sverige (ddrmed minst hundra arter fler dn
kortvingeskalbaggarna) utgcir de den ndst artrikaste av insektfamiljer civer huvud taget - med bred
marginal talrikast av alla iir just deras allra ndrmsta sliiktingar, Ichneumonidae. Braconiderna dr en
ekologiskt viktig och ur mingder av aspekter hy-

perintressant insektgrupp. I habitustyper dr de
starkt diversa. Trink bara pi alysiinerna med sina
ofta jrittelika och "felvridna" mandibler eller cheloninerna med bakkropp urskilad som en uppochnervrind k:isa! Aven ekologiskt iir mingformigheten bred. Vid sidan om fjiirilparasiter finns flera
grupper som parasiterar skalbaggar,

rikaste underfamiljerna (dock
denna volym) iir helt bundna

till

ej

tvi

av de art-

behandlade i

hcigre flugor, hiir

pi skinnbaggar, bladloss,
strivsldndor, snosldndor och myror. Inslaget av
imagoparasiter iir f<irhillandevis stort. De ekologiska anpassningarna iir ocks6 pi andra satt varierade och spdnnande: det finns arter med tvi generationer om iret, vilka har skilt viirdspektrum fcir
de alternerande generationerna, polyembryoni ir
fcir somliga ett sAtt att totalutnyttja vzirdresursen,
det finns en mingformighet i fcirpuppningsvanor,
kul<iren pfl kokongsilke dr ofta artspeciell, silkevit, bjzirt klargul eller kryptisk.
En modern bestimningsfauna har hittills helt
saknats inom det palearktiska omridet. Niir en s6dan iintligen utkommer, bcir den rimligen komma
att bredda intresset och accelerera kunskapstillvaxten. Mycket ldr dnnu itersti att gcira, bide i
definierande av arter och i fylogenetisk analys. I
finns ocksi parasiter

fia ol Bz@ruu. (onrnd)

original utkom verket 1986 med V. L Tobias som
redaktcir och huvudfcirfattare. Det dr en mastodontvolym, som i den riversatta versionen omfattar nara niohundra sidor, och den redovisar enligt
tilliimpad systematik hela tjugo underfamiljer.
Trots detta tiicks inte hela familjen, uteldmnade eir
tre av de artrikaste underfamiljerna, Opiinae och
Alysiinae, bida parasiter pi hcigre flugor, samt

bladlussteklarna Aphidiinae. (Dessa tre underfamiljer f<ireligger i en parallellvolym, ocksi av
Tobias hand, likasA tryckt 1986, numera dven den

civersatt.) Den aktuella volymen redovisar ca

I 700 arter och tiicker en huvuddel av den europeiska faunan men zir inte komplett, ej heller for Sveriges vidkommande. Inom bestdmningstabellerna
fhr 123 arter formellt sin originalbeskrivning men
det giiller i regel arter frin Europas sydcistligaste
grdnsomriden, sannolikt utan lokalt svenskt intresse - man mA dock studsa infcir denna atavistiska form av artbeskrivande, som bort vara f<ir
l6nge sedan otiinkbar. Systematiken har inte
anammat van Achterbergs 1984 presenterade un65
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derfamiljeindelning (den kan man med fcirdel i
stillet bekanta sig med i ett tiimligen fiirskt hiifie
av Handbooks for the Identification of British
Insects, "Classification and Biology of Braconid
Wasps" av M. R. Shaw och T. Huddleston 1991,
vilken samtidigt ir en utmarkt introduktion till
braconidernas biologi.
Att dversAtta bestiimningsbiicker dr en smal
verksamhet med siirskilda vanskligheter, som fiirlaget inte velat riktigt beakta. En sidan dversattare

borde

i

fcirsta hand vara

v:il fdrtrogen

med
organismgruppens morfologi och systematik, han/
hon miste sjiilvklart diirjiimte vara f<irfaren och
krdsen i att formulera sig pi <ivers?ittningsspriket.

i originalspriket stiillas ligt. Det ordfcirrid som kommer till
anvrindning i bestrimningsnycklar zir ju normalt

Ddremot kan kravet pfl kunskaper

ytterst torftigt och satsbyggnaderna trimligen stereotypa. Att kira den ncidtorft av ryska, som uppgiften hiir krdver, bcir en normalbegflvad entomolog klara pi ett par veckor. Att ratt uppfatta podnger och subtiliteter i parasitstekelbestiimning lir
ddremot krziva ir av trAning och sjtilvsyn.
Med uppdraget till V S. Kothekar och S. K.
Sharma har man uppenbart missprioriterat kvalifikationerna med frir produkten katastrofalt resultat.
Jag har inte haft tillging till det ryska originalet
men med erfarenhet av Tobias' pilitlighet i andra
arbeten av hans hand saknas helt anledning tro att
konstigheter i riversiittningen skulle vara overfdrda frin ursprungsverket. Oversdttarna vet tydligen
foga om hur ens standardmrissiga braconidbestdmningskaraktdrer ter sig och fungerar. "Radialcellens spets" har i vissa avsnitt konsekvent itergivits som "vingens spets", vilket mfl synas vara
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niistan detsamma. men niir det definierar miitpunkter frir mittrelationer blir det vilseledande eller obegripligt. Ytskulpturvariationer bjuder som
inom nristan alla stekelgrupper karaktiirer av dominerande vikt. H[r nis verkligen bara rdtt intryck
med rhtt uttryck: firor, kcilar, ritsor, rynkor, gropar, striering, retikulering, rugering, punktering
m.m. Ntir riversdttaren inte kdnner den verklighet
som beskrivs utan bara famlar efter lexikaliskt
skenbara motsvarigheter,

blir

budskapet

i

biista

fall oprecist. Det fiirekommer fraser som iir ord-

staplar utan gripbar mening. Si kan det gfr ntir
dversattaren inte miiktat sjiilv ftirsti, vad han fijrvdntas civersatt kunna uttrycka. Somligt ar helt trivialt slarv. Delar av fraser tycks borttappade. Att
hiir och drir uteldmna avsedda negationer men pi
andra stdllen, ur luften gripet, kliimma in dem ger
frirstis diametralt motsatta innebcirder.
Nu blir ju boken f<ir den skull lingt ifrin oanviindbar. Entomologer ar ett luttrat sl6kte, vana
vid vettlcisa bestdmningstabeller och fiiirran frin

bokstavstro. I konfrontationen med verklighetens

steklar liir nog <iversf,ttarschabblet mestadels

till

slut genomskidas.
Skaffa giirna boken fast viil inte rcidpenna fciljer
med pi kdpet! Braconider iir jiittespiinnande och

betydelsefulla och borde vara en utmaning ftir
mycket stcirre skaror av entomologer. Hiir bjuds en
rejiil chans. Det drcijer siikert kinge innan Europa
erbjuds negot alternativ som viiltiickande braconidbestiimningsfauna. Men varfrir inte investera i
ett ryskt lexikon och gi direkt pi Tobias' original?
Lars Hedstrdm

Fortsiitt rapportera fynd av trollsliindor!
Undertecknad arbetar vidare med utbredningskartor <iver Sveriges odonater (ungfru-, flick- och

trollsliindor). Den fcirsta versionen fcir landet
kommer att redovisa utbredningen av vira samtliga arter i 50x50 km rutor enligt UTM-standard.
Diirfcir <inskar jag fA in fynduppgifter (art, datum
66

och lokalitet) fcir samtliga funna odonater. Aven
de vanligaste arterna dr av intresse, och lven om
de t.ex. tagits pi hundra olika platser ndra varandra.

Giiran Sahldn, Entomologiska avdelningen,
Villavcigen 9, 752 36 Uppsala.

