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Coleophoridac utgOr en val sanlinanhancn fiarils―

fanlili och har en varldsvid utbredning med kon‐

centration till dc tempererade och subtropiska

Omradena, fOretradesvis pa nOrra halvklotet.Fa‐

■lilien har agnats mycken uppmarksamhet och

den stora likheten menan artcrna,i synnerhet in‐

onl slaktet cο ′θρρ力ο′α,har skapat en mangd sy―
nonymer,bada pa arts_Och slaktniva.Exempelvis

listas 106(!)synOnymer till slaktet cOた ορ力0″ i

det nu anmalda arbetet.

FOrfattaren har sammanfattat vart nuvarande

vetande fё r jordens alla artcr bade vad avser no―

menklatur och utbredning.I en tvasprakig intro‐

duktion(spanska och franska)ger fOrfattaren en

noggrann bakgrund tilltidigare arbeten inom om―

radet,t O m fran tiden fё re Linn`. Vid sidan av

mer kanda verk, sasOm av Hibner, Zeller, Her―

rich― Schaffer O a, omnamns Ocksa mangder av
nlindre bekanta alster,som har haft betydelse fOr

var kannedom om coleophoriderna. I introduk―

tionen granskas ocksa ett stOrt antal slakten Och

har presenteras synonymier av slaktcn faststallda

av tidigare fOrfattarc. Naturligtvis omnamns T011

och Baldizzonc, som bada har gjort ovarderliga

insatser inom Coleophoridac.

I en andra avdelning behandlar fOrfattaren ut―

bredningen av familien.Han lamnar en oversikt‐

lig redogOrelse fOr hur de 1009 upptagna arterna

och 14 slaktena fёrdclar sig ur global aspekt och

gё r darvid intressanta konstatcrande av luckor

och koncentrationer. Anmarkningsvart ar avsak―

naden av coleophorider i stora delar av Afrika och

Sydamcrlka.
Avdeining 3 1istar systcmatiskt‐ kronologiskt 16

namn sonl av fё rfattaren alla bedё mts vara syno―

nymer till familjenamnet Colcophoridac och i

avd.4 gOrs en liknandc sanlinanstauning for slak‐

ten och arter. Fёr var」 e taxon anges orlginalbc―

skrivning och pa artsniva lamnar forfattaren upp―

lysning om utbredning(Varldsdel, dcl av varlds_

del,land och/eller delstat).

I femte avsnittet behandlas den gencrella zoo―

geografin fOr varJe slakte. Pa 14 varldskartor

askadliggё rs totalutbrcdningen. Har torde en re‐

scrvation vara nё dvandig for tillfё rlitligheten av

flera skal.Fanll増 en har annu eJ genOmgatt en inO_

dern bearbetning;dels ar flera slakten upprattade

av Mcyrick runt sekelskiftet och senare och kan

konllna i en annan belysning vid cn framtida revi‐

sion,dels ar kunskapen om arter och artgruppcr

inom Coleophoridae samre i stora delar av Syd‐

amerika,Afrika och lndo―Australien.Anda maste

man kreditera fё rfattaren fё r en restriktiv syn pa

vilka slakten sOm kan accepteras.Detta belyses av

hans syn pa slakten upprattade av Falkovitsh och

Capuse,vilka alla behandlas som synonymer tilli

Cο′θρρ力ο′α.

Kapite1 6 utgOrs av en mycket fyllig litteraturlis‐

ta tackande intc nlindre an 24 tatskrivna sidor.

Bibliografins omfang speglar ocksa det stOra arbe―

te forfattaren lagt ncr vid framtagandct av katalo‐

gen.

Sjunde och attOnde avsnittet omfattar alfabetis‐

ka register 6ver slakten resp arter,inklusive syno‐

nymer.

Vid granskningen av artlistan har upptackts fle―

ra felaktigheter, men varifran de harrё r framgar

inte.FOr nordiskt vidkonllnande gallcr det f01jan‐

de artcr: αわりθε′θ〃α ar inte anglven fran Sverlge
men ar faktiskt funnen pa Kullabcrg; α′b′cO′″お

upptas som god art men har visat sig vara syno‐

nym med rα″ο
“

J/a;α /g′グθ′′α artagen i Norge,ei l

Sverige som uppges i katalogen;bο θ́
`′

′α ar ocksa

funnen i Norge; c力 rysα″′力θ″′rapporteras felak―

tigt fran Svcrige;cο ノン′θ′′α saknar uppgift om ut‐

bredning; gα rdesa′ θノノα ar intc funnen i Sverige;

zFariri“θ′ノα uppgcs felaktigt fran sverige; οc力″′―

ρθ″′θ〃α ar ci funnen i N Europa;taxonet rα て0″―

sた″ ar Okant fran sverige mcn uppges(enbart)

harifran;sfb″たθ〃α ar ei funnen i sverige;s′ ccメ,‐

::α uppges narmast vara funnen i Bulgaricn och

England inen ar i sialva verket funnen i Sverige se‐

dan lange; `ッ′ッα′′cθノ′α rapporteras felaktigt fran

Sverige.

Dessa oriktiga uppgifter beror ca 100/o av dcn

nordiska faunan och inan kan fraga sig hur tillfOr‐

litlighetcn ar fOr ovriga arter.Nar det ganer annan

typ av information torde felprocenten vara avsc‐

vart lagre Och darfOr fyller en dylik katalog en vik‐

tig funktion.Det stora vardet ligger i att samtliga
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Nicolaus Copemicus har studerat. Md-nga gamla

byggnadsverk och statyer var hArt angripna av

luftftiroreningar, som framftir allt kommer fr6n
Nova Huta, det stora stAlverket nAgra km frin den
medeltida staden.

Zakopane

F<irst fram emot kviillen kom vi fram till Hotel
Kasprowy i Zakopane. Luften, och miljrin i stort,
kiindes betydligt renare och friskare iir rden i Lodz.
Zakopane iir ju ocksA ett rekreationscenter fdr se-
viil sommar- som vintersdsong. Kasprowy ar ett
sju viningar hdgt lyxhotell, avsett f6r turister fren
hela viirlden.

Under fredag fdrmiddag hann vi med sex fdre-
drag, vilka hdlls i en konferenslokal pA hotellet
(Fig. l). Alla sex behandlade taxonomi av mycket
hcig klass vilket var viintat di kdnda namn, sflsom
H. Malicky, Osterrike, G. P. Moretti, Italien, L.
Botosaneanu, Nederliindema, J. Weaver och O.
Flint, bflda USA, stod frir underhflllningen. Profes-
sor Moretti som alltid uppmiirksammas har nu
uppnAtt den aktningsviirda Aldem 79 Ar!

PA eftermiddagen flkte vi pA symposiets enda
exkursion till Chocholowska-dalen som ligger pA

ca 1000 m hdjd. Liings den f0r nattsl[ndefolket
obligatoriska An kom hAvarna fram (Fig. 2). Det
var framfdr allt hdstflygande limnephilider som
pltriiffades. Sfl var t ex Allogamus auricollis all-
miint fcirekommande. Mflnga forskare har sitt stdr-
sta intresse fcir larvstadiema och de kastade sig nu
ned i vattnet ftir att se vad som kunde finnas pA

bottnen och under stenama. Flera av de yngre del-
tagama fick goda rAd av de mera namnkunniga
(Fig. 3). Efter flera timmars intensivt samlande
tiindes en brasa. Korv, cil och pepsi cola fanns
plcitsligt pi plats. Korvgrillning med diskussioner
kring frAgor man missat att ta upp efter friredragen
utvidgade utflykten till ett mcite dar kontakter
knijts ftjr fortsatt samarbete river nationsgrdnser.

Under lcirdag den 16 september, den sista da-
gen, hann vi med fyra friredrag fcire kl 10. Ett av
de mer intressanta var Irina Sukatschevas. Mosk-
vas Akademi. Hon behandlade Trichopteras evo-
lutioniira utveckling frAn Trias, Jura och Krita.
Utvecklingen av de nu existerande familjema
tycks ha tagit sin brirjan under senare delen av
Krita och sedan fortsatt under Paleocen.

Efter de sista f<iredragen vidtog avslutnings-
ceremoniema. Arrangcirema prisades fcir ett gi-
vande symposium och Dr Tomaszewski, i sin tur,
framhdll att det var frarnf<ir allt deltagamas f6r-
tjanst att mcitet blivit sA framgingsrikt. Vi kom
sedan fram till den viktiga punkten: Var skall niista
symposium hAllas? Det fanns tre frirslag: Leiden
i Holland, St. Paul-Minneapolis i Minnesota, USA
och Umei i Sverige. Efter ett inspirerande PR-
friredrag av Ralph Holzenthal fdr "the twin cities"
i Minnesota, med fantasieggande diabilder trodde
nog mAnga att det skulle bli USA. En livlig diskus-
sion med pAfciljande omrristning visade dock att
de flesta ansAg att det var Sveriges tur. Med rtist-
siffroma 37-13 beslOts att Umea Universitet skall
arrangera 1992 Ars Symposium och att University
of Minnesota tar hand om m6tet 1995. Professor
Christian Otto tackade frir fcirtroendet och hiilsade
alla niirvarande viilkomna till UmeA om tre Ar.

Kl 14.00 nkte vi frln Zakopane. Siillskapet dela-
des i Na grupper. TvA bussar gick tillbaka till Lodz
och en till Warszawa. Vart vi skulle berodde pfl
hur vi ordnat hemresan. Den ca 420 km lflnga
resan till Warszawa tog sju timmar. Vi kom fram
strax efter nio pA kviillen. Vid stadens sttirre hotell
stannade vi fdr att sliippa av konferensdeltagare
och vi skiljdes med orden "Vi ses i UmeA!". Vi
var endast tv6 som steg av vid Hotel Grand och
var sedan fcir frirsta gAngen pi en vecka helt pA

egen hand i Polen. Eftersom vi inte lyckats fA
flygbiljett till Stockholm ftirriin pA m8ndag kom
vi att fA hela tvl dagar extra i Warszawa, men det
dr en annan historia.
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taxa inom familjen iir samlade i ett verk och den
som vill spira upp en art kan hiir anviinda sig av
uppgiften om originalbeskrivningen. Katalogen
kan kOpas genom hdnviindelse till den spanska le-

pidopterologfcireningen SHILAR Apartado de
Correos 331, E-28080 Madrid.
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