
l)a jag i rnirurel ser tillhaka och stiker lirenr tidpunktt'n da luslen rtt
sanrll och sijka bestiinruru sruAsteklar vukrrade. si erilrar jug nrig mycket
tydli$t rtt det v:rr just proctolrupiderna sorn Iiirst drogo till sig rrppnriirk-
sirnrheten 

- dirom r.itlna Iiir iilrigl iiverlvgande exenrplar i miu sanrlinil.
eremplaren och irlalen da de togos. Och urinnet visar sig tj heller svik:r
dr jag ser efter onr det inle lar en Cint,lrrs, ulltsi en bell'tin. sonr salt infiird
solll elt al'de liirst iusamlade och monlerade ex.: .Io. Cinerus /ilicornis Th..
,Orebrotraklen. Iljiilnrarsberg 23i8 l9:J7, :

Yad vnr det da som droll uppmiirksaurlrt len lill just dtssir srrustekhr. av
vilkts si ytterligl li)rm- och fhrgrika tva huvudfirupper. (llralcidoidea och
Itroctotrupoidea. sh nrirngu individ under i.l)'nnsamnra lriderleksliirhillanden
konrnro i slaghilen t,ller liingre franr i tiden pir banknings<ltrken lillsam-
nrans med de redln D)l'cket lidist avsiktligt siikta egenlli!.la objekten: ska[-
bag;Jarna? Aven dt,t sttlr livligt i erinringeu. I)el var inte Iiirgeu. tv den vrr
inte siirskilt pilalllnrle. melalliskt grann eller brokiil. sasonr oftast hos chal-
cididerrra. snarare da enformigt miirk eller gulbmn. Det r':rr fornren. den
sirliga elegansen i bvg;lnaden. harmonien s(nn ultr!'ckles i fijrhallandet mel-
lnrr sjiilva kroppen och de oftl Linga. spensliga llenen sant de iin mer fiir-
liiDgda. rnot spelser) lr{)s ? ofta klubblikl vidgade anlennerna. l)essa och
benen \.ar det laitl tt. dzi det diida djur(,t lai.(ls pa kartongen i,vcr draganten.
l'a liiirda ut frin kroppen i naturlig stiillnini.l. sl.r att slekeln sag nt att ha
l'ixerats just som dcn log sii.J en promeutd l)r papperet.

Sa begvnte rrbelct nred att siikr titl fanrilj. slikte och arl lx.stiinrnra dessr
insektu. och det blev nai{{)t liksom n}'ll i lerksnnrheten hos den sorn lriinal
upp sig nred helt arrdrr objekt. skalbagglr. skiunbailgar. gaddsteklar o.s.r'.
Och di jng nu i fraga our Cinelus-er. ileDorrr'l'ullilren och \\'ahlgrens stora.
viigledande hok Svenska insektcr shltligelr konr lram till alt det rnilstc varr
tn Cinelrr.r och lidirrt d:ir lAste lll vi av delta sliikte i Sverige ha (i arter.
en i Skane och de iivriga i Smalurd, sa sllorrldcs inlresset: hiir var ju nagot
iiven i ulbredrrir)gshiinsecnde n1'tt. l)el bltv alltmer material i sanrlingen.
oclr di fiir bestiimuiug lt detla (1. G. Tlrotrrsons bearbetning N\' r'lrll procto-
trupider i Oflrrsigt al liongl. \'eteuskrps-.{kadetniens liiirhatrtllingar 1858
anlitndes. sa kllrnarle dct srrart alt hrir iDlr l)l()tl l'ar ett omride. diir m1'cket
litet kommit till lorskniugens k;innedorrr belriiffande arlertrls utbredning
hos oss. ulan att kunskapen om vilka arter sonl rymmas inonr IArt fauna-
oruride |trr hiigst olirllstiindig det yar ju sn manga rrter sorl inte passade
in ttnder beskrivlinglrrra hos Thomson. (ienom litteraturhiinvisning kom
ntatr sa till J. J. l(iellt'rs behandlini.l av l)iapriidre i Das Tierreich -11. I-iefe-
runi{ ll9l6) och diirued kundt vid studiet r! det insamlade nlllerialet hdn-
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syu tagas till de errropeiska liksom till de utomeuropeiska slektena och de
di liflnda arternir. av vilka [tskiUi8a kunde uppfiiras som 'nya, lair vert
Iaunaornrade, (nlr ()ckse osiikerhet oln riktigheten aY idenlifieringen rirdde
betriffande alltl iir minga.

Det blev elt stirnulerande men miidosatnt :rrbete. och ofta. alltfiir ofta,
ruriste siittas ett ? framliir art-. jar, ibland iiven sliiktDflurnet. Om man ocksi
yar. tyckte nurr. siiker om en del, si var det sa marrga arter, sorn nlrn yar
osriker om- alt nran inle vigade publicera nigot i iinlnet, ehuru de nigor-
lunda vissa result.rten skulle vidgat kdnrredomen onr dessa gruppers repre-
sentanter hos oss hiigst betydligt. Sjilv hade jag vid lrcstik pe Riksmuseum
och pi museet i Lund hrlt tillfdlle granska Thomsonska typer och kommit
till klarhet betriiff{nde en del av dessa samt [ven iignat tid it att utse lecto-
typer, v behiivligt i vissa fall, under det att betraffande andra av olika skiil
osikerhet forifarande radde. Behovet ay en liknande granskning av Kief-
Ierska typer gjorde sig gellande men kuttde icke tillfredsstdllas.

Under tiden hade jai; komnrit i ftirbindelse med dr. G. E. J. Niron vid
British Museum i London, vilken just gripit sig an med uppgiften att kritiskt
bearbeta de engelska och iil'en de nordiska belytinerna, av vilka senare till
fiirfogande stod ett rikli$t material, ej mindre in omkring 5.000 ex.. insamlal
till iivervigande delen al elt engelskt entonrologpar i Skine samt till en
obetydlig del i Lappland av eu Annan engelsman- Sjdlv slnde jag dr. Nixon
fiir granskniniJ elt urval av mitt naterial av belytiner fran olika landskap,
fremst fran Niirke, och litruton de Thomsonska lyper som N. tidigare
undersiikt. hrde han ftir granskning lill!.iiingliga en del Kiefferska och Cur-
tiska t-vper i Britislr Museum. liigra mell neuropeiska belytiner i samlingar
lv senare dalunr ini;ingo ocksi i uuders0kningen.

Resultalet av hans ingaende och onsorgsfulltr granskning av det material
sonr silunda stod lill hans liirfogande konr efter flera ars lrbete i slutet av
1957 till synes i hans skril't Hymenoptera. Proctotrupoidea. Diapriidae,
Subfanr. Belytirue, r'ilken ingir som Yol. \'lII i serien Handbooks for the
Idenlilicatiorr ol llrilish Insecls.

Under den tid av mer iin ett ar som jag kumat anviinda mig rlv denna
uronoi;rafi vid revisionen av mitt eget onrfangsrika material av gruppen ha
dess utomordenlliga f6rljinster blivit allt uppenbarare, sedan man yel fran
de i detta arbele anlagda synpunkterna si att sega stiillt om sitt siitt att ta
objekten under besiktning. PA samma iiing har det dock ocksi nred den si
vunna insiklen bliyit t)-dligt, atl inom denna svarbehatrdlade grupp iinnu en
hel del star att utreda. nigol som framgett iiven nred utgangspunkt frAn
enbrrt svenskt material. Det av Nixon behaudlade artantalet utgiir 225,
dirav urer en l50 arter kiinda liin Sverige, medan Thomson hann med att
till trycket befordra mi vara ftir sin tid mOnstergilla beskrivningar av endast
61 arter belyliner. l)et nraterial som Thomson hade som grund fiir sin be-
arbetning hade ju niistan uteslulande sautmanftirts av prof. Boheman och
honom sjilv. <rh alt detta var otillrickligl franrgir viil bist av del fiirhil-
hndet att al de lre nya sliiktelr som Nixon uppstiller. Prtmis, .{pre.sles och
Cinektptus, v{rldera med elr ftir vetenskapen ny art. alla okinda fiir Thom-
son liksom fijr Iiieffer. har Prrnris ione och -{presles uberrutns antrriffats
bide i Skine och \irke. rniirkligl sArskilt i fraga om -{presles, sotn ir en
stor, stetlig art. aYvikande fritn tndra slikten genonr e'n ar' .\ixoIr uppmdrk-
sarrrnrad. viklig karakt[r.
Ektt,,tl"l- Ts-.lta- lt,- ll.l 2,19i9
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Nixons sitl alt gn till ve8a vid den systematiska och tax()nomiska behand-
lingen av gruppen inbjuder till jiimfdrelse med Kieffers. Denne senares be-
skrivningar kunna vAl ofla vara utfiirliga, men i regel iro de uppgjorda efter
ett visst schema, i det att saurma taxonomisk:r detaljer aterkomnra i ordning
lika fiir alla arter. Intrycket att dessa detaljer voro otillriickliga gjorde sig
vid bruket av dem fiir bestflmningen ofta giillande, man hade iinskat en
stiirre rningfald av kiinnetecken. Det yiisentliga virdet nred den framstiill-
ning som Niron ger iir just de ny'a laxononrisk:r kategorier vilka han infdrl
och som tvinga en atl se pi annat hos djuret iin det man ftirut varit instilld
pfl. och vidare de talrika detaljteckningarna, vilka ge Askidlig klarhet och i
minga fall bli av avgiirande betvdelse. di det giiller att srikert identifiera en
viss art.

Av dylika nya. i beskrivuingarna medtagnr morfologiska enheter mi niim-
nts ftiljande: huvudets framsida, sdrskilt di ,frontal prominence,. d.v.s.
I'ramk nten mcllan antennerna, som kan vara rak eller inskuren, pann-
l'Arorna (delvis uppnriirksanrnrade redan aY Thomson) ; pe thort\ epomia,
d.v.s. den list som skiljer pronotu[r friu dorsalsidan av rcollar', vidare
foruren pi pronotums skuldror och pi skutellgropen; betriffande abdomen
i vissa fall den slora slernitens plan i fiirhillande till petiolrrs. fjiirde och
lemte tergitens relativa l6ngd och bredd. bakkroppens tillspetsning och be-
hAring o.s.v. Ni6;rt av dessa detaljer iiro tiimligen lfitta att iakttaga och
kontrollern. l.ex. skuldrornas utseende. skutelli;ropens och abdourens form.
och dessa har jaiJ Iunnit vara mycket vdrdefulla i ta\onomiskt hiinseende.
I)e andra dro kinkigare att tydti€it obserrera och kriiva 8od liirstorinij samt
skulle kunna ha den nackdelen med siti att de verka avkylande pi nybtirjare.
lilka nog fi uppbjuda mycket tilamod innan de blivit si vana vid rrmginget
rrred dessa djur att de kinna igen arterna pi habitusbilden enbarl.

Framstiillningen har helt igenom formen av dichotomiskt uppsliitlda tabel-
ler med de fiir vetenskapen nya arteflra - och de iro minga - indragna
i dessl, och f6r varje sliikte finnes tabell slrskilt ftir 99 och siirskilt ftir 6 6.
Tabellerna ftir de ienare iiro utan undantag kortare ain de fiir 99, av fiir-
kltrliga skil. De flestt hithtirande arter air(t beskrivna sAsom 9. och denna
iir i Ylrrlifga fall utrustad med karakl,irer sonr fjiira att man lettare kommer
till riitta mcd arlerna i det kiinet. urder det irtt man s\'aiyar i osiikerhet om
hurrr 6 till den eller den arten ,ser ul,. ^ltskilliga arter iro beskrivna endast
i d-kiinet, iven av Niron. och det iterstir {tt placera dem rett, d.v.s. till
Iiktigt motsvarande 9. t)A sA ej kan ske. verkar det siirskilt retsamt (nr det
giiller en relalivt vanlig d.

.{tt vi iinnu ha lingt kvar lill slutmilet: full klarhet om Rrternl och kiinen,
det fraurgAr redan av Nixons egna anmflrkningar om att den eller den arten
krn vara ett komplex uv lrler och vidare av atl som nf,mnt sl nrAnga arter
besktivits endasl i ena kiinet och blott tiisslringsvis i vissa fall f0rls till den
eller den arlen av nrots:rtt kiin. Den enda riiddningen hiir ligger lril hos i
franrtidel samtidigt kl:icktn exemplar av bAda ktinen.

-{lt liirn ,r[lt, d till ,rett' ? kan som sagt vara syArt och iir pA lfuga
vaigar inte genomfiirl iin belr5ffande sii nrAnga arter. men att skilja de i
minga fall till det ytlre mycket lika 6 6 lill nerstAende arter borde viil lyckas
genom frampreparerlnde av genitalierna, ilrviinder kanske den som varit
lrn ltt lillflmpa den uretoden pA skalbaggar. fjririlar o.s.v. l)et skall nog
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visa sig att denna melod med framgeng kan tilliimpas ocksi betreffande
proctotrupiderna. Men den har iinnu inte kommil urycket till anvindning.
Nixon har emellertid genitalpreparerat d lill rrter inom sliiklena Belyln,
Cinetus, Zggokt och -lclisla, och teckningarnn avsliija tydliga oliklreter hos
organet, llittast alt iakttaga kanske hos digitus' tender.

.{tt man vid sludiel av en viss 6 sisom tiink}rar hiirande till viss I kan
komma till annat fiirmodat resultat en \., diirpa nri hiir anforus ett par
exempel.

Geriorn att samtidigt finna mangu 99 x Zggotrt cluuiscuptr Th. med minga
66lrr Z. spinosipes Kff. lbeskriven endast som d) och genom jimfiirelse
av karakliiren har jag komnit till den uppfattninijer att dessa tvi htira ihop
sAsom olika kiin av samma art. alllsA Z. claoiscapu'fh., och alt sAlunda d
till clouiscopa sannolikt icke ir den som \ixon anlager. Av liknande skiil
fiirnrodar jag att den d som N. rill fdra till Aclistu striolttttt Th. ar en annan
iin den sonr verkligen htir titl I av arten.

Sdrskilt vid studiet av relativt tillbakasatta grupper, saLsom chalcididernas
och proctotrupidernas nestan otiverskidliga nringd av fornrer och arter, har
det blivit alltmer tydligt att en s[ker grundval l'tir fixeringen :tv arterna kan
vinlas entlast gerrom en pinsamt noggrann undersiikning av typeremplaren
till de arter vilka beskrevos av pionjiirerna inonr hymenopterforskningen, en
Fijrster. en Walker, en C. G. Thomson o.s.v.. rlred slutresultat att lectotyp.
om miijligt, kan utses att gella sdsom grund. PA det Iiiltet ha siirskilt engels-
mlnnen, vilka ju ha tiUging till bl.a. \Yalkers e:t.. under de senaste eren
varit verksamma betrdffande chalcididerna, och Nixon har nu i friga om
proctotrupiderna rned samma strayan slutit sig lill chalcididforskarnir. Han
har i Loudotr haft tillgang till vissa Curlis' och liieffers typer, dock tyvirr
endast etl mindretal av de mAnga Kiefferska arlerna. vilka iiro spridda At
olik:r hill, och han har iven granskat en del av Thonrsons typer i Lund och
i Riksmuseutn. Di lectotyper yarit under hans iii;on fiir studier. har han i sin
belytinmonografi utmiirkt dessa med en asterisk. IIan hade enrcllertid iinskat
ntt flera ar' dessa iildre arter kunnat ftirses med tecklet x fraurftir. Ftir vissa
arter blir nran nimligen tyeksam onr Nixons beskrilning verkligen nlotsvarar
den art som auktor beskrivil under det namn sr)nl N. anger. Sisom exempel
hdrpi mi anfdras:

DA Nixon fiir.{cli.rtrr scutelluris Th. d bt.a. skriver: ,\'ery black species,.
si. gir det inte viil ihop med Thomsons ord i beskrivningen av .{corelus
sculellrrris: nBenen iiro gula. htifterna nAiJot miirkare,. Denna fiirg har ocksi
typexenrplaret i Riksmuseuur, vilket jag gransk.rt. Nagon asterisk har N. ej
utmiirkt urten nred i monografien, typex. skulle silrurda ej ha f,iranskats av
honont, I te\ten laises dock: ,Drawin$s made l'rom type, in Riksmuseum,
Stockholm,. Trols detta och lrots att de av N. orlniimndl borsten pfl fram-
tibierna verkligen finnas pA typen, mflste ftirmodas att en lbrviixling av ex.
skelt. viil rrred den d sorn enligt monografien togs lv R. I]. Benson i Torne
lappnrark och mA anlaglas mtijligen vara en anniln urt iin Tlromsons, ehuru
de av .\. angivna lxrrsten pi fraurtibierna finnas hos b{da.

l)a r-, onr Pontoclis longipennis Th. bl.a. skriver; ,.{,ntennr very short.
llre preapical segnrent hardlv one and a half times longer than r*-ide,, si
slrider detta direkt mot Thornsons uttr)'ck i beskrivningen av Belgtu longi-
/renni.s: ,.{nlerrDerna 

- 
slutleden knappast liingre iin nest den sisla. som

iir l.l gAnge'r sa ling sorn bred,, Det miste hiir riira sig om en annan {rt 6n
l:ntu ', n. Ts. .lto. Et,. ll. l-). l9ia
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Thomsons. och jlg har i rnin samling en d av denrra andra art, vilken d N.
sett och bestiimt lill l'. longipennis Th. Types. till den iikta lottgipertnis Th.,
som biir finnas i Riksmuseum r,Funnen vid Slockholm av (:lndidat StAl,).
har jag ej sett.

Thonrs<rns l)clulu cil rtu nra enligt hans iiversikt al Tribus Ilelytini 1s. 155
loc. cit.) hos Y ha l5 :rnlennleder. Och sa har den ocksi enligt nrin gransk-
ning pA sin tid av t1'pex. i Lund liksonr av ett 9-ex. frin SmAland i nrin
samling och av ett g-ex. i.{rne Sundholms i Karlskrona samling. Nixon ftir
emellertid denna Thomsons art till slektet .ltelopsilus Kff., hos vilket V har
14 anlennleder. .{rten har selunda av N. fiirts till elt slekte dit den ej hdr,
ftirklarligt genonr atl typex. i Lund ej av honom kunnat granskas. Emeller-
tid har N. leckning ay framvingen till den art han uppfattat som Thomsons
Ilelgtu cilfutttt och kallat Atelopsiltts ciliutunt. Den-na franrvinges nervalur iir
cn helt annrrr iin den hos mitt eget 9-ex. av cilirrlrr fran Snriland metr iir
rulldeles densanrma karakteristiska som hos ett mitt 9-ex. frAn Niirke. hos
vilkct ocksa rnlennledernas antal iir 14. seson hos Nixons ,ltclopsi/us cili(-
lum, ej hos Tlromsons Belgtu \Opazon) cilinln. Nixons ^{telop.silrrs cilinfurr
iir silunda nA8ot helt annat iin Thomsons art och biir Ii ett nytt artnamn
rnen dr iiven av andra karaktirer att diima en verklig .ltelopsilus. Fiir Thom-
sons Belytc (Optr:onl cili(lr/I torde btira bildas ett nytt slaklnamn. da arten
pi grund av bl.a. framvingarnas nervatur synes generiskt skild frln den
andra av Tlromsons Olxr--on-lrter. inctassete lvilken ftir aivri{it enliSt Niroll
skall vara synonym med O. pnroulus Hal. och battre motsvarar sldktbeskriv-
ningen ftir Opn:on Hzrl. iin ciliarn Th. g6r).

Nixon har gjort (,'in"tus lilicornis Th. synonym med C. iridi2ennis Lep.
Fiir C. /ilicornis hos \. finnes x. alltsA har typex., Sm Bhn, som fiirvaras i
Riksmuseum. granskats av \.. och seker utgengspunkt skulle sllunda varit
intagen. Emellertid slrider anlennernas bildning sasom den av denne upp-
gives fiir iridipennis ('Preapical segment about two and a third times longer
lhan \ide,l nrot sanma leders lAngd- och breddf6rhAllanden sisom de
uppgiyas siviil ftir irirlipcnnis Lep. enligt Kieffer (Lepelletiers originalbe-
skrivning mig ej tillgenglig) som fiir lilicornis enligt Th. {for den ftirra
,l-1. fast 2nral so lang u'ie dickr, f(ir den senare ,niist den sista hilften
lingre tn tjockleken,). I)essa llingduppgifter fdr iridipenni.s hos liieffer och
fiir /ilicorni.s hos Thoutsott passr bettre in pi motsvarande uppgifter ftir den
av Nixon uppstiillda irrlen (ri.lnles i,Preapical segment of flagellum about
one and t half times as long as rvider). (-'. filicornis Th. enligt original-
beskrivningen kan silunda ej Serna vara slr'nonynr med iridi2ennis si som
N, tallar dt,nna senure.

Bltrnd Thomsonska arter som fiirefalla feltolkade av N. 5ro .lclistn (-{corc-
tus Th.) booTrs, clficol/is och eleD(f(. De lvi sistnfrtttndt otttfalta m0jligen
vardera nrer en en art,

Ett merl ingAende studium av t-vper skulle sEkerligen i vissa fall med
utgingspunkt frin prioritetsprincipen leda till omkastning av narnn. Ett tiillk-
bart fall i sA nritto ir detta:

Bl:rnd Belyr.r-artertra har Nixon ej brachgpterut Th.. beskriven efter 9-ex.
Sm Bhn. Under det artnamnet har jag i min samling etl stort xnlal kort-
vingade 99. vilka jag med anvindande av Nixons monografi kunntrt be-
stiinrrna till I). qwulridens Kff. och R. lorticornis Cam.- sasorn Nixotr ttpp-
faltat dessa. \'{re sig nu Thomsons tvpex. ay brachgptera tillhiir den ena
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eller delr alrdrir av dessa tvi arter, si bdr bruchyptern sisonr artnanrn ha
prioritet, t)'det Ar av ar 1E5E, medan quarlrirlen.s liff. ir nv 1909 och /orli
cornis Cam. ar 1E87.

Cinetus nrucroccrrrs Th.- ar auktor beskriven efter d-ex. lRiksmuseum.
Stockholm. Iloheman) och endast kind i detta kiin. har av liieffer f0rts lill
slf,ktet .lliotrr F-iirst. Nixon har i sin monografi ej upplagit macrocerus Th.
nren errligt typex. av mrcrocerus i Rihsmuseum iir denna d denstmma sorn
hos N. fiirekommer sisom ,lctopiest( sle.ope Nixon. vilken enligt \. i 2 ex.
finnes i de av engelsnriinnen Perkins i SkAne l9llE gjorda insamliugarna och
vilken i flera ex.. men endast 6d, representeras i min och Sundhohns sam-
Iingar. \ixon kAnner den endast frin Sverige och endnst i 6-kttnet. I)en uri
anses sorn synonym med nr(croceru.s Th.. vilket slekte den en tillhttr. nesot
som icke lorde kunna bli klarlagr fti[in ? till nrten blivit filnnen.

NAgra nomenklaloriska. eller snarare sprakliga oe{.lentlit{heter falla i iilgr>
nen. Det hinder att dA en art med artnamnet i ett genus hos Nixon fdres iiver
till elt sliikte med rrarnn ay annat genus, si har arlnamnets ursprungliga
iindelse bibehallits. Si har t.ex- .Scorpioteleiu lusitun icrr Kff. blivil (linctrrs lasi-
lnnicn i st:illet fiir (,'inetus lusitanicus. Cirretus ctntianus Curt. har blivit
.,lclisln crrnlionus i stitlet f6r Aclistn cqntiuna. Aclista lineura nov. sp. bOr
utb)'tas mot .{clislc linenris. Sliktnamnet -,lccno.senro Kff. har ftir nAgra av
arternn (c/.rucl.r, lteleroccrq och neruos() uppfnttrts sonr feminint nlen ftir
ett par lbreDipenne och alpcstre) sisom neulrunr, brrrklt rv Kieffer.

Dessa och andra hir gjorda papekanden och anniirkningar mot Nixons
trbele minska i nrycket rinila min det imponerande intryck denna nono-
grafi gjort pi den som iAratal arbetat med denna svirbemistrade igupp.
ofta farit lilst, trch ibland helt 'k6rt fast,. Den i landsorten bosatte hymeno-
pterologen har ju inte helter mtijligheter alt genonr sA att siiga vardagligt
studium av t;*per i nruseerna kornma till den iinskade sjiilvklara uppfatt-
ningen .rv vederbiirande arter. I viss man kan viil detsamma sigas om dr.
\ixon, niinrligen att han vid arbetel med atl bilda sig en bestemd uppfatt-
ning onr Thonrsonska arter yarit beroende lv exenrplar som inte adekvat
trrotsvarade vad Thomson hade fiir iigonen de han beskrev den eller deu
{rten. Lectotvper ha ju ingalunda utvalts av alla dennes arter. ofl:r represen-
terade av exenrphr yilka insatts kanske elterit, utan att tid nledfiilits till
noBgrannare granskning.

Studiet av dessa proctolrupider. belytinema. liksom av snisteklurnu tiver-
huvud. iir Inscinerande. och om en som i mingn ar sysslat ocksi nred helt
andra insektgrupper. sdger det, si vigar han lroppas pi att vinna tilltro.
Nixons nronografi, eller ,handbok,. sisom den bl1'gsamt i tivertiteln benflm-
ues, borde kunna stimulera unga entomok)ger till studium rv derrn:r smfi-
stekelSrupp nigon monografisk motsvarighel betrifl'ande lndra sme-
stekelgrupper av det omfenget har man ennu ltl viinta pA. Den ger mtijlighet
att komnu till klarhet betriiffande det nresta sorrr ocksa hos oss hiir hit, pA
samma i{Ang den borde verka lockande ftir insamlings- och studieintresset.
efters()nr. enligt vad s(,m anttirls, her iinnu urvcket ster ntt upptecka och
utreda. I)en sonl ayser att ftirdjupa sig i det studiet kau inte undvaftt Nixons
Belytinae i serien Hlndbooks for the Identification of British Insects.

Fiir nvbiirjaren vilken vid studiet av belvtinerna anvdnder sig av Nisons
arbete kan det verka ftirvirrande med omkastningerr av nigra slaktnauru i
denna rrronografi: fiir,{clislrr }-6rst. i de av mig ovaD citerade arbetena an-
Enlon n- 7.. .1r0. Pa. ll. 1-!. t9J9
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vandes hos Nixon sldktnamnel 7,t111ottt Filrst.. filr Xenotonur F6rst. och Zclo-
typ( F0rst. lros Nixon.{clislc Fiirst. Denne har enrellertid fdljt nomenkla-
turen i delr nya nordamerikanska hymenopterkatalogen {\Yashinglon l95l).

Anectatu Forst. iir hos \ixon indraget som slikle. och arterna 6terfinnas
hos lrononr under .{cli.:ta. Scotpioteleie .{shnr.. som torde vara glrundat pi
anatomiskt deformerade ex.. har rivenledes indragits hos \.. och dess arl
lusitttniut liff. iir som nemnt hos N. alt finnr under Cinelrrs. Fiirklaringar
till denna och andra indringar hos N. hade vrrit iinskliga.

Undcr studiet av belytinerna liksour av diapriinerna har jag i nringa irr
satnarbet:lt med min yngre kollega in entottrologicis landliikare .{rne Sund-
hohn, Karlskrona. och just vid fiirsitken att ulreda de min6;l spiirsmil sorn
mtitt nred anledning ar det girmll som kriivde fiirnyad rrndersiikning och
det nya i frai;a onr nretodiken i deu laxorrouri som \ixon anviinder sig at
i sin monografi har denne min viin varit till uringa ganger oviirderlig hjiilp.
ftir vilken jag iven hir framftir nritt lack.

Summary
Whcu studying nature especialll' the Coleoptera arrd Aculeata, the revieNer. relates

hoN he became acquainted s'ith the Belltinae atrd lhe literature he used before
receiving the no\lr available Nork, G. E. J. Nixol's lrealment of the subfamil]' Bel]'-
tinae. Vol. VIII in the series of Handbooks for Ide[tification of British Insects. Thc
matcrial Nixon has had at his disposal as a foundalion for this monograph includes,
besides lhe Errglish ones, a ter-ri great number of specimens, about 5000, collected
in S$eden (mostly in Skirue, but also in Lappland and Central Sn'eden), and some
species from Central Europe. Sone of lhe tl'pes of Curtis, Xieffer and Thomsou
have been investigated.

Dr. Nixon's hrndliDg of the troublesome group of these parasitic Hrnrenoptela
is personal and penetrating and has giveu lhe reyie$'cr a very good reason to call
atlention to its extraordinar-n merits, especially the neN aud for the first timc
observed laxonomical details, for instance the emargination betNeen the antennae,
thc epoinia, lhe narrorv flangeJike projection at the anterior margin of lhe meso-
scutum in front of tlre lateral lobe, the shape of the abdomen, and especialll'the
apical segments, the genitalia of the males in species of some genera and so on.

The numerous drarr-ings of details facilitate to a high degree the determinatiou,
especiall]' of the males, manl' of s'hich are up to no*' unknorvlr. Colcerning the
malcs rvhich are described as new species, therc is somelimes uDcertainty abortt the
affinitl' with corresponding females. It is also possible tlut some females are con-
glomerates of species.

In sPite of this recommeDdation of the \lork, the revic'i\.er is critical alrout the
aulhor's comprchension of some older species, especially because tlreir types seem
not lo have been available for eramination, and in some cases Nixon's descriptions
do not agrec $'ith details in the text of the origiDal descriplions. Examplcs of this
arc given, especialll' concerning Thomson's species,

Sonre nomcDclatoric, or ralher linguistic, inadvcrtcnces are nrentioned, as rvell as
the fact that no account has becn givcn for the reasons of lhe suppression of sonre
generr. e$en if it is justified.

But it is emphasized that this monograph rvill become an indispensible guide for
those t\ho \yant to grapple Nith this faseinatirrg group, ver]' neglected hitherto b)'
our enlomologists.
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