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G. DortExIcHINI: Hl'm. Eulophidae, Palerrctic Tetrastichinae. loder of entomophagous
insects. - Utgiven av InierDational Organizalion of Biological Control edited by V. Delucchi
& G. Remaudiere. I'ublisher Le Francois, 9l Boulevard Saint-GerDain, 75-Paris (VIe)'
Frsnce. Pris {4 France.

BAde ftir specialisten och den mera allmiint arbetalde entomologen ea bra kalaloger lill
stor hjelp. I f6rsta hand sammsnstals sedana f6r skalbaggar och fjaritar sAsom varande
de mest ,populara' ordningar, medan andra lika viktiga grupper sellan eller aldrig fAr
nAgra kataloger. Detta beror i r':isentlig grsd pA att sldana grupper anses sl svira alt
arbeta med alt endast de mycket fltaliga specialisterna sjisslar med dem. Det er derf5,
med serskild Sliidje man helsar utgivendel av en kalalog iiver de parasitiska h,r-menop-
lerna.

Tetrastichinae med bl.a. typsl:iktet Telruslichus Hal. omfattar en mingd sml arter, dr-\'ga
230 i Europa. En stor del ar dessa er parasiter pil 8aUm.!-ggor (Cecidomyiidae) och andra
gallbildande- och minerande insekter. F6rmodligen ar detla det utsprungligare lelnads-
sattet och par&sitering pl insektslgg och hyperprrasitism flr betraktas som en sekundiir
f6reteelse. Bade €ndo- och ectoparasitiskl le$nadssAtt f6rekommer. \Agaa arter ifer.dsti-
chus eriophges Tayl. och I. iaioi Szel.) teya pi galtkvalster. .{nnu Ir biologin f6r a.lerna
f6r lile kiind f6r att mojliggdra en onlo8enetisk viirderiDg av hela dcnna grupp. LindersiiL-
ninger 6\'er biologin iir derfor mycket anBeligen och lorde relati{t lAtt kunna sluderas hos
de arler som }eva hos gallbildande- och minerande insekter. Genom noggranna sddana
sludier sLulle man iiven kunDa arg6ra $issa afiers paslldda f!'tofage upplredande.

I)omenichini som studerat Ucrrosticiinde under flera lr och Sranskat typerna till de flesla
beskrivna arter, har med heder skitt si8 fran uppdraget. l)et iir m6nga glnger en otacksam
uppgift att sammanstilla kalaloger och siitskilt ir detla fallet f6r Europa. Starisheten
ligger i alt hilla alla uppgifter i olika tidskrifter och att kunna viirdera dessa. Det
ar ju ogiirligt att kunna kolla allt- FdrfattareD har l-yckals mycket bra och endast nagm
fA fdrbisedda fall kan uppletas. Hir kan n;imnas att han gl6mt alt ls med Tetrastichus
dtgocoetIe Hedq. beskriyen 1963. Av litt€ralur som han lydli8en f6rbisett kan nAmnas
arbelen ar BarxE (1955, 1963) FAirvrc( ll9{7t, GyttnFr (1956, 19621, HEDevlsr (1963),
NEUMAR( (1952) m.fl. EIl fdrdel hade tarit om han r'id omkombinering satl auktors namnen
inom parentes, som brukligt ar och derigenom gjort katalogen mera 6verskAdlig.

Oarsetl dessa smAfel rekommenderas denna katalog pA det Iarmaste. Rell anvand :ir den
till overderlig hjalp vid studiet at denna grupp smasteklar.
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