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namnda kroppsdelarna ar vardefuna fё r kunska‐

pen om byggnaden och variationsm● ligheterna

hos dessa relativt komplicerade strukturer.

Ibland ar dock rlgurerna nagot inexakta, som

exempelvis skutellen av R力て,ρ r″ο″′′′∫ ′′(′ rrI

(rlg. 156),vilken tycks ha blivit andclcs f6r iang―

strackt.Det kan ocksi vara nagot fё rvillande,att

ngurerna ar utfё rda l olika skalor,utan att detta

anges pa nagot satt. Anglende rlgurerna kan i

ёvngt nhmnas, att framryggen av(ン ガ/2て
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ρど″′arOIP7α (flg.53)ar inOtsatt orienterad an b‖ ‐

derna av framryggcn hos de ёvriga artcrna.Blde

flg.48 och 62 uppgcs visa bakkroppen av Ep′ s(,―

グ′χα″′力ο″′fr″α (SCnsu Quinlan, se ovan),Inen
bildcrna visar uppenbarligen olika arter. En fel―

aktigheti nyckcin tili slhktena bё r ocksa papekas

har.Honor av den enda medtagna(3′αι′rasρピι′f′ ―

arten ar kortvingade och faler darigenom ut i
alternativ 5,sonl cndast leder till siaktet κ′′f`ノィ,―

′(,″α.F6r att komma tin C′α
`″

′″′″α miste
man ga vidare i nyckein under alternativct''fully

winged''.

Bade nyCkCin till siaktcna Och de arter arbetct

behandlar inskranker sig t‖ l vad som patraffats i

Storbritannien, vilket i praktikcn inncbar vad

som rlnns i samlingcn vid British Museum(Nat.

Hist.).Nagon systematisk insamling av bHttiskt

material har cmcllcrtid knappast skctt sedan P.

Camerons och T.A.Marsha‖ s tid under senarc

delen av 1800-talet.Dct ar da“ ёr mttligt att dct i
den brittiska faunan,liksom i den svenska,flnns

ncrdubbla antalet arter jambrt med vad som
behandlats i arbetet(52 st.)samt aven ytterligare

nagra slaktcn.

Det gar naturligtvis aldrig att gё ra en funstan_

dig fauna,sarskilt fё r en taxononliskt f6ga kand

och lite sanllad grupp,men bristen pa modernt
material tillsammans med att minga arter be―
skrivna fran kontinenten inte har beaktats, be―

gransar naturligtvis arbetets anvhndbarhet som

fauna badc i storbritannien och fё r svenska fё r―

hananden.En stor fё rtianst ar daremot att arbe―

tet ger goda beskrivningar av de brittiska artcr,

som uppst11lts av Cameron,貴 5r vilka Quinlan i

ctt arbete fran 1974 myckct noggrant redottOrt

16r typmatcrialct och utrett de nomenklatoriska

problemen.Som tidigare namnts,ger ocksa iHu―

strationerna ett vardcfullt bidrag tll den allman―

na kunskapen om vissa morfologiska karaktarcr

hos famijen Eucoilidae.Sammanfattnings宙 s

kan man darfor saga, att denna faunadel ar av

st6rre varde 16r den som ar specie‖ t intrcsscrad

avねmijcn Eucoilidac anぉ r den,som hoppats
pl en iattillganglig fauna, mcd vilkcn man mera

t‖ 1ぬnigt skullc kunna bcstamma ttur tillhё rande
denna stekelgrupp.
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Den XVI Internationella Entomologikongressen

halls dcn 3-9 augusti 1980 i Kyoto,Japan. Den

sOm amnar dclta i kongrcssen ener vill ha upp―

lysningar om denna bё r kontakta:XVI Interna―

tional Congress of Entomology, c/o Kyoto Inter-
national Conference Hall, Takara-ike, Sakyo-ku,
Kyoto 606, Japan.

Upprop till Entomologiska fiireningens i Stockholm medlemmar

Vi skall i framtidcn彙 5rs6ka distribuera medlcms―

listor till vara medlemmar lite oftarc an hittils!

Fёr att aven kunna ange vatte inedlems spcciali―

tCt(dVS.den eller de insektsordningar ener om‐

rade inom cntomologin du ar intresserad av)
behё vcr viinformation om dcnna.Lampligast ar

att vid inbetalning av medlemsavgiften ange vad

du ar rnestintresserad av pa inbetainingskortet.


