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Geiger, W. 1986, Diptera Limoniidae I : Limoniinae.

Insecta Helvetica, Fauna 8. l3l s, 255 figurer. SFr

20:-.
Geiger, W. 1986. Diptera Limoniidae l: Limoniinae .

Insecta Helvetica, Catalogus 5.66 s,84 kan- och

diagramsidor. SFr 25:-.
Schweizerisches Entomologisches Institut. ETH-
Zentrum. CH-8092 Ziirich.

Blda arbetena iir pA franska. Faunadelen inleds med

en korl tiversikt iiver anvdnda termer, varefter fiiljer
huvudavsninet med tabeller och kona beskrivningar
av hanama till de 84 behandlade artema. Tipulidae,
Cylindrotomidae och Limoniidae behandlas som

goda familjer. Limoniidae delas i fem underfamiljer,
varav Limoniinae, omfattande tribus Limoniini och

Antochini, behandlas hir. Hangenitaliema iir rikt illu-
strerade med klara, likformigt utfdrda, dorsala iiver-
siktsbilder. Vid behov finns figurer iiver inre genital-

apparaten (penis, paramerer, .spermapump) eller
detaljfigurer av olika strukturer. Aven tabellema byg-
ger till stor del pA hangenitaliema, varfijr arbetet iir
oanviindban f6r honor. Fiir varje art finns en kon
notis om neirstaende arte, med angivande av viktigas-

te skiljekaraktiirer. Av de behandlade 84 anema finns

58 i Sverige, som totalt har 70 arter i dessa tribus.
Begriinsningen till enban hanar (en vanlig fdreteel-

se i arbeten om Tipuloidea) medf0r lett vissa onddiga
systematiska svagheter. SA anges Dicranomyia lutea
Lacksch. som synonym ltll D. mitis Meig. trots de

goda skillnader, som fdreligger hos honorna (Fig. I ).

Katalogdelen inleds med ett avsnitt diir fiir varje

art dess ekologi och utbredning (iiven totalutbred-
ningen) beskrivs. Sedan analyseras limoniinfaunan ur

olika synvinklar pA l4 sidor. Avslutningsvis presente-

ras kunskapen om varje a pe en sida i form av en

kanbild trch smA diagram. Sammanstellningen base-

ras pA uppgifter i den databank, som har etablerats av

"Centre suisse de canographie de la faune". PA en

Fig. I A B. Do$al del av honans bakknrppsspcts, scdd
underifrin. A.. Dictanom)ia rniri,r Meig, - B. D. luteu
Lacksch.

Donal ponion of female abdominal apex, vcntral view. sap
subanal plare. va vaginal apodcmc. Dcl. B. Tjcder.

liten kartbild av Schweiz ar utbredningen markerad
med femkilometersrutor, ddr Aven antalet tagna ex-
emplar indikeras. I olika diagram presenteras fenolo-
gin (tagna exlmenad), abundansen inom de l8 nydefi-
nierade faunistiska regionema i Schweiz, abundansen
inom 19 olika termiska niveer, och forekomsten i
olika vegetations och nederbdrdstyper, samt insam-
lingsmetodiken. Katalogen, som ir den fijrsta i serien
med denna uppleggning, kan vara av intresse aven
fdr dem, som arbetar med registrering av faunan pi
dator.
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