
Till minnet av Ren6 Malaise

Da Rcn6 Malaisc dcn ljuli 1978 gick bort vid

83 ars ildcr,fё rloradc Entomologiska Fё rening‐

cn i Stockholm cn av sina うldsta mcdlcminar.

Alltsedan 1914 hadc han tillhё rt Fё rcningen och

dar pa olika shtt』 Ort cn vardcfull insats: som

mingarig rnedlenl av styrclscn,som mcdarbctare

i Entomologisk Tidskrift och Svensk lnscktfau―

na och intc minst som lorclisarc. Annu sa sent

som hё stcn 1977 16rtalte han pl ett av Fё rcning―

cns mё ten, livfullt och mcdryckandc som van―

ligt, om sina aventyr i Kamlatka.Med sitt
lattsanlina lynnc bidrog han i hё g grad till den

goda stimningcn vid fё reningsmёtcna och dc
cfte」Ojande samkvimcn. Entomologiska Fё r―

eningen ar hOnOm stor tack skyldig fё r en
helttartad insats tin dcss fromma.

Rcn6 Malaise kunde se tillbaka pl ctt liv rikt

pa upplcvclscr och fyllt av mangSidig vcrksam‐

hct. Pa 20-och 30-talen fё retog han forsknings‐

resor till Kamlatka,Japan och Burma.Sarskilt
fl・an Burma hcmfё rdc han ctt utomordcntligt rikt

och vardcfullt insektmaterial, tili stё rsta dclcn

samlat mcd till可 hlp av dcn falla,som」 ort hans

namn kant bland ali varidcns cntomologcr Dct

allra mcsta av dctta matcrial kom att tillfana

Naturhistoriska Riksmuscct, dar Malaisc an―

sthndes 1938 och arbetade fram till sin pcnsionc―

ring 1958,de sista sex aren som intendent Frin

Malaiscs Burma― matcrial har ett stort antal forut

okinda inscktartcr bcskrivits badc av honom

筍
'lV OCh av andra vctcnskapsman vlriden 6vcr.Talrika ar de altcr av skilda inscktordningar,

som fё r att hcdra honom fatt namnet711″ ′αFs“′.

Malaisc agnadc sig mcd stor entusiasm och
nastan barnslig iver at det som intrcsscradc ho―

nom, varc sig dct galldc tcnthredinidforskning,

dar han skaffadc sig ett internationcllt aktat

namn, cllcr konstsanlling cllcr gcologiska teo―



rier.De sistnamnda upptog under senarc ar hu_
vuddclcn av hans tid och resultatet av denna
vcrksamhet blev nera stё rre och inindre skrifter,

som likvalinte rёnte dcn uppskattning frin fack―

mannens sida sonl han hade hoppats pl.

Underfem ar var Ren`ochjag arbetskamrater
pa Riksmuseet.Vad jag frambr allt minns av

honom frin den tidcn var hans utomordcntliga

r′′′″f″″′′αソRど″
`几

イα′α′sご  15

町
'lpSamhct,hans optimism aven i stunder avmotging, den ofё rbranneliga entusiasm han vi―

sade fёr sina proiCkt OCh ofta diarva id6er.Jag

sonl sa manga andra skaH antid med tacksamhet

minnas honom som dcn o● 夕l宙 Skt hialpsamme
vannen och den tthrtegoda manniskan.

Tord Nyholm
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Denna dcl av den v01kanda engclska faunase―

rien behandlar fanlibcn Euconidae inom Cynipo―

idea och ar cn fortsattning pa den av Eady och

Quinlan 1963 publiceradc Cynipoidea― delcn om
de ganbildande och ganinnebocnde steklarna t‖ 1‐

hёrandc farniben Cynipidac.Tin skilinad fran
dcssa ganstcklar ar famijcn Eucoilidac inre soH‐

tara parasitoidcr pa flugiarvcr och da“ ёr Ocksa i
langt nlindrc utstrackning Samlade och studera‐

de.Praktiskt tagct ana som arbetat taxonomiskt

med Cynipoidea har i fё rsta hand agnat sig at dc

s.k.gallsteklarna.Dc parasitiska Cynipoidea har

da“ёr k。 .lmit att tillhёra nigra av de rninst kan_

da parasitstekelgruppcrna.Ett undantag hr dock

den nagOt battre utforskade fanlijen lbaliidae

med ett relativt litet antal arter som parasiterar

vedstekcnarver(Siricidac).

Med tankc pa att si litc grundlaggandc taxono‐

misk forskning har agnats famiben Eucoilidae,ar

det nagot fbrvinande att gruppen,fё rutom i det

har recenscradc arbetet,bchandlats i ytterligarc

tvl eurOpeiska faunor pa scnare tid. Den f6rsta

var W. Hcn6ns "Die Eucoilinen Finniands'' i

Fauna Fennica 9, 1960,den andra de1 9(6)i Fau‐

na Republic五 Socialiste Romania,skriven av M.
A. Ionescu 1969(pa ruminska).Ingcn av dessa
faunafё rfattarc har granskat nagot typmaterial

av de tidigarc auktorerna, sasom T. Hartig, J.

Giraud,C.G,Thomson,A.Fё rster,P.Cameron
och J.J.Kieffcr,utan har huvudsakligen fё rlitat

sig pa Dalla Torres och Kieffcrs kompilat av
bcskrivningar i Das Ticrreich fran 191o. 1)essa

beskrivningar ar oftast ytterst bristttilliga, och

endast undantagsvis kan en art identirleras med

nagorlunda shkerhet med町 01p aV dem.Hel16ns
och lonescus arbeten gcr tt heller nagot bidrag

till kunskapcn onl anmant utseende och morfolo―

giska karaktarer hos Eucoilidae.Det fёrstnhmn―

da arbetet saknar helt inustrationcr och lonescus

fauna innehaner endast rlgurer frin L.H.Welds

arbete ''Cynipoidea (Hym.)1905-1950'' fran
1952 samt nagra cgna fotograner av myCkCt dalig

kvalitet.

Jamfbrt mcd dessa tvi arbeten ar naturligtvis

J.Quinlans brittiska fauna ctt stort stcg framat.

Delvis lider dock avcn detta arbete av att rele―

vant typmaterial intc studerats,trots att det rlnns

tingingligt vid europeiska mus`er. Quinlan har

utfёrligt studerat typmaterialet av Camerons
brittiska arter,sonl■ nns i British Museum(Nat.
Hist.),dar Quinlan可olV ar verksam.Vid ctt
besёk i Lund 1976 sag han ocksa Dahiboms och
Thomsons samlingar Daremot har han t.cx.intc
sctt Hartigs,Girauds ener Fё rsters samlingar i

sin helhet. Hartigs och Girauds koHcktioner ar

de tva,ldsta stё rre typsamlingarna av Eucoili―

dac. Fё rstcrs och Hartigs sanllingar ar ocksa

speciellt viktiga,da dc innchaller typarterna fbr

flertalet siakten sOm beskrivits fran Europa Dct

flnns alltsi sk,l att tro,att inanga av de artnamn

som anvants i Quinlans fauna,kommer att bli
betraktade som yngre synonymcr,nar sanlling‐
arna av de tidigare beskrivna arterna studerats.

Dcssutom har slaktena ερおοグα Och Ca″ αsρ′s

blivit feltolkade,pa grund av att han uppenbarli‐

gcn inte sett korrekt bestamt material av dessa

slaktens typarter.

Quinians fauna ar rikt illustrerad och rlgurerna
genomgiende val utfё rda.Huvudsakligen ar det
antenncr, vingar, skutenen och den avsatta
framre delen av framryggen som avbildats.Sar―

skilt de manga avbildningarna av de bada sist_


