
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
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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

Ny besthnnningslitteratur

Quinian, J.1978.〃 y″′″て,ρ rど rar cッ ″

"て

,′グ′ar

Err(.(ガ″′α′. ― Handbooks for thc ldentiflcation

of British lnsects,Vol.VHI,Part l(b).Utg.av
Royal Entomological Society of London.58 si―
dor,205 ngurcr.Pris£ 5.40.

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_
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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

'″

αSρJS

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.

Cδ″α/1ノV`,″グ′
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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.


