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Uralaphorura, a new name for Uralia Martynova, 1976 (Collembola: 

Onychiuridae) 

by 

E. F. MARTYNOVA 

Quite recently, I proposed the subgenus Onychiurus (Uralia) for a new species of Collembola 

from Siberia (Martynova, 1976). The subgeneric name, however, appears now to be 

preoccupied, as it was used for a genus of birds by Mulsant & Verreaux, 1866. I 

consequently now propose as replacement name for the subgenus Uralaphora. The subgenus is 

closely related to Protaphorura, but is distinguished by the possession of a clavata tenent hair on 

all tibiotarsi; this character is very unusual within the family Onychiuridae. 
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Dit boek is de derde poging om het ontstaan en het verdere verloop van de Britse dagvlinder- 

fauna te reconstrueren. De eerste, die zich met deze problemen bezig hield, was E. B. Ford, die 

daaraan in zijn boek ,,British Butterflies” (1945) een hoofdstuk wijdde. In 1947 volgde B. P. 

Beirne met zijn uitvoeriger publicatie „The origin and history of the British Macrolepidoptera”. 

En nu, 30 jaar later, volgt een volledig boekwerk. 

Dennis begint met een uitvoerige bespreking van de geologische geschiedenis van de Britse 

eilanden sinds het einde van de laatste ijstijd en het begin van het Pleistoceen. Deze vormt het 

stramien waarop al zijn verdere argumentaties berusten. Sinds 1947 zijn tal van nieuwe gegevens 

op paleontologisch en geologisch gebied bekend geworden, die maken dat Dennis’ conclusies 

soms belangrijk afwijken van die van zijn voorgangers. Namen deze nog het bestaan van refu- 

giën aan, waarin sommige soorten de laatste ijstijd hadden kunnen overleven, volgens de nu be¬ 

kende gegevens moet dit als uitgesloten geacht worden. Alle nu op de eilanden voorkomende 

soorten moeten daar na de laatste ijstijd pas gekomen zijn (net als bij ons). Uitvoerig wordt o.a. 

de geografische variabiliteit op de Britse eilanden nagegaan. Van grote betekenis is daarbij de 

isolatie geweest na de verbreking van de verbindingen met het continent. Pas toen geen uitwisse- 


