Medlemmarnas egen sida
F<ir att tillmtitesgA en alhniint uttalad iinskan reserveras en sida i varje numnrer flt nredlemmarna. Pi denna inf<irs frAgor och svar, iinskningar om iiversiindning eller byte av material o.d.
samt annonser angAende fdrsiiljning eller b1'te av samlingar, litteratur o.d. Annonserna infiirs ar'-

giftsfritt.

rfて

Samtlngsetiketter fiir Nordens skalbaggar'
kompletterad enligt Catalogus Coleopterorum
Fennoscandiae et Daniae 1960, tillhandahAlles
nrot kr 50: -- pr kollektion.
T.-8. Leiler
Karlskronaviigen 17, Johanneshov

Ca

Tlll salu
30-40 millioner &r gamla insekter

slutna

i bdrnsten.

fiir p{glende kartliggning av dessa skalbaggars utbredning i
iven om allmiinna arter ffro
viirdefulla. Samlingar av dessa skalbaggar
Sverige. Uppgifter

mottagas giirna fiir bestiimning.
SKOGSHOGSKOLAN
Inst. f. Skogsentomologi

TILL

040/45 08 61

Onskas k0pa

mottagas tacksammast

UPPROP

Leil Brost
l3 Kiimpinge

Bdrnstenssnidare
N{ariaviigen 4, 230

Fgnduppgilter pd

50

inne-

Pris mellan 25 och 100 kr.

Tcl.

LANGHORNINGAR OCH BARKBORRAR

Stockholm

,ィ

Vem kan silja en portrir, gerna bega€lnad,
inte f<ir stor?

Ulf Ahman
Stubbhagsviigen 67, 7 73 00 Fagersta
Onskas k6pa
Sv. Ins. fauna: Kortvingar h.

I av Th. Palnr
T. Hagstrdm
Zoologiska Institutionen

,

COLEOPTEROLOGER

Fack, 400 33 Giiteborg 33

Fdr komplettering av Catalogus Insectorum

Sueciae X\/I Coleoptera 1960 mottager j[gmestare Stig Lundberg, TriidgArdsg. 23, 951 00

LuleA,
fynd.

s6hra

uppgifter om nya landskapsUPPToP

F<ir att kunna

ftilja elableringen i landet

Onskas kbpa

Entomologisk litteratur och tidskrifter. speciellt iildre.
Hdkan Sterner
D<ibelnsgatan 14, 113 58 Stockholm

tel. 08/32 29 79

av

.4renostola ertrema Hb. (Lep.) vore jag mycket tacksam fiir noggranna fynduppgifter om

LU.S.S.L

antal, kdn och fAngstsitt samt om miijligt

(lnternational Union for Studl' of

denna art mcd angivande av lokal, datum,

med nigot slags biotopbeskrivning. Beskrivning av artcn finns i Ent. Tidskr. 87 (1966):
103--105. Den som saknar ArgAngen kan erhAlla sirtryck. Arten borde sedan 1962 ha
etablerat sig i Roslagen, men eftersom den
ocksA finns pA Sjiilland och i Nordtyskland,
kan man viinta sig f1'nd av den i SkAne.

Erl'l'i
Lilla Bjrirndalen

SkrrL'
682, 690 21 Granbergsdal

Till salu
Entomologisk litteratur: Sv. insektfauna

(kompl.), ett flertal tidskriftsserier (Ent.
Tidskr., Opusc. ent. m.fl.), enstaka volymer

och separat (Col., Lep., Hy-.).
B. Adarp
Solviigen 1{, 183 52 Tiiby
tel. 08/756 l0 12

Social Insects)

Fdr att friimja internationella kontaktc.r
rnellan personer, som studerar sociala insehter, besliits vid IUSSl-kongressen i London 1973, att en f<irteckning skulle uppriittas
river personer med denna intresseinriktning

i olika liinder.

Undertecknade valdes att som representanter fiir Sverige ingt i IUSSI International
Committee. \'i vore tacksamma om de, som
arl;etar med sociala insekter, ville titl nAgon
av oss insiinda uppgift om namn, adrcss och
intresseomrAde f<ir vidarebefordran

till

IUSSI-

sekretariatet i London. Alla, som pA detta
siitt anmiilt sitt intresse, kommer att tillstiillas
den fiirdiga ftirteckningen.
F\I Ilans Lundberg
FK Bo G. Svensson
Zoologiska inst.
Box 6801
ll3 86 Stockholm

Entomologiska avd.
Box 561
751 22 Uppsala

