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ぬrgat och ttarilcn i宙 ss min avねrgad.Orsaken
till denna reaktion ar eJ klarlagd.

Vid avfettning i xylen kan komplikation intraf―

fa rned nilhuvud av plast sonl mJuknar cllcrlё ses

upp. Da」Or bё r hos sadana nalar huvudet fё rst

doppas i cellulosalack, cyanoakrylat ener ny―

blandad tvikomponcnts epoxyplast,som fartor‐
ka/harda innan nilcn exponcras fё r vatskan eller

dess inga. Detta ar giVetvis ocksi ctt argumcnt

fbr att alltid anvinda nilar ined metanhuvud.

Vidare f6rekommer efter avfettning att ving―

arna hos den bchandlade och torra ttarilen har

mer ellcr mindre forlorat formen fran det ur_

sprungliga spannbradet. Detta ar emenertid en―

bart ctt k五 teriunl pl att den varitinkorrekt nalad

eller ol,mpligt spand fё re avfettningcn och att

bort16sande av fettet lamnat rJarilen i ett span―

ningsfriare och mer neutralt skick lntrirar si‐

dant, maste konventiOnell uppmJukning, cven‐
tuel omnalning OCh ny preparation pa spannbr,_

de ske.

Det pHncipicHa problemet bakom avfcttningen

synes vara en biokenlisk process i ttarilskrOp‐

pen, dar sockerarter, som fJarilen suglt upp l

form av nektar frin b10mmor,omvandlas till
kroppsfctt,som success市 t brbrinns,om fJarilen
far fortsitta att leva.I engelsk entomologisk tid‐

skriftslitteratur fran 1935-1965 hittar man anvis‐

ningar om att radikallnedlet mot fettning ar att

hina ttarilen utan foda nagra dagar innan den

sattcs i giftglasct Den sv,ltpeHoden skall avse―

vart rninska kroppsfettet,Incn lar v,lsom mctod

oftast kollidcra med entomologens ёnskan att i

giftglaset stoppa endast snygga exemplar.Ytter―

ligare belysning av principproblemet far man
frin exemplar tagna sittande pa nektarrika
blommor cllcr sockerrikt lockbctc,dar fettning‐

cn i genomsnitt synes vara kraftigarc an vid ex_

cmplartagna pi bus
Sedan ar dct ocksl intressant och hittills

knappast detabstuderat av vctcnskapen att den
dё dattanlkroppens sockermangder kan omvand―

las,om in lingsamt,till fett som diffunderar ut

till可 urcts yta,detta trots att kroppen kan ha
utsatts fё r aggressiva amnen eller gifter sasom

cyanvate och etylacetat och dar den egentliga

livsprocessen ar derlnitivt avslutad

F61fattaren erkanner ined tacksamhct positiva

diskussioner i fё reHggande imnc med Erik v
Mcntzer
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Fiireningsmeddelanden

Riksfё reningen

Till Svcriges Entomologiska Fё rening ar nedan_
staende forcningar anslutna Styrelsen fё r riks‐

breningen bestar av tva ledamё ter frin vatte

lokalfёrening: Gё ran Andersson (ordf), Lars
Hedstrom (v.Ordf),Sten JOnsson(sekr),Hugo
Andersson,Lars Brundin,Bengt Ekengren(kaS‐
s6r),Stig Hёglund,Hans Karisson,Bengt‐ 01of
Landin och Edvard Sylv6n.

Riksforeningens uppgift ar att fra司 a entOmo‐

login i Svcrige bl a genom att utgc cn fё r de
anslutna f6rcningarna gemensanl tidskrift― En―

tomologisk Tidskrift_att stё tta 10kalfё reningar‐

na samt atti ёvrigt sprida kunskap om entomo‐

login.

Lokalforeningarna
Fcir medlemskap i lokalf<ireningen tag kontakt
med sekreteraren i lokalfcireningen (se nedan).

Entomologiska fiireningen i Stockholm

Sty'relse och funktioniirer. Edvard Sylv€n
(ordf.), Stig Torstenius (v. ordf.), Hans Lund-
berg (sekr.), Lars Brundin, Carl-Cedric Cou-
lianos, Bert Gustafsson. Karl-Johan Hedqvist,
Lars Imby (suppl.) och Per-Inge Persson (suppl.)
samt Bert Gustafsson (skattm[stare och distribu-
tdr). Lokalredaktdr. Edvard Sylv6n. Atlress. En-
tomologiska fcirreningen. Naturhistoriska Riks-
mus6et. Sektionen fcir Entomologi. Box 50007,
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′α″sα ソg崚 .10 krOnor per ir

/ι″たsa″ 1カ′r Fё reningen har sammantraden rned
f6redrag och meddelanden en ging i minadcn
samt en exkurslon pa fё rsommaren
P夕 b′′たαriο′7′″ Åldre argangar av Entomologisk

Tidskrift och Fё reningens ёvriga publikationer

(SVenSk lnsektfauna. Svensk Spindelfauna och
Handledning br lnsektsamlare)rekVireras fran
distributё ren(se OVan)hos vilken cn fёrteckning

ёver namnda publikationer kan crhallas.

Entomologiska fbreningen i l」 ppland

Sr),rι′s′ οεカル′1た r′ο″′′′″ Sten Jonsson(ordf),
Lars HedstrOm (sckr.), Stefan Gunnarsson

(Skattmastare),Klas Lttfelt,Staffan Wiktelius,
Ake Holm(suppl),Henrik Wallin(suppl),El―
bert Alfredsson(Suppl.)Ijο たαJr′グαたrσr`r.Bo G.

Svensson och Henrik Wallin(suppl)
И″″′ss. Entomologiska fbreningen, Entomolo‐
giska avdeiningen, Box 561, 751 22 Uppsala.

Postgiro 84 05 14-4.

ν″′′′ηsανg′.15 kronor per ar,br skolung―

domar 5 kronor per ar.

/′′たsα′,1カ′′.Allmanna sammankomstcr med b‐
redrag eller rnotsvarande hans normalt den f6rsta

tisdagen i vatte manad under varcn Ganuari― mai)

och den fё rsta onsdagen irnanaden under h6sten

(September―december). Exkursioncr bretas
minst en ging pa varcn och en ging pa h6sten.

Fёreningen fOrmedlar fё rsabning av viss ento―

mologisk materiel till medlemmarna(hittillS om‐

fattande nalar och insektaskar) F61・ fragningar

om foreningen och fё rslag om dess verksamhet

mottas i fё rsta hand av ordfё randen(Aspdunge‐

vagen lo,754 60 Uppsala tel.018/366463)och
sckreteraren(Nackrosgatan l C,754 37 Uppsa―
la,tel.018/257557).

Entomologiska sanskapet i Lund

S″′
`′

s`ο cカ ル ′々 r′ο″′″′″.Per Douwes(ordf.),
Bcngt― 01of Landin(v.ordf.),Hugo Andersson

(Sekr), IngVar svensson, Alan Dufberg, Erik
Tham,KjcH Ehnbom och Christian lrhammar
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samt Vera Uiver(kaSSbr)och Roy Danielsson

(diStributё r).Lοたα′r′″αたrδ″′″ Hugo Andersson
och Ronny Larsson(suppl.).
И″″′ss. Entomologiska s,1lskapet, Zoologiska

institutionen,Helgonavagen 3,223 62 Lund,tel
046′ 10 93 33 cller 10 93 34.Postgiro 9 93 39‐ 4.
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′′″,sα ソgヴ′ 15 krOnor per ar.

/′″たsα ′,2た′r. Allininna rnё ten med fё redrag och

meddelanden en ging i minadcn(vanligen sista

fredagen i minadcn)undCr septembe卜 mtt samt

en exkurslon pa varen.

P″わノ′たarFο ″′″. Argangar av sallskapets tidigarc

tidskrifter― Opuscula Entomologica och Ento‐

mologcn― samt sartryCk,supplement och Cata―

logus lnsectorum besthns hos distributё ren(se

ovan)

Nerikes entomologiska sallskap

srソ′′∫′ οcカ ルィ″々 ″ο″′″′″.Hans Karisson
(Ordf.), Stig Hё glund(Sekr), HCino Trei(kas―

sёr),Leif Rapp och 011c Pcllmyr.Lο たα77・′″αた′δ―

″′″.Heino Trci och 011e Pcllmyr(suppl).

И″′′ss. Stig Hё glund, Klackvagen 8, 69200

Kumla,tel.019/72031.

Vlstsvenska entomologklubben
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s′  οcカ ノンllた ′′ο71ar`r  Gё ran Andersson

(Ordf.),TOrkel Hagstr6m (sekr), Bengt Eken―
gren(kassёr),IngebOrg Levinsson,Jan Jonasson

och Ted von Proschwitz(diStribut6r).Lο たα′″′‐

″αたrゎ″′″.Chester Svensson och Bengt Gunnars‐

SOn(Suppl.)

И″r′ss. Vastsvenska entomologklubbcn, Na―
turhistoriska mus6et, Box l1049, 40030 G6te―

borg,te1 031/145609.Postgiro 72 47 78‐ 6.
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″saッgψ 15 kronorperar,ぉrね mijemed―

lem 5 kronor per ar.
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. Fёreningen har sammankomster
Varie manad i form av m6ten eller exkursioncr.

P′ b′ Fたαr′ο71. Fё reningcn ger ut det stencilerade

medlemsbladet"AROMIA― cn doft fran insekt‐

variden'',som kommer utrned trc nunlmer om
aret.


