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De båda böckerna Field guide to the moths of Great 
Britain and Ireland (Waring m.fl. 2003) och Con-
cise guide to the moths of Great Britain and Ireland 
(Townsend m.fl. 2007) som kom ut härom året utgör 
välkomna tillskott till nattfjärilslitteraturen. Men en 
viktig detalj saknas tyvärr i båda, nämligen ett regis-
ter där man kan söka direkt på latinska artnamn. Till 
skillnad från de flesta bestämnings  böcker har förlaget 
valt att lägga upp registren dels på engelskt artnamn 
och dels hierarkiskt med släkte först och artnamn sort-
erat under släkte. Detta gör registren väsentligt mer 
svåranvända än t.ex. Skinner & Wilson (1984), Skou 
(1991) och Fajčic (1998). Efter att ha saknat ordentliga 
register under en hel säsong har jag nu tagit fram två 
kompletterande register, ett till vardera boken, inom 
ramen för vår kurs Fältfaunistik (BIOF04, Lunds Uni-
versitet). Registren följer samma layout och struktur 
som böckernas register men skiljer sig genom att vara 
sökbara på latinska artnamn. De finns nu tillgängliga i 
pdf-format och kan laddas ner från kursens hemsida på 
adressen <http://purl.oclc.org/mothcompanions>. Jag 
hoppas de blir till nytta för alla intresserade. Maila mig 

gärna på lars.pettersson@zooekol.lu.se om ni finner 
tryck- eller sakfel i materialet så ska jag göra mitt bästa 
att korrigera felen snarast.
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Flera stipendier på tillsammans c:a 20 000 kronor kan 
sökas av framför allt yngre entomologer men även dok-
torander eller motsvarande. Stipendierna är avsedda 
för ett självständigt arbete rörande inskter. Noggrann 
plan erfordras rörande entomologiska undersökningen 
vartill medel söks. Kostnadskalkyl skall bifogas, lik-
som också yttrande över eleven från handledare, lärare 
i naturkunskap eller motsvarande. Om medel söks från 
annat håll skall detta anges.
Eventuella frågor kan besvaras av Bert Gustafsson, 
tel. 08 5195 4089, e-mail bert.gustafsson@nrm.se.

Ansökan inlämnas till föreningen senast den 1 maj 
2009 under adress:

Entomologiska föreningen, Naturhistoriska riks-
museet, Box 50007, 104 05 Stockholm.

Stipendier från Entomologiska 
föreningen i Uppland

Stipendier på totalt ca 30 000 kronor ur 4 olika fonder 
kan sökas av främst yngre entomologer i skolålder (ej 
antagen till doktorandutbildning). En mindre del av 
totalbeloppet är även öppet för doktorander eller mots-
varande. Stipendierna är avsedda för ett självständigt 
arbete rörande insekter. Plan på arbetet och kostnads-
kalkyl ska bifogas ansökan. Om medel söks från annat 
håll ska detta anges. Ange dessutom ett konto där bev-
iljade medel kan sättas in. Resultatet av undersöknin-
gen redovisas skriftligen eller muntligen under någon 
av föreningens ordinarie sammankomster.

Eventuella frågor besvaras av Stefan Eriksson tel. 
018-501559, e-post: stefaneriksson@eurofins.se

Ansökan skall vara föreningen tillhanda senast den 
30 april 2009. Adress: Entomologiska föreningen i 
Uppland, c/o Stefan Eriksson, Murargatan 18A, 754 
37 Uppsala

Mer information på: www.insekteriuppland.se


