Ent. Tidskr. 133 (2012)

Niklas Johansson

Litteratur

Andersen, T. & Fjeldså, A. 1984. Sommerfugler (Lepidoptera) i åpent kystlandskap på Sandöy Hvasser
og sydenden av Tjöme, Tjöme kommune, Vestfold. – Miljöverndepartementet rapport T - 576.
Bitsch, J. & Leclercq, J. 1993. Hymenopteres Sphecidae d’Europe occidentale, Vol. 1. – Generalites
– Crabroninae. Faune de France 79: 1-325.
Blösch, M. 2000. Die Grabwespen Deutschlands. Lebensweise, Verhalten, Verbreitung. – Die Tierwelt
Deutschlands, 71. Teil. Goecke & Evers, Keltern:
267-268.
Dollfuss, H. 1991. Bestimmungsschlüssel der
grabwespen Nord- und Zentraleuropas. – Stapfia
24: 1-247.
Faester, K. 1949. Westeuropäische Spheciden, 1.
Oxybelus Latr. – Univ. Zool. Copenhagen: 1-46.
Guichard, K.M. 1993. European Oxybelus with a note
on Oxybelus dusmeti Perez, 1966 (Hymenoptera,
Sphecidae). – Entomofauna, bd 14:33: 529-536.

Gärdenfors, U. (red.). 2010. Rödlistade arter i Sverige
2010. – ArtDatabanken, SLU, Uppsala.
Jacobs, H-J. 2007. Die Grabwespen Deutschlands.
Bestimmungsschlüssel. – Tierwelt Deutschlands
79. Keltern Verlag Goecke & Evers.
Lomholt, O. 1976. The Sphecidae (Hymenoptera) of
Fennoscandia and Denmark. – Fauna Entomologica Scandinavica 4.
Schmid-Egger, C. 2010. Bemerkenswerte Wiederfunde Deutscher Weg- und Grabwespen (Hymenoptera Pompilidae, Crabronidae). – Ampulex 1:
41-45.
Ødegard, F., Sverdrup-Thygeson, A., Hansen, L-O.,
Hanssen, O. & Öberg, S. 2009. Kartleggning
av invertebrater i fem hotspot-habitattyper. Nye
norske arter og rödlistearter 2004-2008. – NINA
Rapport 500.

Prenumeration på Entomologisk Tidskrift 2012
De flesta prenumeranter har när detta häfte kommer ut betalat sin prenumeration för 2012. Det
är dock (som vanligt) uppenbart att inte så få
har glömt bort. Alla som prenumererade i fjol får
dock detta häfte, vilket gör att vi har möjlighet
att påminna om inbetalning av årets prenumeration här. Gör det så snart som möjligt så kan
vi spara arbete och porto genom att minimera
antalet påminnelsebrev att sända ut inför nästa
nummer.
Avgiften för 2012 är 350 kr (inom Sverige)
och den betalas på plusgiro 6 60 47-2. Mer in-

formation om prenumerationspriser, konton etc
finns på frampärmens insida. Glöm inte att se till
att avsändare finns på inbetalningarna.
Vi kan utlova mycket trevlig läsning också
under detta år. Även om vi inte har något extranummer att bjuda på kommer det bli många
sidor eftersom det finns mycket manus på gång.
Tyvärr beror det delvis på en viss eftersläpning i
redaktionsarbetet som blivit p.g.a. det extra jobb
de två extranumren 2010 och 2011 inneburit.
Kassören & distributören

Rättelse
I berättelsen från SEFmötet, sid 165-166 i nummer 3 av ET för 2011 kan man läsa om “skalgrusbankarna runt Kurödflugor och herbivora
skalbaggar”, vilket har fått en del läsare att undra. Det är inte fråga om en ny insektsgrupp och
inte ens någon långsökt västsvensk ordvits utan
ett rent tryckfel. Två rader har fallit bakom en av
64

bilderna och det borde ha stått:
“Här finns till exempel skalgrusbankarna runt
Kuröd-Bräcke-Samneröd som är en riktig hotspot för torrängsarter såsom fjärilar, gaddsteklar, blomflugor och herbivora skalbaggar.”
Redaktören

