Medlemmarnas egen sida
tesgl en allmint uttala(1 6nskan reserveras en sida i varje nummer it
medlemlllarna Pa denna inf6ras frigor Och svar, OnsIく ningar on■ 6versindning ener byte
Fё r att tillmё

av material o d. sanlt annonser angaende f6rs:iljning eller byte av samlingar, litteratlir

o d Annonserna inf6ras avgiftsfritt.

Rι ご
.

Samlingsetiketter fiir Nordens sl<albaggar, kompletterad enligt Catalogus Coleop-
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SHllsyntare makrolepidopterer
emottages taclisarnt fiir komplettering av
re fe ren s samling.
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mottagas tacksammast fё r pagiende kart‐

baggar mottagas garna f6r bestimning.
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namllgivna O. felfria, 1luvudsakl. exotiska
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B.υ θ97α
Slocksund tel. 852333

Svensli Insektfauna nr. 27 Heteromera
och nr. 35 Carabidae, tillsammans eller var

fiir

sig.

tuidae) mottagas tacksamt. Siirskilt frin
Halland, Viistergritland och Vlrmland iiro

sidana uppgifter behrivliga. De skola ingfr i
del III av ,Fjirilarnas utbredning i Fennoskandia, och anvhndas fiir prickkartorna.
Frir att slippa den lAnga upprepningen
av namn iir det tillriickligt, om man noga
friljer numreringen (20-1-572) i undertecknads ,Ftirteckning <iver Sveriges storfjiri-

lar, (Op. Ent. 19.13).
I;rithiof Nordsfrdnr
I(ungsholmstorg l, Stockholm l(.
Till Salu

19 st. insektslidor av bok 45× 35× 6 cm.
med glaslock, samt svensk och dansk in―
sektsfauna.
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Sholan, Bjiirneborg.
(levande) emottas tacksamt.

Nils

Gonnert
Box 1180, Huddinge I
l:ntt)nol. Ts. .4r9.89.

H.3-4,

1968

Essen

033/138426

Dagfjiirilar, nattflyn och spinnare till

salu.

Uppspiinda och nilade. Begrir prospect.
Eric F'rancin

Norrby, Grebo
Linktiping

Ullmar Quick
Box 220

Uppgifter om Vespa crabro-samhiillen
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Levande iiggsamlingar eller larver
av Orggia ontiqua
<inskas fdr korsningsexperiment med den
isldndska formen av arten.
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Carl H. Lindroth Per Douwes
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TILL COI,EOPTEROLOGEIT
Ftir komplettering av Catalogus Insectorum Sueciae XVI Coleoptera lg60 motUPPROP

tager jiigmlstare Stig Lundberg, VAlberga-

viigen 85, Barkarby, s ii k r

nya landskapsfynd.
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