
In memoriam― Niels L.Wol∬

Den 26 m可 1978 avled Niels Wolff,cn av vara

stora lepidoptcrologer. Fastan dansk var han
valkand ocksa i Svcrige och har haft stor bety‐

delse br den svenska ttarilforskningcn.Han bd‐

des den 24januari 1900.

Till yrket var han civilingeni6r och driftschef

vid Svanemё Heverket, som producerar elkraft
f6r Kёpenhamn. Stralkastarbelysningen pa de

tre f6r resande 6ver Sundet sa 16gOnfallandc h6‐

ga skorstenarna pa taket var cn''tuSttilla''som

blcv lokal fbr manga anmarkningSVarda danska

巧arilar,exempelvis denお r Oss intressanta B″ ‐

9′力′′ααセ′′F.

Eftcr pensioneringen 1967 blcv Wolff profes‐

slonell entomolog,anstalld vid z。 010gisk Muse‐

um i Kёpenhamn.Ntton brand五 ng av hans
verksamhet som lepidopterolog medfbrde detta

dock inte,utonl att han fick annu rner tld ёver at

rJttilarna. Han hade emellertid agnat slg at dem

scdan itskilliga artionden och liksom dc nesta

b6可 at med StO崎 五rilarna.

Efterhand kom hans faunlstiska och taxono‐

miska forskningar alltmer att innefatta smattari_
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larna Och stracktes utanfOr det cgcntliga Dan‐

marks granser.Han genomfё rde sommaren 1962
en insamlingsresa till Grё nland,vilken 1964 re‐

sulterade i ett st6rre arbete om Gr6niands ttari_

lar.En viktig slutsats som han kom fram till,var

att Grё nlands ttarilfauna var 6vervagande neark―

tisk,alltsa med narmarc anknytning till Norda―

merika an till Europa,tvartemot vad andra tidi―

garc antagit.

Liknande utredningar publicerade han om F,―

r6arnas och lslands 巧五五lfaunOr. Vid sin bort‐
gang hadc han komnlitlangt pa eh ёversikt 6vcr

巧arilfaunan pa Madeira.Hans internationcllt er―

kanda arbeten ёver zoogeOgrafiska fё rhallanden
pa norra halvklotet bidrog till att han 1973 ut‐

nhmndes till filosofic hcdersdoktor vid Kё pen‐

hamns universitct. En utfOrlig bibHografi publi‐

ceras av S.L.Tuxen i Entomologiskc Meddelel‐
ser.Wolffs vardefuna ttarilsanlling har ёverlam‐
nats till Zoologisk Museum.

Det var dock framfOr allt hans insatser f6r
utfOrskandet av den danska ttarilfaunan som
kom att i hё g grad inspirera oss har i sverige.
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FOr mig har han alltsedan mitt fOrsta samman‐

trttFande med honom vid dct nordiska entomo‐

logmё tet i Kё penhamn 1950 varit en ovarderlig

inspirationsk五 1la och en trofast van. En h● d‐

punkt var ett vcckolingt bcs6k sommaren 1963

pa hans sommarhus i Jungshoved incd tillhё ran‐

de exkursloner till ollka lokaler i s6dra Danmark.

Bckantskapen med typiska lokaler i Danmark
gav senare neraぉr Svcrige nya smattarilartcr.

Ett annat inspirerande samarbete hade vii de

nordiska microlepidopterologsymposierna. Han

anordnade噺五lV dCt hittills enda danska i lく ёpen‐

hamn pasken 1964 och deltog som dansk repre‐

sentant i samtliga frin starten 1960 men ёverlat

till det attonde sympOsiet 1972 rcpresentantska―

pet till en yngre generation.

Niels Wolff cfterlamnar makan Amalic(Mal‐

le),barncn Olc Wolff,Elsc Gid16f och Mercte

01fcrs, fёr vilka f6rlustcn maste kannas svar,

aven om de senarc sedan manga ar har egna
fanlilier. Fё r hans manga vanncr ar saknaden
efter en glad och god kamrat pataglig.Ett vet vi:

hans verk bcstar.
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Societas Europaea LepidOpterologica

Fёr snart tva ar sedan bildadcs Societas Euro‐

paca LepidOpterologica(SEL). SyftCt rned den‐

na saminanslutning ar att 6ka kontaktcrna mel―

lan lepidOpterologerna i Europa,Nordafrika och

vastra Asien(Vastpalcarktis).SEL's verksam―
het bestar av mё ten och utgivandet av publika―

tioner.Vart annat ar halls ett''general meeting";

det fbrsta hё ls nyligen i Paris.Publikationsverk‐

samheten bestar av(1)sοε′′ras E′″0′α′αL′ρル

グ)pr`″ο′οgJ(.α ―ノV′ lt s,som ar cn stcncilinnchan―

ande fёreningsangelagcnheter samt upplysning‐

ar om pagaende undcrsё kningar, matedel och

litteratur;(2)ノ Vο′α んι′Jグ 9ρ r′ rο′οgJεα, som ar
den egentliga fOreningstidsk五 ftcn och innchaller

index ёver alla publikationer, som bchandlar
vistpalearktiska ttarilar,Inindre ёversiktartiklar

etC.(Ca 200 sidor/ar);(3)Иε′α ιιρFグoprarο′οg′―

εα, SOm ar en tidskrift f6r mindre oHginalartik‐
lar:(4)Op`″αι′ρゴグο′

``″

ο′οg′εα,som ar en in。 _

nograrlserie Och utkonllner oregelbundct.

Mediemsavgiften ar 30 DMノ ar Och inbetalas

till:Dr Hans― E.Back,Muscum AlexanderIく oe―

nig, Adenauerallec 160, D-5300 Bonn, Vast_
Tyskland.Fё r denna avgift far inan delta i fё re‐

ningens aktiviteter och utan kostnad News och
Nota samttill ett fё rmanligt pris Acta ochく )pera.

F6r upplysningar som SEL hanvisas till: Bert

Gustrsson,Naturhistoriska Riksmuseet, 10405
Stockholnl eller undcrtecknad.
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Upprop till hymenopterologer

Undcrtccknad ar tacksam fё r upplysningar

om lokalcr Jbr gravsteklarna И″gοgο ryr′ s ″ys‐

rα で′〃s Och И.ヵ″gι′(=εα
“
ρ′S′ riS)・ POpulatio‐

nerna bё r vara kanda som tanJigen individrika.

I undcrsё kningcn ёvci nugblomstrcts((9′ カィッ∫

:″ s′εrJセrα )poninatiOnsbiologi har jag stort bc‐

hov av nera 10kaler dar stcklarna sakert kan

antraffas Andamalct ar att tt platscr for bete―

cndcforsё k och for insamling av stcklar br ke―

nliskt analysarbetc.

Bertil Kullenberg

Entomologiska Avdeiningcn,

Villavagen 9,BOx 561,
751 22 Uppsala

Upprop till Upplysta町 嵐rilSamlare

Du som samlar nattaygande 5arilar pa lampa,

ta aven de stora r6dbruna― gula parasitsteklar‐

na som krypcr omkring pa lakanet. Undertcck―
nad amnar revidera ufam.Op力 ′ο″′″′′(Ichn)i
Skandinavicn och mottager tacksamt ant matc_
rial av dcnna grupp.

助ёrn Cedcrberg

Entomologiska Avd.,Box 561,751221」 ppsala

018/145224


