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Upprop till LepidOpterologer

Fёr en undersё kning av ttё rkspinnarens

fE/Jοgasr`″ ′′″
`sr″

′s L.)vardvaxter i Norden,
mottages med tacksamhet uppgifter om de
vaxter pa vilka larvkolonierna ar funna, de

v漱ter pa宙lka de ensamma(vuxna)larVema
ar funna, antalet fynd, datum, plats,lokal,
biotop etc.Om ntton har funnit larvkol.el
ensanlma larver pa flera。 1lka vttdvaxter arjag

intresserad av pa vilken vaxt man har funnit

mest, nast mest Osv larvkol. resp ensanllna

larver.

urcarlberg
Atlasvagen 531,S‐ 131 00 Nacka

Upprop

Undertecknad amnar arbeta med svarnpar
som angriper insekter,i synnerhet巧 計ilar(btte

Macro‐  och Microlepidoptera), och mOttager
d“Or sadana svenska eller utlandska insekter

som ar eller misstankes vara svampangripna

(dOCk tt de sOm sekundart har angripits av
''m6gel onaturligt''i fuktkammare eller dylikt).

Viktigt ar att uppgifter om fyndlokal,datum osv.

medお巧er insektema(helSt OCksa hur de av_
livats,fё rvarats etc.). Ar ocksa intresserad av

ev. Inassangrepp av ttarilar. Vid upptackt av

dylika ar det viktigt attjag sa snart som m● ligt

far vetskap om detta.carasitsvampar brukar
ofta dyka upp vid sidana tillfhnen).

Lars lmby
Naturhistoriska  Riksmuseet,  Sektionen  fё r

botanik, S‐ 104 05 Stockholln, tel. 08ノ 150240
ankn.271 el.275

Upprop till Coleopterologer

FOr komplettering av Catalogus Insectorum
Sueciae XVI Coleoptera 1960 med tilldgg mot-
tages siikra uppgifter om nya landskapsfynd.

Jiigmiistare Stig Lundberg
Skeppsbrogatan 9, 951 35 Lule6

Upprop till Sveriges lepidopterologer

Fёr en planerad ny upplaga av Catalogus
lnsectorunl  Sueciac,  Macrolepidoptera,  壼

undertecknad tacksam att snarast erhalla upp‐

gifter om opublicerade nya landskapsfynd av

stO蒟 arilar.

Hlkan Elmquist
Naturhistoriska riksmuseet, 104 05 Stockholln

Upprop

Getingbon,Ined uppgift om lokal,datunl etc.
mottages tacksamt fё r utstanningSandam狙 .Det
galler i tttsta hand botyper avア

`ψ
αックrgαガs

exempelvis klotformiga fritt hangande bon,
de vanligtvis mycket stora bon som fogas in―

till takstommar,可 Jklager el.likn.samt intakta
jordgetingbon.

Benldt Odarp

NaturhistoHska riksmuseet,Sektionen fё r ento‐

mologi, S-104 05 Stockholln 08′ 15 02 40 ankn.
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