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Red. 

Samlingsetiketter för Nordens skalbaggar, 
kompletterad enligt Catalogus Coleopterorum 
Fennoscandiae et Daniae 1960, tillhandahålles 
mot kr 50: — pr kollektion. 

T.-E. Leiter 
Karlskronavägen 17, Johanneshov 

Helt ny insektlåda 

i aluminium, glas och botten med gummilist, 
som gör lådan tät. Tillv. i två stort. 450 X 
350 X60 och 400 X 300 X60 mm utv. mått. 
Väggtjockl. 10 mm. Tvådelad. Även skåp, 
stommar för lådorna tillv. Begär offert. 

W. Kronblad 
Skogsvägen 10, Ekenässjön, 

574 00 Vetlanda 

Fynduppgifter på 
LÅNGHORNINGAR OCH BARKBORRAR 

mottagas tacksammast för pågående kartlägg-
ning av dessa skalbaggars utbredning i Sverige. 
Uppgifter även om allmänna arter äro värde-
fulla. Samlingar av dessa skalbaggar mottagas 
gärna för bestämning. 

SKOGSHÖGSKOLAN 
Inst. f. Skogsentomologi 

Stockholm 50 

UPPROP TILL COLEOPTEROLOGER 

För komplettering av Catalogus Insectorum 
Sueciae XVI Coleoptera 1960 mottager jäg-
mästare Stig Lundberg, Trädgårdsg. 23, 951 00 
Luleå, säkra uppgifter om nya landskaps-
fynd. 

Upprop 

För att kunna följa etableringen i landet av 
Arenostola extrema Hb. (Lep.) vore jag myc-
ket tacksam för noggranna fynduppgifter om 
denna art med angivande av lokal, datum, 
antal, kön och fångstsätt samt om möjligt 
med något slags biotopbeskrivning. Beskriv-
ning av arten finns i Ent. Tidskr. 87 (1966) : 
103-105. Den som saknar årgången kan er-
hålla särtryck. Arten borde sedan 1962 ha 
etablerat sig i Roslagen, men eftersom den 
också finns på Själland och i Nordtyskland, 
kan man vänta sig fynd av den i Skåne. 

Erkki Stark 
Lilla Björndalen 682, 690 21 Granbergsdal 

Till salu 

Ca 30-40 millioner år gamla insekter inne-
slutna i bärnsten. Pris mellan 25 och 100 kr. 

Bärnstenssnidare Leif Brost 
Mariavägen 4, 230 13 Kämpinge. 

Tel. 040/45 08 61 

Önskas köpa 

Vem kan sälja en portör, gärna begagnad, 
inte för stor? 

Ulf Ähman 
Stubbhagsvägen 67, 773 00, Fagersta 

Önskas köpa 

Sv. Ins. fauna: Kortvingar h. 1 av Th. Palm. 
T. Hagström 

Zoologiska Institutionen 
Fack. 400 33 Göteborg 33. 

Önskas köpa 

Entomologisk litteratur och tidskrifter, spe-
ciellt äldre. 

Håkan Sterner 

Döbelnsgatan 14, 113 58 Stockholm 
tel. 08/32 29 79 

I.U.S.S.I. 

(International Union for Study of 
Social Insetts) 

För att främja internationella kontakter 
mellan personer, som studerar sociala in-
sekter, beslöts vid IUSSI-kongressen i Lon-
don 1973, att en förteckning skulle upprättas 
över personer med denna intresseinriktning 
i olika länder. 

Undertecknade valdes att som represen-
tanter för Sverige ingå i IUSSI International 
Committee. Vi vore tacksamma om de, som 
arbetar med sociala insekter, ville till någon 
av oss insända uppgift om namn, adress och 
intresseområde för vidarebefordran till IUSSI-
sekretariatet i London. Alla, som på detta 
sätt anmält sitt intresse, kommer att tillställas 
den färdiga förteckningen. 

FM Hans Lundberg 	FK Bo G. Svensson 
Zoologiska inst. 	Entomologiska avd. 
Box 6801 	 Box 561 
113 86 Stockholm 	751 22 Uppsala 


