
Upprop till Upplysta町 議rilSamlare

Du som samlar nattЛ ygande ttarilar pa lampa,

ta,ven de stora r6dbruna― gula parasitsteklar‐ ・

na som krypcr omkring pa lakanct. Underteck―
nad amnar rcvidcra ufam.0′ 力′ο″i71α′ (Ichn。 )i

Skandinavien och mottagcr tacksamt ant matc_
rial av dcnna grupp.

BJё rn Cederberg

Entomologiska Avd.,Box 561,751 22 Uppsala
018′ 145224

Societas Europaea Lepidoptero10gica

Fё r snart tva ar sedan bildades Socictas Euro‐

paca Lepidoptcro10gica(SEL).Syftet med den‐

na sammanslutning ar att ёka kontakterna mcl―

lan lcpidoptcrologerna i Europa,Nordafrika och

vastra Asien(Vastpalcarktis).SEL's vcrksam―
het bestar av m6tcn och utgivandet av publika―

tioner Vart annat ar halls ctt''general meeting";

det fё rsta hёls nyligen i Paris.Publikationsvcrk―

samheten bcstar av(1)sο
`′

ι′αs E′″ο′α′αι′ρ′―

d()ρ′′″(ガて,gた α―ノV`),'s,sonl ar Cn stcncilinnchan―

andc fёrcningsangelagcnhctcr samt upplysning―

ar om pagaendc undcrsё kningar, Inateriel och

littcratur;(2)ノ Vοra 二′′Fdopr′ ″ο′οg′εα, som ar
dcn cgcntliga fё reningstidskriften och innchaller

indcx ёver ana publikatiOner, sOnn bchandlar
vistpalearktiska ttarilar,mindrc ёversiktartiklar
etc (ca 200 sidor/ar);(3)И crα 二′′′ノЭpr′′ο′οgF―

`α
, SOm ar en tidskrift fё r mindrc originalartik‐

lar:(4)Oρ′″αL′ρJグ9ρ′′″ο′οgJεα,som arcn m。 _

nograflscrie och utkOminer orcgclbundet.

Mcdlemsavgiften ar 30 DM/ar och inbetalas

tin:Dr.Hans― E.Back,Museum Alexander Koc‐
nig, Adcnaucrallcc 160, D-5300 Bonn, Vast_
Tyskland.F6r dcnna avgift far man delta i fё rc‐

ningens aktivitctcr och utan kostnad Ne、 vs och

Nota samttin ettぉ rmanligt pris Acta och Opera

Fёr upplysningar som SEL hanvisas till: Bert
GustafssOn,Naturhistoriska Riksmusect,10405
Stockh01nl cller undcrtccknad

P′ rDο〃
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Upprop till hymenopter010ger

Undertecknad ar tacksam for upplysningar
om lokalcr for grivstcklarnaノ 4′gοgο ry′′s 777ys_

rα (′″s Och И.′
`′

g`′ (=(・α777′′Sr″お). Populatio―

nerna b6r vara kanda som thnlligcn individrika.

I undersё kningen ёver Πugblomstrets(Op/7r)'S
′77S′

`.r」

′″α)poHinationsbiologi har jag stort bc―
hov av nera 10kalcr dar steklarna shkcrt kan

antrlffas Andamalet ar att tt platscr for bctc―

endeforsё k och f6r insanlling av stcklar for kc―

miskt analysarbete

Bertil Kunenberg

Entomologiska Avdciningen,

vinavagen 9,Box 561,
751 22 Uppsala

Nordiska entomologmё tet i

Stockholln 1979

Det XVIII nordiska cntomologmOtet hallcs i
Stockholln 7-9 augusti 1979 mcd anslutandc
exkurslon till Gotland 10-12 augusti. Huvud―

arrangё r ar Entomologiska Fё reningen i Stock―

holm,vars lKXl‐ arttubileum cclcbrcras vid mё tct;

Medarrangё r ar SektiOnen fё r entomologi vid
Riksmuscet,Entomologiska Fё reningen i Upp―

land, Entomologiska avd vid Uppsala universi―

tct, Avd fbr terrester evcrtcbratzoologi vid

Stockholins universitet samt lnst fOr vaxt_Och

skogsskydd vid Svcrigcs iantbruksunivcrsitct.

FёrhandHngarna vid mё tet komlner i huvud―

sak att brdelas pa fyra sektioner:(1)Kemisk

kommunikation hos insektcr;(2)Allman Och
tillampad ekologi;(3)TaxonOmi _ cvolutions―
biologi;(4)Faunistik― biogcografl.

Under exkurslonen till(3otland kominer bla
Sudret och Farё n att besё kas.

M6tesavgift fё r aktiv deltagare har prelinlinart

satts til1 200 kr(SVCnska),fё r famitcdcltagarc till

50 kr och avgift fё r Gotiandscxkursionen til1 350

kr.Hく巧ning aV dCSsa bclopp kan dock tankas bli

nёdvandig.

Arnnar du dcltaga i dcssa arrangcmang och

annu inte anmalt dig bё r du snarast skicka en
prelinlinar(icke bindande)anmalan till sckre‐

tariatet som har adrcss:XVIII nordiska entomo―

logmё tet 1979, Naturhistoriska riksmuseet, S―

104 05 Stockholln


