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Upprop till Upplysta町 五rilSamlare

Du som samlar nattΠ ygande巧 計1lar pa lampa,

ta aven de stora rё dbruna― gula parasitsteklar― .

na som kryper omkring pa lakanet Underteck‐
nad amnar revidera ufam.0′ 力′ο″レα′(Ichn。 )i
Skandinavien och mottager tacksamt allt mate‐

rial av denna grupp.

町ёrn Cederberg

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

Societas Europaea LepidOpterologica

Fёr snart tvi ar sedan bildades Societas Euro―

paca LepidOpterologica(SEL). Syftet rned den‐

na saminanslutning ar att ёka kontakterna mel‐

lan lepidopterologerna i Europa,Nordafrika och

vistra Asien(Vastpalearktis).SEL's verksam‐

het bestar av mё ten och utgivandet av publika‐

tioner.Vart annat ar hans ett''general rneeting";

det fё rsta hёns nyligen i Paris.Publikationsverk―

samheten bestar av(1)sοε′
`′

′sEュ″ο′α
`α

ι
`ρ

′‐

dOpr′Ю′οgたα―N′ lνs,som ar en stencilinncha11‐

ande fёreningsangelagenheter samt upplysning‐

ar om pagacnde undersё kningar, materiel och

litteratur;(2)Nο′α L`ρ′dop′
`″

ο′οg′ cα, som ar
den egentliga fOreningstidskHften och innehaller

index ёver alla publikationer, som behandlar
vistpalearktiska ttarilar,mindre 6versiktartiklar

etC.(Ca 2∞ sidOrノ ar);(3)И ο′αι′ρJ″ορ′′″0′OgJ‐

εα, SOm ar en tidskrift fё r mindre oHginalartik‐

lar:(4)Oρ
`″

αι′ρ′グ9ρ′θ″οわgJεα,som aren mO_
nograrlserie Och utkommer oregelbundet.

Medlemsavgiften ar 30 DMノ ar Och inbetalas

tin:Dr.Hans‐ E.Back,Museum Alexander Koe―
nig, Adenauerallee 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 f6rmanligt pris Acta ochく )pera.
Fёr upplysningar som SEL hanvisas till: Bert
Gustafsson,Naturhistoriska Riksmuseet, 10405
Stockholln eller undertecknad.

P′′Dο′″′s

Upprop till hymenopter010ger

Undertecknad ar tacksam fOr upplysningar
onl lokaler fё r gravsteklarna И′gοgο ryr′ S“ys―

′αε′〃s och И.ヵ rg′

'(=ε
α
“
ρ′S′′お)・ POpulatio―

nerna b6r vara kanda sOm tin」 igen individrika.

I undersё kningen ёver flugblomstrets(Oρ 力りS

′′s′crζt″α)poninationsbiologi har jag stort be―
hov av ttera lokaler dar steklarna sakcrt kan

antraffas.Andamalet ar att tt platser br bete―

endebrs6k och br insanlling av steklar br ke‐

miskt analysarbete.

Bertil Kullenberg

Entomologiska Avdciningen,
Villavagen 9,Box 561,

751 22 Uppsala

Nordiska entomologmё tet i StockhOIIn

1979

Det XVHI.nordiska entomologm6tet halles i

Stockholm 7-9 augusti 1979. En exkursion till

Gotland i anslutning till mё tet ager rum lo-12
augusti. Sekretariatets adress: XVIII nordiska

entomologmё tet 1979, Naturhistoriska riksmu‐

scet,S‐ 104 05 Stockhlolln.


