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Fё r att tinmё tesgi en
marna Pa denna inf6rs
samt annonscr angiende
giftsfritt

Medlemmarnas egen sida
alhniint uttalad <inskan reserveras en sida i
frAgor och svar, <inskningar om tiversiindning
fiirsiiljning eller byte av samlingar, litteratur

varjc llumnler it medlem―
eller byte av nlaterial o d.
o.d. Annonserna infё rs av‐

Rοd

Samlingsetiketter ftir Nordens skalbaggar,
kompletterad enligt Catalogus Coleopterorum
Fennoscandiae et Daniae 1960, tillhandahAlles
nrot kr 50: -- pr kollektion.

T.-E. Leiler
Karlskronavdgen 17, Johanneshov

Fgnduppgifter pd

LANGHORNINGAR OCH BARI(BORRAR

mottagas tacksammast f6r pAgflende kart-
l[ggning av dessa skalbaggars utbredning i
Sverige. Uppgifter iiven om allm[nna arter iro
virdefulla. Samlingar av dessa skalbaggar
mottagas g:irna frir bestiimning.

SKOGSHOGSKOLAN
Inst. f. Skogsentomologi

Stockholm 50

UPPROP TILL COLEOPTEROLOGER

FOr komplettering av Catalogus lnsectorum
Sueciae XVI Coleoptera 1960 mottager jttg_
mastare stig Lundbcrg,Tridgardsg.23,95100
Lulel, s i k r a uppgifter onl nya landskaps―
fynd.

Upprop

F6r att kunna f61ja ctableringen i landet av
Ararlosfο′αθ

“
rramα Hb.(LeP.)vOre iag myC―

ket tacksanl fё r noggranna fynduppgifter om
denna art med angivande av lokal, datum,
antal, k6n och fangstsitt samt om mOjligt
med nagot slags biotopbeskrivning. Beskriv‐
ning av artcn finlls i Ent. Tidskr 87 (1966):
103--105. Den sonl saknar argingen kan er‐
halla sartrvck. Arten borde sedan 1962 ha
ctablerat sig i Roslagen, men efterson■  den
ocksa finns Pi Sjinand och i Nordtyskland,
kan nlall vinta sig fynd av den i Skanc.

ErA・ ■i SfarFt・

Lilla Bj6rndalen 682, 690 21 Granbergsdal

Till salu

Entomologisk litteratur: Sv. insektfauna
(kompl.) , ett flertal tidskriftsserier (Ent.
Tidskr., Opusc. ent. m.fl.), enstaka volymer
och separat (Col., Lep., Hy-.) .

B. Odarp

Solviigen 14, 183 52 Tiiby
tel. 08/756 l0 12

Till salu
Ca 30-40 millioner Ar gamla insekter inne-

slutna i biirnsten. Pris mellan 25 och 100 kr.
Birnstenssnidare Leil Brost

N{ariav:igen 4, 230 13 Kimpinge
1'cl. 040/45 08 61

Onskas kOpa
Vem kan siilja en portiir, gerna begagnad,

inte fdr stor?
Ull Ahman

Stubbhagsviigen 67, 7 73 00 Fagersta

Helt ny insektslida

i aluminiunl, glas Och botten med gunlmilist,
som g6r lidan tit. Tillv. i stor1 450x350X60
mnl utv matt.viggtjockl.10 mm.Tvidelad
Stonlmar tin lidorna tillv. i ett systenl sonl
kan konlbineras obegrinsat Begir offert

l17 κrο nb′αd
Skogsviigen 10, Ekeniissjtin

37{ 00 Vetlanda

Onskas kiipa
Entomologisk litteratur och tidskrifter, spe-
ciellt 6ldre.

Hdkan Sterner
D<ibelnsgatan 14, 113 58 Stockholm

tel.08/322979

I.UoSoS.I.

IInternational Union for Study of
Social lnsects)

Fё r att frinlja internationella kontakter
mellan personer, som stllderar sociala ill
sektcr, beslё ts vid IUSSI‐ kongressen i Lon‐
don 1973, att en fOrteckning skulle upprittas
ёver personer med denna intresseinriktning
i olika linder.

Undcrtccknade valdes att son■  represen‐

tanter f6r Sverige inga i lussI International
Comnlittee. Vi vore tacksamma on■  de, sonl
arbetar med sociala insekter, ville till nagon
av oss insinda uppgift om namn, adress och
intresseomrade f6r vidarebefordran till IUSSI‐
sekretariatet i I´ondon. Alla, som pl detta
sitt anm】 lt sitt intresse,konlmer att tillstillas
den firdiga f6rteckningen.

FM Ilans Lundberg
Zoologiska inst.
Box 6801
113 86 Stockholm

FK Bo G. Svensson
Entomologiska avd.
Box 561
751 22 Uppsala


