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Entomologica scandinavica

Entomologica scandinavica har nu utkommit
med trc haften sedan den nya typen av medlems‐

prenumeration infё rdes i ar. Denna medlems‐

form innebar att man tthiV besぬ mmer vilken el‐

ler vilka tturgrupper man vill prcnumcrcra pa―

och sedan betalar manお r dessa― οc力 bα″αヵ ′

″′ssα !Det finns tva begransningar:dels far ana

medlemmar artiklar av alimint intresse och dels

ar vlssa av de mindre grupperna sammanfё rda

till enheter(vattenlevande insekter, marklevan‐

de insekter och spindeldiur samt ''ё vriga'').

Kostnaden ar 50 6re/erhanen, tryckt sida inkl.

frakt och exp.― kostnader

Hittilis i ar har det kommit 13 arbeten om

skalbaggar(varaV 8 av nordiska fё rfattare)och 7

arbeten om 
「Jarilar(varav 6 av nordiska f6datta―

re).Av dc arbctcn,som ligger narmast i tur att

tryckas, kan nimnas: Larvkaraktarcr hOs euro―

peiska ncpticulidac ―′οヶο′71″,α′IIs ′εα″ンs, ett

fё rs6k med avkyining av en Fl‐ gencration av f.

″7′′α″Oroxα ―Gcnitalia hos skandinaviska kort‐

vingade matar_honor ― Finlands Solenob五 nae

(PSyChidac)samt Om cOleoptera. 1:a delen av en
varldsmOnOgrar1 6ver B′ ″1らたノ′ο71-Fё doval och

egenskaper i anslutning dartill,som kan ha bety―

deise fё r klassiflkationen inom Carabidac ―

Fennoskandiska arter av slaktet 〃vノαr′ε″s _
Diagnostiska karaktarer hOs aggen hos Carabi―

dac etc. Ett 20-tal diptcr‐ arbeten och ctt 10‐ tal

stekeluppsatser,varav manga bchandlar Skandi―

navicns ener Europas fauna, kommcr att publi―

ceras under det kommande halvaret
M● ligheten att prenumerera pl olika grupper

fir bctraktas som en fё rsё ksverksamhet bekos‐

tad av dcn Nordiska Publiceringsnhmnden i syfte

att ёka malighctcrna br enskllda entomologer

att fё r en ilg kostnad skaffa den litteratur de

behё ver.Det ar givetvis inin fё rhoppning att en―

tomologcrna skali ta til市 ara denna m● lighet Och

darmed visa fё r myndigheterna att denna med‐

lemsform fyller ett behov.

Enklast erhaner man publikationerna genom

att insinda 50:― ―‐′grupp till Naturvetenskapliga

Forskningsradet,Box 23 136, 104 35 Stockholrn
med angivandc av vilken(vilka)grupp(er)man
ёnskar:grp 2-Coleoptera;grp.3-Lepidopte‐
ra:grp.4-Hymenoptera;grp.5-Henliptera:
grp 6_Dipteral grp.7-vattenlevande insekteri

grp.8-marklevande insektcr;grp 9-spindel―

荀urSamtgrp 10_6vriga inscktcr
Av irets publikationer flnns fortfarande en del

cxcmplar kvar― dessa kommcr att satas si lange

lagrct racker i samband med nytillkommande
prcnumerationer!

Prenumcration pa hela tidskriftcn,omfattande

4 haften Om tillsammans 480 sidor, kostar fbr

1980125:一―for medlem.
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