
58 Upprop och annons

Andra sYenska entomologmtitet
- i Mora

Entomologiska f<ireningen i Dalarna har glldjen att
kunna inbjuda Sveriges entomologer till det andra
svenska entomologmdtet i Mora 2l-22 juli 1990.

ArsstAmman hills kirdag 2l juli pA Mora folkhdg-
skola. Entomologmdtet innehAller i ir dessutom fijre-
drag frAn nigra av de projekt som syftar till att bevara
hotade insektarter. Diskussioner om samlaretik och
faunavArdsarbete stAr ocksA pA programmet, liksom
en exkursion 22 juli.

I direkt anslutning till mdtet hAlls pA mAngas iinske-
mhl en inventeringskurs pi folkh<igskolan l8-21 juli.
Kursen inriktas pA metoder att p&visa skyddsv[rda
arter i olika biotoptyper, samt att utnyttja hotade in-
sektarter och -biotoper som argument vid naturvlir-
desbedrimningar.

Kursledare iir Bengt Ehnstrdm och Carl-Cedric
Coulianos. Utfdrligare information kommer att spri-
das genom medlemsfcireningama eller fls frAn Bj<im
Cederberg, Mora folkhdgskola, 792 00 Mora, tel
0250/l l0 07, 169 18. Boka in mOtet redan nu!

Ftirsiljning av entomologisk
litteratur
Nedanstiende b<icker och tidskrifter siiljes till hcigst-
bjudande. Skriftliga anbud skall frir att beaktas ha
inkommit senast tve mAnader efter det tryckdatum
som anges pi p[rmens baksida. Anbud skickas till:
Anders Nilsson, Pl 1805,922 00 Vindeln Titlama 1-
3 har tillh0rt Kurt Persson, LuleA, och de rivriga utbju-
des till fOrsiiljning av Tor-Erik I eiler, Vallentuna.

l. Fauna Entomologica Scandinavica. Komplett t o m vo-
lym 22, dvs totalt 27 bricker. I mycker gort skick. Nypris ca
5 600 sEK.

2. Die Kiifer Mitteleuropas. Komplett t o m der ftjrsta eko-
logibandet, dvs allt som utkommit tom 1989. Totalt 14
btjcker. Ett band n6got skadat i ryggen, i civrigt i gott skick.
Nypris ca 5 350 SEK.

3. Catalogus Coleopterorum regionis palaearcticae. A.
Winkler (ed.). Wien 1924-1932. Utg&van med dubbelspalt,
i en inbunden volym. Nypris ca 450 SEK.

4. Fauna Arctica, del I och 2. F. Rdhmer & F. Schaudinn
(eds.). Jena 1904. Del I iir en inledning till detta verk som

redovisar 1898 lrs tyska ishavsexpedition. Del 2 dr "Mono-
graphie der arctischen Acariden" av Ivar Trigirdh. Folio, in-
bunden.

5. Decheniana-Beihefte 10. 190 s. Haftet omfattar tre upp-
satser: Koch & Lucht redogtir fdr skalbaggsfaunan i
Siebengebirge och Roddenberg, Ermisch skriver om
Mordellistena, och Koch behandlar Apion origani och
nersteende arter.

6. Entomologisk Tidskrift 1963-1967,1980 1985. L6sa
hiiften.

Maria och Thure Palms stipendiefonder

Entomologiska fiireningen i Stockholm

Flera stipendier pi tillsammans ca 10 000 kr kan sii-
kas av framfdr allt yngre entomologer men dven av

doktorander eller motsvarande.
Stipendiema dr avsedda fdr ett sjllvstiindigt arbete

r<irande insekter. Noggrann plan erfordras rtirande
den entomologiska unders<ikningen vartill medel
sdks. Kostnadskalkyl skall bifogas, liksom ocksi ytt-
rande tiver eleven frAn handledare, liiraren i naturkun-
skap eller motsvarande. Om medel stiks frAn annat
hAll skall iiven detta anges.

Ansrikan skall vara inliimnad till Entomologiska
fcireningen, Naturhistoriska riksmuseet, Box 50007,
104 05 STOCKHOLM senast den I maj 1990.

Eventuella frAgor kan besvaras av sekreteraren
Lars-Ake Janzon p& telefon 081666 40 26.

Entomologiska fiireningen i Uppland

Den upplindska stipendiefonden instiftades 1984 och
f<irvaltas av Entomologiska frireningen i Uppland.

Avkastningen, i fdrviig beriiknad till ca 10 000 kr,
utdelas till insekt- och spindelintresserade ungdomar
som bidrag till kostnader fiir mAlinriktade entomolo-
giska studier och undersdkningar. Behdriga att sdka
iir ungdomar som inte antrett forskarutbildning i ento-
mologi. Stipendiema kan utnyttjas ftjr resor och utgif-
ter fcir ftiltarbete, litteratur, materiel och utrustning,
som beh<ivs fdr unders<ikningarnas och studiemas
planmissiga genomfbrande.

Ansijkan skall innehAlla detaljerad plan och kost-
nadskalkyl. Anscikan om bidrag fitr 1990 inlimnas till
fcireningen senast den I maj under adress:
E ntomo lo g i s ka fdr e ni ng e n i U pp land, Ent omo lo gis ka
avdelningen, Box 561, 751 22 Uppsala.


