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FOr mig har han alltsedan mitt fOrsta samman‐

trttFande med honom vid dct nordiska entomo‐

logmё tet i Kё penhamn 1950 varit en ovarderlig

inspirationsk五 1la och en trofast van. En h● d‐

punkt var ett vcckolingt bcs6k sommaren 1963

pa hans sommarhus i Jungshoved incd tillhё ran‐

de exkursloner till ollka lokaler i s6dra Danmark.

Bckantskapen med typiska lokaler i Danmark
gav senare neraぉr Svcrige nya smattarilartcr.

Ett annat inspirerande samarbete hade vii de

nordiska microlepidopterologsymposierna. Han

anordnade噺五lV dCt hittills enda danska i lく ёpen‐

hamn pasken 1964 och deltog som dansk repre‐

sentant i samtliga frin starten 1960 men ёverlat

till det attonde sympOsiet 1972 rcpresentantska―

pet till en yngre generation.

Niels Wolff cfterlamnar makan Amalic(Mal‐

le),barncn Olc Wolff,Elsc Gid16f och Mercte

01fcrs, fёr vilka f6rlustcn maste kannas svar,

aven om de senarc sedan manga ar har egna
fanlilier. Fё r hans manga vanncr ar saknaden
efter en glad och god kamrat pataglig.Ett vet vi:

hans verk bcstar.
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Societas Europaea LepidOpterologica

Fёr snart tva ar sedan bildadcs Societas Euro‐

paca LepidOpterologica(SEL). SyftCt rned den‐

na saminanslutning ar att 6ka kontaktcrna mel―

lan lepidOpterologerna i Europa,Nordafrika och

vastra Asien(Vastpalcarktis).SEL's verksam―
het bestar av mё ten och utgivandet av publika―

tioner.Vart annat ar halls ett''general meeting";

det fbrsta hё ls nyligen i Paris.Publikationsverk‐

samheten bestar av(1)sοε′′ras E′″0′α′αL′ρル

グ)pr`″ο′οgJ(.α ―ノV′ lt s,som ar cn stcncilinnchan―

ande fёreningsangelagcnheter samt upplysning‐

ar om pagaende undcrsё kningar, matedel och

litteratur;(2)ノ Vο′α んι′Jグ 9ρ r′ rο′οgJεα, som ar
den egentliga fOreningstidsk五 ftcn och innchaller

index ёver alla publikationer, som bchandlar
vistpalearktiska ttarilar,Inindre ёversiktartiklar

etC.(Ca 200 sidor/ar);(3)Иε′α ιιρFグoprarο′οg′―

εα, SOm ar en tidskrift f6r mindre oHginalartik‐
lar:(4)Op`″αι′ρゴグο′

``″

ο′οg′εα,som ar en in。 _

nograrlserie Och utkonllner oregelbundct.

Mediemsavgiften ar 30 DMノ ar Och inbetalas

till:Dr Hans― E.Back,Muscum AlexanderIく oe―

nig, Adenauerallec 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 fё rmanligt pris Acta ochく )pera.

F6r upplysningar som SEL hanvisas till: Bert

Gustrsson,Naturhistoriska Riksmuseet, 10405
Stockholnl eller undcrtecknad.
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Upprop till hymenopterologer

Undcrtccknad ar tacksam fё r upplysningar

om lokalcr Jbr gravsteklarna И″gοgο ryr′ s ″ys‐

rα で′〃s Och И.ヵ″gι′(=εα
“
ρ′S′ riS)・ POpulatio‐

nerna bё r vara kanda som tanJigen individrika.

I undcrsё kningcn ёvci nugblomstrcts((9′ カィッ∫

:″ s′εrJセrα )poninatiOnsbiologi har jag stort bc‐

hov av nera 10kaler dar stcklarna sakert kan

antraffas Andamalct ar att tt platscr for bete―

cndcforsё k och for insamling av stcklar br ke―

nliskt analysarbetc.

Bertil Kullenberg

Entomologiska Avdeiningcn,

Villavagen 9,BOx 561,
751 22 Uppsala

Upprop till Upplysta町 嵐rilSamlare

Du som samlar nattaygande 5arilar pa lampa,

ta aven de stora r6dbruna― gula parasitsteklar‐

na som krypcr omkring pa lakanet. Undertcck―
nad amnar revidera ufam.Op力 ′ο″′″′′(Ichn)i
Skandinavicn och mottager tacksamt ant matc_
rial av dcnna grupp.

助ёrn Cedcrberg

Entomologiska Avd.,Box 561,751221」 ppsala

018/145224


