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Innlegg ti1 medlemsheftene sendes: NSF, postboks 46, 1432 As-MLH. 

Hva skal Norsk dntomologisk Forening's medlemshefte hete? Send inn 

forslag ti1 navn (adresse: se over) innen 1. april-1218. Navnet bar 

jo ha tilknytning ti1 entomologi og kanskje vaere forholdsvis kort 

(av typen Fauna/Sterna?). Men kom med forslag! Juryen blir foreningens 

styre. Det forslaget som blir benyttet, premieres med en norsk ento- 

mologisk h9ndbok son har kommet ut i de senere Srene (f.eks. Natt- 

sommerfugler, Dillene,-400 arter i farger, Skadedyr i hus o,g hytte). 

Fra oy: mcd neste nummer av medlemsheftet vil vi ved siden av det nye 

navnet ogsS benytte en 7-prikketpnarihane (~occinella septem-punctata) 

sorn fast tegninl; pa forsiden. 7-priklcet rnarihcane er fra gammelt av 

foreningens vignett, bl. a. er den inngravert pS formannsklubba. ...................................................................... 

LITTEI{II'I'UH OF. EL)lI1,111 \O?PDYR. 

Jet cr intcressert i tilbud pS bcaker OIL edderkoppdyr, spesielt canskes 
like Ilolm: Svensk spindelfauna ( 3 ) .  Fan. 8-10, Oxyopidan, L:?cosidae, 

lJisauridae. Stockholm 1947. 

Shiv til: I'er Straumfors, Iiubergvegen 8 H, 8613 Selfors. 

Undcrtcgncdc 0nskt.r 9 motta materiale fra fcalgende familier: Dytiscidae 

(Vannkalver), Gyrinidae (~~virvlere) og Hydrophilidae (Vannkjaer). 

Materialct kan vzre fra alle kanter av Norge. Det ma vaere godt datert 

(forts. side 3). 



Medlemsmote 13. oktober 1977, Zoologisk institutt, Blindern. 
PER HAPSLUIID: Entomolopisk-billedkavalkag. 

Per Hafslunds lysbildekavalkade 

omhandlet insektlivet p% en myr. 
Over 150 praktfulle lysbilder 

med et vell av informasjoner 

ble vist. Hafslund innledet med 

eksempler pa de plantene som 

vokste p% myra, rned bilder tatt 
fra tidlig p% vken og utover i 

hele sommersesongen. Via insekt- 

etende planter som soldogg og 

tettegras kom man over ti1 kvel- 

dens hovedemne: insektene. Alle 
de vanligste artene ble presentert, 

og for noen arter av oyenstilckere 

og sommerfugl ble det vist lange 

serier av bilder over hele livs- 

cyklus ti1 artene med fantastiske 

detaljer av b1.a. hudskifte og for- 

pupping. - Det ble et meget godt 

besokt mote med over 50 deltagere. 

Julemote 5. desemberl977, Zoolgisk institutt, Blindern. 

Lektor TORE R. NIELSEN, Sandnes: gysb_ilde _k~s~r&-g~~g-b_~orns ter f lugg 

L~amz-S~~h~!as1-o~-no~s&-b1~~s4e~1:1ue1:~una~ 

Pr. i dag er det kjent noe over 

200 norske arter blomsterfluer, 

fordelt p% 56 slekter. Bygnings- 
messig viser de voksne insektene 

stor variasjonsbredde; en lang 

rekke arter har kroppsst~rrelse 

og fargetegninger som gir stor 

likhet med stikkeveps, bier 
eller humler, noen har form som 

snylteveps eller veiveps, mens 

andre i det store og hele lig- 

ner svarte "vanlige fluer". De 

fleste blomsterfluene er av 

middels storrelse, ellers er 

den minste norske arten 4 mm 
og den storste ca. 20 mm lang. 

OgsA hos larvene finner en 

flere tilpasninger og levevis, 

saledes : 

planteetere: i stengler eller rot- 

deler av ulike urter (slektene 

Portevinia, Cheilosia, Merodon og 

Eumerus); i sopp (noen arter 

Cheilosia); eller i rAtnende 

stokker og trestubber (slekten 

Xylota m. fl.). 

nedbrytere: i gjodselvann o. a. 

organisk innholdsrikt vann (slek- 

tene ~ristfalis (dronefluer), 

Helophilus (solfluer) m. fl. ) ; 
i ekskrementer og ratnende poteter 

og gr~lnnsaker (slektene Syritta, 

Tropidia m. fl.); i vepse-, humle- 

og maurkolonier som renholdsar- 

beidere (slektene Volucella og 

Microdon). 

rovdyr: sarlig pA bladlus: 0 



slektene Platycheirus, S.yrphus, 

Melangw m. fl. 

Mens det er i laglandet i 

Ssr-Norge en synes ha storst 

diversitet ang. larvenes naerings- 

veier, er faunaen i hsyfjellet 

og i Finnmark dominert av slek- 
ter med bladlus-etende larver. 

De tidligste artene opptrer i 

Ssr-Norge i mars-april og ses da 
ofte pl hannrakler av selje og 

hassel. Dette gjelder scerlig 

flere Melanpyna-arter rned kort 

flytid, men ogsa enkelte over- 

vintrende hunner av dronefluer 

(h'ristalis). Stprrst artsrikdom 

har en pa forsommeren (saerlig 

juni) da bade forsommerarter og 

fsrste generasjon av arter rned 
lang opptreden er p% vingene. I 
juli mbed kommer det ti1 et fa- 

tall arter med noe sein flytid, 

b1.a. de gul- og syartstripete 

Didea- artene og den vidt ut- 
7 

bredte og lett kjennelige a- 
sgrphus balteatus De. G., med 

doble svarte band pa bakkroppen. 

Utover ettersommeren synker arts- 

antallet forholdsvis raskt og be- 
stk n% vesentli~ av (trolig an- 

nen generasjon) vanlige arter. 

Dronefluene (~ristalis) er her 

en dominerende gruppe. 

Den norske blomsterfluefaunaen 

har innslag bade av vidt utbredt 
palearktiske ~ t e r  og av arter 

rned ostlig hovedutbredelse. I 
Finnmark er det b1.a. gjort funn 

av Sericomyia arctica Schirm., 

Helophilus lapaonicus YJahlb., 

Eristalis tundrarum Frey m.fl., 
alle rned ostlig arktisk of; subark- 

tisk hovedforekomst. X'oen av disse 

artene, b1.a. de to sistnevnte og 

Platycheirus angustitarsis Kan., 

opptrer ogs5 i de okologisk lignen- 

de, alpine og subalpine omradene 

i i)ovre/Jotunheimen. 

Lysbildekaseriet ble avsluttet rned 

dias frz innsarnlingsturer i Bid- 

delhavsomriidet, og endte i Sommer- 

fugldalen pa Rhodos hvor b Jorne- 

spinneren Panaxia quadripunctata 

finnes ssrlig tallrikt. I sommer- 

fuglenes flytid fra begynnelsen av 

juni ti1 manedsskiftet september- 

oktober besokes dalen to ganger 

ukentlig av busser rned ca. 40 

reiseselskaper, o: de sovende 

spinnerne klappes stadig ut fra 

bladverliet og andre slc julesteder. 

Folk som har sitt faste arbeid i 

Sommerfugldalen mente at spinner- 

populasjonen hadde v~rt sterkt 

synkende, serli; de siste kene. 

P 
....................................................................... 
KXDLZN~JZNES EGEH SIDE (forts. fra side 1 ) : 

med dato, sted, fyllte, av hvem det er funnet, storrelse pa dam, elv, 

bekk eller evt. annen biotpp, fangstmetode og ellers andre ting som 

kan vaere av interesse. Materialct vil ik~e bli returnert, hvis ikke 

det er spesielt onske om dette. Rune Sardal. Osloveien 4, 1440 Drobak. 

P 



NY TYPE KART FOR REGISTRERING AV INSEKTARTERS 

UTBREIIELSE I NORGE: TIL SALGS I FORENINGEN. 

Det nye kartet er basert pa til- 
nsrmete 50 x 50 km ruter, sorn vist 
pa figuren. - Hva er sB bakgrunnen 
for P anbefale dette kartet? 

N& vi onsker a kartlegge en in- 
sektzarts utbredelse i Norge, kan 
vi enten prikke inn hvert enkelt 
funnsted pa kartet, eller dele 
landet i et visst antall omrader 
og oppgi hvilke av disse omradene 
arten er funnet i. Et prikk-kart 
gir selvsagt den mest presise an- 
givelse av funnstedene, og det 
vil alltid vare behov for -9 lagre 
opplysninger pP denne mbten. Imid- 
lertid er den andre maten mye 
enklere, idet man bare angir i 
hvilke delomrader av landet (f. 
eks. fylker) vedkommende art er 
funnet. For mange formal er en 
slik grovere angivelse av utbred- 
elsen tilstrekkelig. De store 
trekk i en arts utbredelse kommer 
ofte ogsa bedre fram pa denne 
mPten enn p& prikk-kart, sorn kan 
vere ganske forvirrende a se p3. 
iin annen fordel med dele inn 
landet i et visst antall omrader, 
er at det virker ins2irerende pa 
samlere A prove A fylle ut tomme 
baser i systemet. Et prikk-kart 
blir derimot aldri helt komplett! 

Foreningen har i mange A r  solgt 
ti1 medlemmene det kartet som 
Andreas Strand utarbeidet i 1943, 
og sorn deler landet inn i 37 
deler basert pd fylkesgrenser og 
en viss videre oppdeling av fyl- 
kene. Denne inndelingam&ten har 
siden utgivelsen og fram ti1 i 
dag vsrt nesten eneradende for 
angivelsen av insektarters ut- 
bredelse i Norge (selvsagt bort- 
sett fra ~rikk-kart). Ogsa for 
fremtiden vil Strands inndeling 
vgre aktuell. Den benyttes f.eks. 
i den nye serien "Fauna Entomo- 
logica Scandinavica", som nb er 
under utarbeidelse. 

Av Sigmund HPgvar, NISK, 1432 Hs-NLH. 

Imidlertid har Strands system ogsa 
visse svakheter. Delomradene er de- 
finert pa basis av administrative 
grenselinjer sorn fylkes- og kommune- 
grenser, hvilket kan bli kunstig 
ut fra et zoologisk synspunkt. Om- 
rbdene har dessuten ulik storrelse. 
Endelig er omradene for store der- 
sorn man onsker en mere detaljert 
oversikt over utbredelsen ti1 en art. 

I det s&alte tlhh.mopean Invertebrate 
Surveyt1 er det na etablert et euro- 
peisk rutenett.- basert pa 50 x 50 
km ruter, slik at det skal bli lett 
5 samordne all kartlegging av ever- 
tebrater innen Europa. - For h~yere 
planter er en slik felles europeisk 
kartlegging i store trekk allerede 
gjennomfvrt. 

Dosent Jan 0kland ved Avdeling for 
limnologi, Universitetet i Oslo, 
har fatt rentegnet det rutenettet 
sorn her er avbildet. Rutenettet er 
basert pa det s&alte UTM-system, 
(se Ostbye 1971) men er modifisert 
for P fa ti1 tilnsrmete 50 x 50 
km ruter. Rutenettet for Norge er 
allerede blitt benyttet ved inn- 
sendelse av norske data over ut- 
bredelsen av flere evertebrat- 
arter ti1 Lhropean Invertebrate 
Survey, og det er ogsa blitt tryk- 
ket flere europeiske utbredelses- 
kart. Det er derfor naturlig at 
det samme rutenettet blir benyttet 
ved fremtidig kartlegging av 
evertebraters utbredelse her i 
landet. Man bidrar da direkte i det 
europeiske samarbeid som na er 
kommet i gang. 

I to artikler i Fauna har 0kland 
(1976, 1977) utdypet bakgrunnen for 
det nye kartet. Han omtaler der 
ogsa ft&rcopean Invertebrate Surveyu- 
prosjektet (EIS). 

Tilsammen dekkes Norge av 189 ruter. 
Noen mindre omrader sorn faller uten- 

'I) $I) 





for dette rutenettet henfores ti1 
mrmeste hele rute. Dette er an- 
gitt rned sma piler p4 det avbild- 
ete kartet. Hver rute har sitt 
faste nummer, s4 utbredelsen av 
en art kan, om man vil, angis 
bare ved numrene pa de rutene der 
funn er gjont. Det rent praktiske 
problem ved kartleggingen bestar 
i A finne den rette ruten for 
hvert enkelt funnsted. Dette gje- 
res best pa f~lgende m3te: 

1. Man skaffer seg 6 kartblad i 
malestokk 1 : 1 million, som 
tilsammen dekker hele Norge. Dis- 
se har betegnelsen 7GSGS og be- 
stilles fra Norges Geografiske 
OppmPling, som skaffer dem via 
Forsvaret. (Undertegnede sitter 
forovrig inne rned noen fa ekstra 
slike kartsett som intsresserte 
kan overta). Bestilling ti1 
Norges Geografiske Oppmaling ma 
skje skriftlig, telefonbestill- 
inger mottas ikke! 

N&r kartene er limt sawnen (3 
for Nord-Norge og 3 for Sor-~orge), 
kan man f4 lane et tilsvarende kart 
av foreningens styre (f .eks. ved 
henvendelse ti1 undertegnede), der 
alle grenselinjer for rutene er 
tegnet inn. Vaer svaert noyaktig 
ved overforingen av grenselinjene 
ti1 ditt eget kart! Fsr ogsP pa 
rutenes numre. 

2. I noen tilfelle vil lokalitet- 
ene ligge praktisk talt pa gren- 
selinjen mellom to ruter. Oftest 
vil dette avklares hvis man sjek- 
ker kart i malestokk 1 : 250 000 
(betegnelse: serie 1501), der man 
kan finne igjen den aktuelle gren- 
selinjen. Foreningen kan ogsa 
lane ut kartblad i denne m&lestokk 
der alle rutegrenser er tegnet inn, 
hvis noen onsker det. 

3. Det arbeides rned en alfabetisk 
liste over stedsnavn rned henvis- 
ning ti1 bade Strands inndeling 
og de nummererte UTM-rutene. Nar 
denne blir ferdig (ti1 vhen?), 
kan den lanes ellcr kjerpes av for- 
eningen. Uten tvil vil denne lis- 
ten lette arbeidet en god del. 

Kartet med de 189 rutene kan 
kjopes hos foreningens distributor 
adm. dir. Jac. Fjelddalen, Statens 
plant evern, 1 432 as-NLH. Kartet 
er i A-4 format, og prisen blir: 
kr. 0.25 pr. ark, min. bestilling 
20 ark, videre 40, 60, 80 osv. 
Det leveres rned rutenumre 1 blatt. 
Disse kartene kan benyttes ved 
publisering direkte, idet de blP 
tallene ikke blir synlige ved 
trykningen. Utbredelsen angis 
ved en stor prikk midt i hver av 
rutene der arten er funnet. 

NB! Ved etiketteringen av det 
enkelte dyr m5 man for all del 
ikke noye seg rned P oppgi UJW- 
rutenummeret, men ogs4 det lokale 
stedsnavnet der dyret er funnet. 
Dersom funnet senere skal brukes 
ti1 f.eks. prikk-kart, m4 man jo 
ha s2 n~yaktig lokalisering som 
mulig. 

Okland (1976, 1977) gir i sine 
artikler eksempler pa hvordan 
ferdige utbredelseskart kan se 
ut. kt det nye systemet er godt 
egnet, beviser ogsa en fersk ar- 
tikkel i Fauna av Bagaard & Dolmen 
(1977), der de viser den kjente ut- 
bredelsen av norske vann-nymfe- 
arter. 

Ti1 slutt skal nevnes at man i 
Danmark ogsl gar inn for a be- 
skrive evertebraters utbredelse 
p4 basis av ruter i UTE-systemet. 
Der har man utarbeidet kart med 
rutest~rrelse helt ned ti1 10 x 
10 km kvadrater (~nghoff & Schmidt- 
Nielsen 1977). 

LYKKE TIL ! 

Enghoff Ee Schmidt-Nielsen, E. 1977. 
Et nyt grundkort ti1 brug for faun- 
istiske unders~lgelser i Danmark, 
baseret p% UTN-koordinatsystemet. 
Ent. Keddr. 45, 65-74. 

Strand, 8. 1943. Inndeling av Norge 
ti1 bruk ved faunistiske oppgaver. 
Norsk ent. Tidsskr. 6, 208-224. 



Okland, J. 1976. Utbredelsen av 
noen ferskvannsmuslinger i 
Norge, og litt om European In- 
vertebrate Survey. Fauna 29, 
29-40. 

Okland, J. 1977. Litt om bio- 
geografiske metoder, og noen 
nse data om utbredelsen av. 
stavtege, Ranatra linearis, ;g 
vannskorpion Ne a cinerea 
Norge. Fauna93-' 

Ostbye, E. 1971. Bruk av UTM-systemet 
ti1 lokalitetsangivelse i zoologisk 
forskning. Fauna 24, 1-9. 

Aagaard, K. & Dolmen, D. 1977. 
Vann-nymfer i Norge. Fauna 30, 61-74. 

Coleopterologisk Arbeidsgruppe (COLARB). 

Av Arne Fjellberg, 

En del av vhe amatarer/pri- 
vatforskere og fagentomologer 
som arbeider med biller, har' 
nB tatt et initiativ for B oke 
aktiviteten i norsk billeforsk- 
ning . 
I lspet av de siste Arene har 
det vaert igangsatt en rekke star- 
re prosjekter og inventeringer 
som har kastet av seg et stort 
materiale av b1.a. biller. Sam- 

tidig blir det stadig fzrre ento- 
mologer rned systematisk bredde og 
kapasitet ti1 B bestemme material- 

et. Dette blir derfor liggende u- 
bestemt eller blir ikke tatt vare 
pa i det hele tatt. Universitet- 
ene synes heller ikke vise noen 
vil je ti1 A starte undervisnint?s- 
opplegg sorn bedrer rekrutteringen 
av systematikere. Vi rnB derfor ta 
et initiativ selv. 

I oktober 1977 ble det sendt et 
r,undskriv ti1 medlemmer av Norsk 

Entomologisk Forening som har 
biller som interesseomrade. Sam- 
tidig ble det invitert ti1 kon- 
stituerende mate i Coleopterolog- 
isk Arbeidsgruppe (COLARB). Mstet 
ble holdt 18.-20. november pa 
Finse. Dessverre var det kun 5 
deltakere, men hele 27 personer 
har sagt seg interessert i B vzere 
med pa det videre arbeid i COLARB. 

Form&let rned C O W  er I fremrne 
interessen for billesystematikk og 
kjennskapen ti1 norsk billefauna. 
PB Finse diskuterte vi en rekke 
arbeidsoppgaver og samarbeidsfor- 
mer. Det er naturlig at vi deltar 
aktivt i inventeringer og regi- 
streringer av verneverdige bio- 
toper/naturtyper rundt om i lan- 
det, og at vi selv har et vakcent 
aye for lokaliteter i vart nzr- 
miljs. Her er det viktig at vi 
har et nett av aktive rnedlemmer 
over hele landet. 

I) 



Totalt sett er Norge fortsatt 

dhlig undersakt n h  det gjeld- 

er billefauna. Enkelte "klas- 

siskeu omrader har v~ert flitt- 

ig besakt, men store deler av 

landet venter pa ti bli utforsket. 
For tl fa en bedre oversikt over 

vAr fauna, vil vi n& starte for- 
beredelsen av en katalog med ut- 

bredelseskart med 50 x 50 km 
UTp-rutenett. Medlemmer av N&F 
oppfordres ti1 i3 benytte UTM ko- 
ordinater n& de etiketterer sitt 

materiale og publiserer sine fun. 

Mer stoff om UTM er finne et 

annet sted i dette heftet. 

Som far nevnt, mti vi ogsa i frem- 

tiden regne med at utforskningen 

av norsk insektfauna i vesentlig 

grad vil avhenge av folk som har 

dette som bibeskjeftigelse og 

hobby. Pi3 grunn av den store arts- 

rikdommen vil det vsre vanskelig 

for enkeltpersoner ti ha inngaende 
systematisk kjennskap ti1 hele 

v h  billefauna (mer enn 3000 art- 

er i ~orge). Vi bar trolig spesi- 

alisere oss p& enkelte grupper og 

snrge for at vi etter hvert fAr 
systematisk dekning pa alle vhre 

billefamilier. Det har liten hen- 

sikt at vi alle konsentrerer oss 

om carabider. For & f& dette 

til, m& vi samarbeide. Det ville 

vaere en fordel om spesialister 

pa ulike familier kunne bygge opp 
egne referarsesamlinger av alle 

norske/nordiske arter i vedkom- 

mende familie. Da vil det bli 

enklere 3 foreta rask og sikker 

bestemming. Vi kan hjelpe hver- 

andre med oppbygningen av slike 

referansesamlinger ved a sende 
eksemplarer av sjeldne eller lo- 

kalt forekommende arter ti1 hver- 

andre. COLARB har rent forelapig 

laget en oversikt over hvilke fami- 

lier de ulike billefolk er inter- 

essert i, hvorvidt de kan motta 

materiale ti1 bestemming, etc. 

Oversikten vil bli sendt alle 

som er interessert i delta i 

arbeidsgruppen. 

Pa litt lenger sikt haper vi & 

kunne holde kurs i billesystema- 

tikk, arrangere ekskursjoner ti1 

darlig undersnkt, ssrlig inter- 

essante eller truete omr&der, etc. 

Hvis vi blir rike nok, kan vi kan- 

skje ogsti anskaffe noen binokular- 

luper ti1 utlan blant medlemmene. 

Forel~pig vil vi oppfordre medlem- 

mer med "optiskeU problemer ti1 & 

undersake om de kan f& benytte 

evt. utstyr p& skolene i nsrheten. 

Vi vil ogsa oppfordre folk med 

interesse for biller ti1 & skrive 

om sine aktiviteter i N2F9S ut- 

merkede medlemsblad, et blad som 

har en mulighet ti1 3 bli et godt 

og effektivt kontaktorgan og vik- 

tig supplement ti1 prestisjeor- 

ganet Norwegian Journal of Jnto- 

mology. 



Medlemskap i COLARB er forelep- ende oppgaver. V&r kontaktmann 
ig gratis. Vi har ikke noe fast er : 
styre, men satser pa en 10s or- Torstein Kvamme 
ganisasjonsform som for det meste w, postboks 61, 1432 As-NLH. 
har kontaktskapende og koordiner- I 

LITTERATURLISTE OVER NORSKE INSEKTER. 11. 

lo) XLACHISTIDAE (LEPIDOPTERA). 
Traugott-Olsen, E. & Nielsen, E, Schmidt. 1977. The Elachistidae 
(~epidoptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna ent. scand. 6. 

Bestemmelsestabell for alle nordiske arter basert pa ytre bygning 
+hannens+hunnens genitalia. Fargeplansjer av alle artene. Ut- 
bredelse i Norge etter Strands system. 

11) EPHEMEROPTERA. 
Dahlby, R. 1973. A chech-list and synonyms of the Norwegian 
species of Ephemeroptera. Norsk ent. Tidsskrift 20, 249-252. 

Litteraturlisten henviser ti1 arbeider over utbredelsen ti1 
norske degnfluer. 

Bestemmelseslitteratur - Ephemeroptera. 
Bengtsson, S. 1909. Beitrdge zur  Kenntnis pallarktischer Ephe- 
meriden. Lunds Univ. Xrsskr. (B.F.) 5 (41, 1-19. 

Bengtsson, S. 1930. Beitrag z u r  Kenntnis der Ephemeroptera des 
n6rdlichen Norwegens. Troms~ Nus. Arsh. Naturhist. Avd. Nr. 1, 

51, 3-19. 

Bengtsson, S. 1930. Kritische Bemerkungen Uber einige nordische 
Ephemeropteren, nebst Beschreibung neuer Larven. Lunds Univ. 

Xrsskr. 26 (31, 1-27. 

Kimmins, D.E. 1972. A revised key to the adults of the British 
species of Ephemeroptera. Scient. Fubls Freshwat. biol. Ass. 

No. 15 (2nd ~dn). 75 pp. I) 



- 10 - 
Landin, B.-0. 1967. ~tlltfauna/Insekter 1. Natur och Kultur 

Stockholm, 115-122. 

Macan, T.T. 1970. A'key to the nymphs of the British species 
of Ephemeroptera. Scient. Publs Freshwat. biol. Ass. No. 20 

(2nd ~dn). 68 pp. 

mller-Liebenau, I. 1969. Revision der europtlischen Arten der 
Gattung Baetis Leach, 181 5. ( Insecta, ~~hemeroptera) . GewBss. 
Abwtlss. 48/49, 1-214. 

12) VESPIDAE (HYMENOPTERA). 
Laken, A. Social wasps in Norway (Hymenoptera, Vespidae). 
Norsk ent. Tidssb. 1964, 12, 195-218. 

Prikk-kart over utbredelsen ti1 de norske artene. Bestemmelses- 
tabell. 

APIDAE (HYMENOPTERA) - BOMBUS sp. (HumPer). 
Lsken, A. 1973. Studies on Scandinavian Bumble Bees (~ymenoptera, 
Apidae). Norsk ent. Tidsskr. 20, 1-220. 

Prikk-kart over utbredelsen ti1 de norske artene. Bestemmelses- 

tabell. 

An4all-norsks-zt e r - ~ - 2 2 ~  
SCOLYTIDAE (COLEOPTERA). 
Lekander, B., Bejer-Petersen, B., -gas, E. & Bakke, A. 1977. 
The distribution of bark beetles in the Nordic countries. Acts 
Ent. Fenn. 32, 1-36 + 78 maps. 
Prikk-kart over artene i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Opp- 
lysninger om biologien ti1 hver art, utbredelse, vertstre, utvik- 

ling, litteratur. 
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Bestemmelseslitteratur - Scolytidae. 
Hansen, V. & Bejer-Petersen, 13. 1956. Barkbiller. Biller WIII. 
Danmarks Fauna 62. Kebenhavn. 

Spessivtseff, P. 1925. Barkborrar. Scolytidae. Sv. Insektfauna, 28. 

Uppsala. 
....................................................................... El 
Hjertlig takk ti1 de av v&re medlemmer som har sendt inn litteraturlister. 
Vi ensker flere tips ti1 neste medlemshefte. 



INNKJDP AV ENTOMOLOGISK UTSTYR. 

3 av vke medlemmer har sendt inn opplysninger om firmaer som for- 
handler entomologisk utstyr. 

AntL5ariaie-f-sic. 
Antiquariaat Junk, Lochem, Holland. 
Srerlig mye av interesse for coleopterologer. Junk utgir verdenskatalogen 
Coleopterorum Catalogus og f.eks. Biblographia Cole~erologica (1912 & 

1935). Siste katalog fra dette antikvariatet er pa 120 sider og omfatter 
700 titler pa Coleoptera, 624 Lepidoptera etc. 

Editions LECHEVALIER, S.A.R.L., 19, rue Augereau, 75007 Paris, Frankrike 
(gamle baker). 

Librairie du Mus&um, 36, rue Geoffroy-Saint Hilaire, 75005 Paris. 
(mest nye baker, undertiden ogsa gamle). 

YikrgsEoEerr,g2eregrnikrgs&o~eE 
A/S Christian Falchenberg, Nedre Slotts gate 23, Oslo 1 og Sandgaten 2, 
7000 Trondheim. - Merke: Kyowa og Suprema. 

Knudsens Ped. Tekn. A/S, Storgaten 25, 6501 Kristiansund. - Merke: Will. 
W.R. Prior & Co. Limited, London Road, Bishop's Stortford, Herts. 
CM23 5NB, dngland. - Prior lager for avrig en serie utmerkete mikro- 
skoplamper ti1 en meget overkommelig pris. 

Vatkins & Doncaster, The Naturalists, Four Throws, Hawkhurst, Kent, 
England. 

GBI Laboratories Limited, Heaton Street, Denton, Manchester M34 SG, 
England. - Farer ogsa en rekke merker mikroskoper og stereomikroskoper. 

Sciences Nat, 45, rue des Alouettes, 75019 Paris, Frankrike. 

Sciences Nat, 2, rue Andr& Mellenne, Venette, 60200 Compiegne, Frankrike. 
All slags utstyr, spesialisert p& postsalg. 

L. Hubert-Eno, 54, rue Daguerre, 75014, Paris, Frankrike. 

Blain Vadon, S.A.R.L., 35, rue du Cardinal-Lemoine, 75005 Paris, Frankrike. 
All slags utstyr. XXXXXXXXX 



Det neste nordiske entomologmste 

vil bli arrangert i Stockholm i 

1979. Samtidig feirer Entomolog- 
iska Fbreningen i Stockholm 100 

&s jubileum. 

NEF har sitt 75 &s jubileum i 

1979. Forelapig planlegges et 

festmrate i Oslo pa vken og ut- 

givelsen av et jubileumshefte. 

Insektenes verden. Av Adriano 
Zanettl. Norsk utgave ved Kaare 
Aagaard. Chr. Schibsted Forlag, 
Oslo 1977. Pris: kr. 76,-. 

En grei innfraringsbok om insektenes biologi. Om bygning, vekst og for- 
plantning, atferd, insekter og miljra, insekter og mennesker og klassi- 
fikasjon ti1 orden ved hjelp av tegninger. Boka har en mengde illustra- 
sjoner, fotografier og tegninger i farger, av god kvalitet. 

En detaljert og god oversikt over innsamlingsteknikk og all slags pre- 
parering av insekter finnes i boka: 
Djurens vkld. Red.: Bertil HanstrBm. Band 15. Zoologisk museiteknik. 
Fbrlagshuset Norden AB. Malmb 1961. Om insekter: se sidene: 358 - 407. 
Om bedraving og avliving, vat- og tarrkonservering, oversikt over de 
beste prepareringsmetodene for de ulike insektordnene, trarrpreparerin(: 
pa nB1, oppklistring, 7 sider om sommerfuglpreparering, etiketterin~, 
ordning av samlingene, beskyttelse mot skadedyr, preparerinf: av egg, 
larver og pupper og oppbevaring av upreparert materiale. 

Zeiss har n& kommet pa markedet med en ny model1 av luper ti1 en over- 
kommelig pris. Dette skyldes i f~rste rekke at objektivene mS skiftes 
ved B skyves fram og tilbake, altsa ingen zoom eller bryter. Ken oku- 
larer, objektiver, modellens utforming er ellers av Zeiss* anerkjente 
kvalitet. Priseksempel (oktober 1977) : 
Okular 10 x, objektiv 1,6 x og 4,O x, lampe + trafo: kr. 3336,- (inkl. 

moms. ) 

Modell: Zeiss stereomikroskop DR. 

Pirma: Lorenz E. Gjers~e A/S, Kongensgt. 2, Oslo 1. 


