
Ftireningsmeddelanden

Riksfbreningen

Tili Sverige Entomologiska Fё rening ar ne_

danstacnde f6reningar anslutna. Styrelsen fё r

riksfё reningen bestar av tvi ledamёter fran var_

je lokalfёrening: Edvard Sylvё n(ordf.),(36ran
Andersson (v. Orda), sten JOnsson (sekr.),
Lars Brundin,Bengt Ekengren,Lars Hedstrё m,
Stig Hёglund,Hans Karisson, Bengt‐ 01of Lan‐

din och Carl H.Lindroth.
Riksibreningens uppgift ar att fratta entOmO_

login i Sverige bl.a. genom att utge en fё r de

anslutna fOreningarna gemensanl tidskrift― En‐

tomologisk Tidskrift― att stё tta 10kalbrening‐

arna samt att i ёvrigt sprida kunskap om ento―

mologin.

Lokalfbreningarna

Fёr medlemskap i lokalfbrening tag kontakt
med sekreteraren i lokalfOreningen(se nedan).

Entomologiska 16reningen i Stockhohn

Srッ″′′s′  οcrl ノレ″たr′。″ar′″.  Edvard Sylv`n
(Ordf。 ),Stig Torstenius(v.Ord■ ),Hakan Elmqu‐
iSt (Sekr.), Lars Brunidn, Tor― Erik Leller,

Karl‐Johan Hedq宙st, Tord Nyholm, Hans
Hellberg(suppl.), HanS Lundberg(suppl.)OCh
Lars lmby(a荀 .led.)samt Bert Gustafsson

(Skattinastare Och distributё r). ιοたα′″′daた′δ″.

Edvard Sylv6n. /4dress. Entomologiska fё ren―

ingcn, Naturhistoriska Riksmus6et. Sektionen
fOr Entomologi. 104 05 Stockholln. Postgiro
54213‐ 4.

M′′θ
“

saッgψ .10 kronor per ar.

′erたsα″た′r.Fёreningen har samlnantraden med
fёredrag och meddelanden en gang i manaden
samt en exkursion pa fOrsonllnaren.

P′ britα′J。″′″. Aldre argangar av Entomologisk
Tidskrift och Fё reningens ёvriga publikationer

(SVenSk lnsektfauna. Svensk Spindelfauna och
Handledning fё r lnsektsanllare)rekVireras fran

distributё ren (se OVan)hos vilkCn cn fё rtcck‐

ning ёver namnda publikationer kan erhanas.
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Entomologiska fbreningen i Uppland

S′ッr′ rs′ ο
`.ヵ

ノレれた′′ο″′″
`″

.Sten Jonsson(ord■ ),

Lars Hedstrё m(sekr.),Henrik Wallin(skatt‐
mastare),Åke H01m,Klas Lcifeldt,Elbert Al―

fredsson(suppl.)och BO(3. Svensson(Suppl.).

ιοたα″′′αた″ο″′r. Bo G. Svensson och Henrlk
Wallin(suppl.).

И′″
`ss. Entomologiska f6reningen,Entomo‐

logiska avdeiningen, Box 561, 751 22 Uppsala.

Postgiro 84 05 14‐ 4.

ν′′θ″s′ッgψ .10 kronor per ir,お r skolung―

domar 5 kronor per ar.

7crた sa″力
`′

. Allinanna sanlinankomster med
fёredrag ener mOtsvarande hans normalt den
brsta tisdagen i vaJe manad under varen Ganu_
ari‐m可 )och denぉrsta onsdagen i manaden un‐

der hё sten(September‐ december). Exkursioner

fёretas■linst en gang pa varen och en gang pa

hёsten.Fёreningenお rmedlarおrsauning av

viss entomologisk materiel tin medlenlmarna

(hittillS Omfattande nalar och inscktaskar).Fё r‐

frttningar omおreningen och brdag om dess
verksamhet inottas i fOrsta hand av ordfё randen

lAspdungevagen lo,754 60 Uppsala tel.018ノ 36

6463)och sekreteraren CNackrOsgatan iC, 754

37 Uppsala,tel.018ノ 257557).

Entomologiska sinskapet i Lund

S″″′Is′ οε力 jル″た′わ′ar′″.carl H.Lindroth
(Ord■ ),  Bengt‐01of Landin (v. ordf.), Per
Douwes(sekr.),Ronny Larsson(kasSё r),Hugo
Andersson, Erik Tham, KjeⅡ  Andersson
(Suppl.)OCh Alan Dufberg(suppl.)Samt Roy
Danielsson(diStributё r).Lοた′′″ιグαた′δ″′″.HugO
Andersson och Ronny Larsson(suppl.).

Иdress. Entomologiska sanskapet. Zoologiska

institutionen, Helgonavagen 3, 223 62 Lund.

Postgiro 9 93 39‐ 4.

ルf`′′″sα ッgψ .10 krOnOr pcr ar.
ycrた sα″力ιr.Alllnanna m6tcn med fё redrag och

meddelanden en gang i manaden(vanligen sista
fredagen i manaden)under september‐ mai Samt

en exkursion pa varen).

P“ b′′たar′ο″′″. Argingar av Shllskapets tidigare

tidskrifter― Opuscula Entomologica och Ento―
mologen― samt sartryck,supplement och Cata‐

logus lnsectorum bestans hOs distributё ren (se

OVan).
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Nerikes entomologiska sanskap

sり″′rsι  ocヵ ル″た′Jο″夕″′″.Hans Karlsson
(Ord■ ), Stig Hё glund(sekr.), Heino Trei(kas―

s6r),Leif Rapp och 011e Penmyr.ι 。たα′″′″αた′0-

″′′.Hcino Trei och 011e Pellmyr(suppl.).

ノ4α″θss. Stig Hё glund, Klackvagen 8, 69200

Kumla,tel.019ノ 72031.
P′ b′ Jた′′Fο″。Sanskapet ger ut en stencilerad ars_

skrn varJe ar. Aldre argangar kan kё pas hos

kass6ren(se OVan).

Vistsvenska entomologklubben

s″ rιrs` 。
`・

カ ル″々′′ο″′″′″.Gёran Andersson

(Ord■ ),TOrkel Hagstr6m(sekr.),Bengt Ekengren
(kass6r),Ingrid Bodin,Jan Jonasson och Ted von
Proschwitz.Lο a々rr′ dα A・′。″′″.Chestcr Svensson

och Bengt Gunnarsson(Suppl.).

И″″′ss.Vastsvenska entomologklubben,Natur―
historiska mus6et, Box l1049,40030く 3ёteborg,

tel.031ノ 145609.Postgiro 72 47 78‐ 6.

″′″セ″sα ッgψ .15 kronor per ar,ぉ r famiuc‐

medlen1 5 kronor per ar.

/′″たsα ″力′′. Fёreningen har sammankomster
Vatte manad i form av mё ten eller exkursioner.

P夕 b′′たαr′ο″. FOreningen ger ut det stencilerade

medlemsbladet''AROMIA― en doft fran in_

sektvarlden'',som konlmer ut ined tre nunllner

om aret.

SttUeS― kёpes

Tin salu

Entomologisk Tidskrift,vissa arg.189CL1939.

Kann Kolthoff
Erik Sandbergs gata 48,171 34 Solna

08/279671

Helt ny insektsiada i alunlinium, glas och
botten med gummilist,som gёriなlan tat.Tillv.i

stori。  450× 350× 60 mln utv. rnatt. VaggtJOckl.

10 mm.Tvadelad.stommar tin ladoma tillv.
i ett system som kan kombineras obegransat.

Begar Offert.

W.Kronblad
Skogsvagen lo,Ekenas可 on,374 1XI Vetlanda

Begagnat elverk i flnt skick

Jan Rё ed

Strandvagen 39
196 39 Kungsangen

Die Ktter Mitteleuropas,band l(allm.del),

band 4 (Staphylinidae l), band 7(ClaviCOrnia)

och band 9(Cerambycidac,Chrysomelidac)sal‐
jes br 50:‐ ノbandet eller bytes mot arg.av Ent.
Tidskr. 1930-1965.

Lars Sterneね lt

Kavlaskarsvagen 13
370 15 Johannishus

0455ノ 31456

Onskas k6pa

V.Hansen,Bi‖ er XHI,XIV och XIX

Oanmarks Fauna 55, 56 och 63). S. HOff‐
mcyer,De Danske Malere.

Nils Brostrё m
vardhusvagen 22,145 50 Norsborg

Gottfrid Adlerz:'く 3ravsteklarnas liv''

Hans‐ (Dlof Sticher

Rosengatan 38
434 00 Kungsbacka

町arilskap med lador med glaslocko Nord‐

strё m―Tullgren―Wahigren: Svenska ttanlar.
1941.

Hans Degler,Ramelsvag 137,213 69 Malmё

040′212496

Sanllingsetiketter fё r Nordens skalbaggar,
komplettcrad enligt Catalogus Coleopterorum
Fennoscandiac ct Daniae 1960, tillhandahanes
mot kr 70:一 pr k01lektion.

T.―E.Leiler

sёrgarden 135, 186 00 Vanentuna

R.Geiger.1957.The Climate Near the
Ground.

UlfCariberg
Atlasv鈍 3en 531,13100 Nacka.



Redogё relse fёr Entomologiska
Fёreningens i Stockholln sammantrttden

1977

′′ジα′〃ari_Narvarande:47 medlemmar.― Vid
valet till valbercdningskonl■litt6n omvaldes Ar―

ne Anderberg,Malte Carisson, LarsOve Har―
rysson och Lars‐ Åke Janzon.― Ordf.hё H en
parentation ёver avlidne medlenlmen Ossian
Lars6n.― Hans Heliberg visade smattarilen Иr_

gッ
=op′

οc′ 力yp′″bο r′α″α Karv fran‐「 o.,v五 kus‐

jarvi ll.7.76.Tidigare endast kand i ett svenskt

ex. fran Ja. _ordi berattade att Sveriges En‐

tomologiska Fё rening insant ansё kan om bidrag

1977 16r Entomologisk Tidskrift undertecknad
av Bengt‐01of Landin. ― Fil.lic. CariCedric

Coulianos hёn ett fё redrag onl skinnbaggar,′ 7`‐

′′rο′′′″′・

28ルb″ ari一 Narvarande 46 medlemmar.― Nya
medlemmar:Hakan Bcngtsson,Solna,Anders
Hasselrot,Bromma,助 ёrn Hjemq宙 st,Stock―

holln, Folke Flor6n, Stockholm, Hans Drake,

Stockholm,Carl‐ Axelく3ertsson, Lund, Hakan
Skoglund, Lund,Gunnar Andersson, Liungby,
Magnus Appclqvist,Jё nkёping,Michael Schёn,

Jё nkёping och Magnus Artursson,Halinstad.―

Sekr.annonserade efter frivillig hialp med
stansningen av medlemsregistret pa halkort. _
Tor―Erik Leiler fё reslog bildandet av en jubile‐

umsrlrarfond med anledning av fё reningens

loo_arsJubileum 1979. Medel till fonden skulle

crhillas genonl att hana en bokauktion. ―

Per‐ Erik Lingdell hё ll ett fёredrag om dagsian_
dOr,助力′

“
′″Jグα.

郎 ″α″s― Naravarande:45 medlemmar.一 Ny
medlem:Trond Hofsvang,Å s,Norge.― Styreト

sens fё rsiag av medlemsavgift pa 10 kr exklusi‐

vc Ent. Tidskr. godkandes av fёreningen. ―

Tor‐EHk Leiler fё reslog medlemmarna att i fё ‐

reko■linande fali skicka listor till sekr. ёver

bёcker,som kunde utbiudas pa jubileumsArar―
fondens bokauktion. ― Lars Osterdahl dcmon‐
strerade insektslador av genomskinlig plast och

tog upp bestanningar pa dessa. ― Docent
HansCeorg Wanentinus, Stockholln, hё n ett

fёredrag om Srl‐ Lanka.

2″可 ―Narvarandc 41 medlemmar.一 Nya med‐
lemmar: Karl― Erik Forsman, Borlange, Pia
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01ander,Sundbyberg,Monica Jansson,Farsta,
Kenny Ericson, Hagersten, Sven‐ Eric Hed‐
qvist,Huddinge,UHa Jaderblom,Varby OCh Vi‐

van Bergman,Handcn.― Ordt hё‖en parenta‐

tion ёver avlidne medlenllnen Hakan stenram.
―Erik von Mentzcr fё redrog revisionsberattel_

sen avseende 1976 ars fё rvaltning och hemsthH―

de att styrelsen och kassafё rvaltaren skulle be‐

vijas full ansvarsfrihet.F6reningen beslё t i en―

lighet hamed. _stadgeenliga val fё rrattades. I

tur att avga inom styreisen var ordf Lars Brun―

din,ord.led.Edvard Syiv6n och Tor‐ Erik Lei―

ler samt suppl. Hans HcHberg.I)a Brundin av―

sagt sig omval som ordf.fё reslog valberedning‐

en Sylv6n till ordf. och Brundin ti1l ord. led.,i

ёvrigt omval,vilkct aven f6reningen beslё t.Ov‐

Hga funktionarer i tur att avga var revisorerna

Erik von Mentzer och Sune Overby samt rev.
suppl.Bengt Ehnstrё nl och Bertil Lekander.Da

von Mentzer tillkannagav svarigheter fё r honom
att itaga sig revisionen i framtiden, valde fё re‐

ningen till ord. revisorer(Dverby och Ehnstrё m
samt till rev.suppl.von Mentzer och Lars‐ Ove
Harrysson.― Edvard Sylv6n uttrycktc sin tack―

samhet fё r fёrtroendet som ordf. samt avtac‐

kade pa styrelsens och fё reningens vagnar Lars

Brundin med ett presentkort och blominor fё r

25 ars ordfё randeskap.― Urban Wahistedt visa‐

de en vivel klackt ur rnango. ―Lars Hedstrё m,
Uppsala, hё‖ ett fёredrag onl parasitflugor.

Tα c力′″′′α′.

26 s`ρ r′ ″ι′″一 Narvarande: 50 medlemmar. ―

Nya mcdlemmar:Anders Andersson,Forsheda,
Anders  Bengtsson,  Kristinehamn,  Kenneth
Bengtsson,Ekerё ,Torsten Eriksson,Huddinge,
Lennart Hansson, Umea, Madeleine Raftё ,

Solna och Hakan wittzell,Å hus._FOreningen
gOdkande styreisens fё rsiag tili nya stadgar. ―

Ordf.berattade Om Nordiska Entomologmё tet i

Bergcn 1977 samt mcddeladc Ent. FOrcningcns
vardskap for nasta mote i Stockholrn 1979. ―

Lars Brundin valdes till hedersiedamot.― Sekr.

paminde om samdistributionen av jan.‐  och
sep.―kallelscrna med kursverksamhetens pro‐
gram. ― Sominarens skёrd inleddes av Stig
Torstenius med en aterblick pa somrnarens va―

der. Stellan Erlandsson redogiOrde fOr bivar‐

genS Cカメ′α′′Й′sr″α″g“レ
“

Fabr.,〃y〃。)ut‐
bredning och vlsade ex, av denna,3′ ″ι′χ rο s‐

″α′α L.,イッ
“
.OCh trumgrashoppa lPsο ρ力

“
S

s″〃′ルsL.,Orth。 )fran up.,Eker6 samt Pο ris―
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′′s gα〃i6.′ s,〃ッ
“
.fran schweiz,Geneve.Ed―

vard Syiv`n redo」 Orde fё r ent.sektionens fau‐

nistiska studier pa ()lands stora aHvar 1977. I

anslutning till detta fё revisade Per― Inge Persson

ex.av flugan S(.′〃
“
sグο″(・力ο(′′frs(3erts.,Dripr.

endemisk pa olands och Gotlands alvar. Sunc
Overby meddelade att inga ater～ nd,Vare sig av

larv eller imago, giortS av И
`・

r′ わノα ル″″Fcα

Tausch,Ij′ ′.pa deti fJol masshattade hygget vid

Hassela i norra Hs. I)aremOt nck han dar ett

ovanligt stort antal ex. av ιrlsJο″y`.′αρ″οχtttα

Hb,Lcp.pa lampa dcn 12 8 77 Tuffe Jansson
demonstreradc C“ てヽrr′′′αα″′′″お′α′Hufn.,L′ ρ.,

ny fёr(3o.samt en otecknad form av ι′fr`ο do″ ‐

′abた ο′ο′FrI Schiff.,L′ ρ. frin Up.Torstenius
visade cn artikcl om monarkcn,Dα ′α

“
s′′′χ″‐

′rrs L.,L′ρ., i augustinumret 1976 av National

Geographic. Vidare demonstrerade han ctt ex.
av matarcn И″αfrJs′ ″α

`′'″

r71ara Hbn.,L′′.

fran up., Haverё  12.8.77.Ny fё r landet.

E)ietmar Borisch uppvisadc ett ex. av dolkste‐

kein S(.ο″α ノαッJケο″S Var.′リルЮc′ρ力α′α,

Hッ722. OCh ilandspolade fragment av en okand

Tenebrionid rCο ′.り fran Rhodos.Tord N yholm
demonstrerade おjande Dο″αcJα―arter rCο′.り r

s′ ri″g′′′J. Mi‖ ., l ex. leg. Per Pritz i Up.,

varmdё .Efterlystes eftcrforskning av b″ ′1,irar‐

s′s Th.och α″′′οcレ
`.ra J.Sahib.,ル

″′′
`.α

Payk。 ,annu tt funnen i sverigc samt α″rfクタα
Kunze,tidigare felaktigt uppgiven fran Sverige.

Lars lmby宙 sade tvi nya tta面 lar c′′。)おrUp.:
0′″αρ′′りχ sa″ b17`α″ブα L. och Syplα′′た′d()″

ノαツル′″rrFs Stgr.Overby konstaterade att C′ ‐

′α″α a々r′″(.α Tengstr,二 ′ρ.haft normal flygtid

宙d Hs.,Rannttё 1977,medan E″ χο′αα′″b″α―

ra Ev.,ι′′.● viSat sig pa Ol.Hakan EImquist

visade ett ex.av vaxtstckcin Cα ′″οrJ・グθ″′′た′_

′αrα L.,ィッ″ ,ny 16r Ha.och ett ex.av mata―
ren″οris″′α′″′′α′α Hb。 ,L`ρ.ny br Go.
Karl■ ohan Hedq宙 st omnamnde fynd av C.だ ―

rJc〃′α′α‐larver i samband med besprutningar av

barrskogsnunna i Sk. Malte Carisson demon‐
strerade fё uande nya landskapsfynd av smarJari_
lar(Lep.): Fran Up.: s。 ′力″ο″′α s′″Jcο s′′′′α

Frin Entomologiska Sttllskapets i Lund

sammantrttden 1977

9プをbr“α″ゴー29 pcrsoner narvarandc.― Invaldes

i sanskapet: Jan Thomas Johansson, Lund. ―

Fёrrattades stadgcenliga val och valdes fiiuarde

Hb. och fran sё .:εθs“ο′r`ヽ` ″′″′g′
`〃

α Z.,

Cο′′Dprtο ra rt′″ι″。bノ

`′

′α Sc.,二 ′′力οcο′′′′Js cο‐

り′ル ′′′〃α HW.och Nψ″c“″ ρ″′r′οsa Hein.
Arne Moberg meddelade nera fynd av lavΠ yet

Pο″οbりα 〃″ο)●″ Ev.,L′ ρ.frin Da。 ,Nas i
bёttan av juli 1977.Imby meddelade manga
fynd av εοs″′α ttρ″おL.pa 01.1977宙 d Kast‐

16sa.

2イ ο々 rο b′″_Narvarande:54 1nedlenllnar.― Nya
medlemmar: Johan Sandsten, Karlstad, Johan
Lycke, Enkё ping, Alf Nllsson, 」ohanneshov
och Peder Skou, Svendborg,Danmark._Ordf.
hёH en parentation ёvcr avlidne hedersiedamo―

ten Adolf Horion.一 Med anledning av nyfynd
br landet av vivein Crr″ ε′′′οε′

“
χ syn.Sα ″θ′ッο‐

″″″ rcdojorde Thure Palmお r vara c“ ″c″‐

′′ο‐arter(Cο ′.り , Vilka antingen utvecklas i fruk‐

ter eller ganer. TOr_Erik Leiler meddelade att

han och Per Pritz under tiden ll_15.7.77』 ort

ett 60-tal nya skalbaggsfynd(Cο ′。,おr Me.宙 d
lndalsalvens mynning bla B′

“
bJ′′ο″ ′′′ο″α′′

01.ochル ′arrr″ Dft.,να″″′″力′J“ね グル′rg′″s

Makl,T″′″。♭′′∫′″α
`rο

r Smet.,1〕′′グ′クs′′′ο″α―

′′s IIcer., ny fё r landet, Cαわ″′rrs ′ぇp′ crα rrrs

Smet.,Cο ″οsο″α 777α″S力 α″J Steph samt″′r′‐

′OC′″″SI″′′″″でグ′zrs Kies. ― Lars Brundin tac‐

kade fё reningen fёr uppvaktning med blo■ 1lnor

pa sin 70‐ arsdag.― Hans l)rake hёH ett fё redrag

om en resa genom Borneo.

28“οッ′″b′″ ― Narvarande: 56 medleminar. ―

Ordf.laste upp tackkort fran Tord Nyholm med

anledning av fёreningens uppvaktning pa den_

nes 65-arsdag・ ―G6ran Palinqvist presenterade

dell av'Finska Noctuider'.Ulf Cariberg visade

bёnsyrsor  klackta  ur  agg  frin  TenerilFa.

Tor‐ Erik Leiler demonstrerade ex. av И″α″α

″″″たわα′iS Dft.,Cο′.funna 19.9.77 pl en rugge

av S′′′′α″ゴα α9〃 ar′θα, vars fr6n de syntes efter‐

trakta,pa en sankang vid vanentuna筍 6n il」 p.―

Ren6 Malaisc hё H ett fё redrag om sina resor till

Kamttatka Och Japan pa 1920-talet.

Hakan Elmquist

i tur att avga varande funktionarer: carl H.
Lindroth (ord■ , Omval), PCr Douwes(sekr.,
omval), HugO Andersson(led.u.s.■ , omval)
och Alan Dufberg(suppl.i St fNils Burrau,som
undanbett sig omval).― F6rrattades val av revi‐

sorer(Bengt Nilsson,omval och Roy Daniels―



son i st f Alan Dufberg)och re宙 sOrssuppl.

(Lars Savcdal,omval och Hakan Stenram i st f
Roy Danielsson).― Valdcs Hugo Andcrsson till

lokalredaktёr fёr Ent.Tidskr.och Ronny Lars―

son tiu suppl _Hё ll Jan Pcttcrsson ctt fё redrag

onl ''Vaxtskydd―bladlё ss‐forskning". ― Visade
lngvar Svcnsson fё uande SmarJarilar:γ′′

`ο
′グ′s

′θソJ″αc′′′′′α fl・ an Sk.。ch Na.,nyぉ r landet,

ノИ′rz71ι rメα ιr″′た′′′′α l ♂ Sm.Hёgsby l.6.71,ny

おr landct, l mkt aberrantご  av Gypsο″ο″α
グ′α′bα 71α Sk. Bёrringe 13.7.76 samt S′ ο″ζ)ρ r′ ‐

りχ lt'0″″J′′′α, som vid senaste "Sominarens
skё rd''anm01dcs fran Sk.Klagshamn som S
′αrs′″ゴ′′′α. ―Demonstreradc Christer Bergen‐
dorff И′α

“`α
てο′′′た式e″ fran sk.R6ddinge och

Baskemё lla.

イ
“
ars -35 pcrsoncr narvarande. ―Invaldcs i

Shllskapct:Nils 01of Mё ller,Å karp.― Upplaste
Bcngt Nilsson revisionsberattelsen fOr 1976 och

bcvijadcs styrclscn ful och tacksam ansvars‐
frihct fOr dcn tid som revisionen omfattat. ―
Taladc Cari H.Lindroth om''En jambrclsc av
fyra faunor pa lsland''.― Åke sandhall visade

dia―bilder av insekter fran dcn gangna somina―

rcn ―Ingvar Svcnsson dcmonstrcrade l cx,av

Иgο″ορr′りχ θρρ′α″α med framvingefJall pa
bakvingen.

2_5 

“
θrs -25 pcrsoncr narvarande. ―Christer

Nllsson taladc om''Problem inom tillampadc

:1)磁 I'Ъ夏 詰 A暗 電∬ ξ増覧 思 ぶ

demonstrerade de nematologiska undersё kning―

arna pa Vaxtskyddets filial iÅ ka",dar mё tet

hёlls.

5 ″″ -22 personer narvarande. ―Invaldes i

sallskapcti Carl‐ Axcl Nielsen,Angelh。 lm._Ta‐
ladc ordf. till minnet av Hakan stenram som
avlidit och agnades den bortgangne en tySt mi‐

nut. ― H61l Walter Hackman ett fё redrag om
"Svamplevande diptcrcr sOm lever i soppar''.

f9 
“
θブ ー 19 personer narvarande. ― Talade

Carl」Cedric Coulianos om ''Ba面 sar, vaggloss

och skraddare ar Ocksi(巧 ur.En presentation av

stinkflyn,Hcnliptcra‐ eteroptera''.

23 sぐρr′

“
♭
`r - 26 personer narvarande 

―
''Sο ″

“
αr′″ssた 0″グ''.― Lars Kullmar anmalde

CJαα7・ iα ′α′れ,α′α ny fё r Ha. c/indrarp 22.7)一

FOr′ κブ′gs″2′dd`′′
“
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0rdf.meddelade fynd av C′ ε〃〃ノα gκαρ力α′″

fran sk. Iく ullaberg (ny fё r Omradct). _IngVar

Svensson meddelade bjande fynd av ttarilar:
Dり

“
ο″α ε力αο4′α os.),Иε″ο4ッ Crα s′″なοSα

lGo.),巳upヽ′かcゴα ′″g夕α′α [h.η o16holm),

Lα sρ
`y″

′sJθ  ′
`gJr″

′″α77α  lGo. Hёrsne 13.6),

Pα

“
″

`κ
′ ′′′グ′パブακα Os.Fttjelanda 20.5)

och El・ iοcra″′α sα′ορJ′′′α c)S. Backe 18.5),
samtliga nya fё r resp landskap samt Rλ ッαc′θ

`α
″グ′″r′″ ι′″α〃′ lGo Hoburgen),И κο″ο―

gッ″α s′″
`′

″α cヾ orge,Aurda1 31.7),iイ ′″S′ JS′″′―

grα

“
Fr・α l mёrk 9 med bust infattadc litter,

S′ブル診 α″ο″α′α(l eX.V.Om Bergen,Norgc),en
おrmodligen obeskriven D′ ρ′ιssα″滋‐art(pa Sc‐

seli libanotis(3o. Norrlanda 17-18.7.63),И cカメ‐

″′a crisrα′お (rikligt ined larver pa IDaphne i Sk.

Gardslё v  27.5),  Srep力
`rtsFα

  わ″′κ″ノcЙノ′′′α

lGo.talrik pa flera stanen l.7),ノ 4ε″ο′ep′α Jrrsザ ‐

″′〃α(puppor pa bladundersidor av Allium ursi―
num sO.om Bergen,Norgc).― SVen Persson
meddelade fynd av И

“
α″ c″″sルα″s18.9 talrik i

grustag,Cο′′α″b′s′αrrr“ s 21.9 ny fё r Sverigc,

C.Cο′ ′′″S21.9 talrik,DιЮ″′cr′S`α″α′たン‐

′αrzrs 21.9, ana i Sk. saxtorp. ―Pcter Koch―

Schmidt meddelade Madopa sα ′たα′′s och Cο ‐

w“b″ ρο
“

′α frin Sk.Sandhammaren samt
Nο″αg″′α ″ιχα frin Sk. Bё rringettё n 13.8. ―

Alan Dufberg anmalde DJlsc力″ルs ca′ε
`“

s fran

01.Grankullavik,Trο sε夕sグ
“
να″fran Sk.ska_

n6r och Rα″αrra ′J′′α′Js frin Sk.Hackeberga‐

Siё n.

29οたノοb′′-71 personer narvarandc. ―Visade
Åke sandhall dia‐bilder fran Evcrglades i Flori―

da av huvudsakligen insekter. ―Auktionerades

under Ronny Larssons lcdning litteratur som
tillhёrt franllidne Per Benander. ―Demonstre―

rade BengtÅ .Bengtssonおjande sm綺 計1lar:

εα″ρ′′C′JCα力″′′′01.Albttnna 12.7.77 ny br
Nordeuropa,И ′′力

`sら
′α′″ic′〃α C)1. S.Mё cklc―

by e. 1. 6.7.77, 0″ ″グJa sc力 ″
“
αc力′7・ ia″′ C)1.

Bёda 10.7.77, 」Иο
“
ρ力α ′θrmJ″ι′′α 01. Bё da

10.7.77,Mo′ ορlsプセκ′S′′α′′′′α 01.Bё da 8.7.77,

Nep′ Jθ′′ab′″αα
`″

′′′α01.Hulterstad l.8.77 och

EJαε力お′as“ιοεθ′′α01.Grё nhёgen 13.7.77 samt‐

liga nya fё r 01.

9D′ε′″tb′″―Facnesm¢de i Kё penhamn-17
svenskar narvarande. ― C)le Lomholt och 01e
Martin talade om faunan i Usamabara‐ bcrgcn i

Tanzanla.
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′7グ′ε′〃b′″-41 personer narvarande.― In―

valdes i Sallskapeti Ronny Thulin,Helsingborg

och Bo Granberg,Ystad.― Bo η eder utsags

tin sallskapets hedersledamot. ― Taladc Roy
Danielsson om "Naturen i Cambia och Sene‐
gal''.― Svcn Persson demonstrerade kortvingar‐

na P″αg′″∫j′′′α 
“
α′c力 J′ ochノ4′″ο′ο(1カα s′″ノα′α

frin fёrckOmst i Landskrona och skankta till
Ent.Mus6ct.

Pcr Douwes

Redogbrelse fbr vttstsvenska entomolog¨

klubbens verksamhet 1977

Under 1977 arrangerade VEK sex samman‐
trなlen och tre exkursioncr.22ル br″α″′―Års_

mёte och rllmer om insckter.ノ 7″αパ ーFё re‐

drag av Christer Solbreck, Zoologiska institu―

tionen, Stockholin, om kolonisat6rer i insekt‐

svarlden(samarrangemang med Gё teborgs bio―

logiska fёrening). 2θ αρ″′′ ― Fёredrag av Len‐

nart Lundgren,Laboratoriet fё r ekologisk kenli,

Gёteborg, om vaxtsubstansers paverkan pa
skadcinsekter. ′5 ″α′ ― Exkursion till Radas‐
jёns omgivningar.3θ ″″ ―Exkursion ti‖ Ha―

verdal i Halland. 2∂  rI“g′ srピ ー Exkursion tin

Falbygden.′ θοたrο b′′_Fё redrag av Ove Lars‐

son,Falkё ping,om bin och biodling.′ 5″οッ′″―

わ′r― Fёrcdrag av Christer Wiklund,Zoologiska
institutionen,Stockholm,om nttra da〔蒟arilars

narinsstrategi. ∂ グ′(・′777b′ ″ ― Traditionsenligt

julmёte med bilder och fynd frin den gangna

sasOngen. samtliga mё ten har agt rum pa Na‐

turhistoriska museet och har avslutats med te‐

samkvam.Mё tena har i gcnomsnitt bevistats av

30 personer medan exkurslonerna haft i rnedel‐

tal 17 deltagare.

VEK:s styrclse har sammantratt fyra gingcr
under aret och har bestatt av GOran Andcrsson

(Ordbrande),Torkel Hagstrё m (sekrCtCrare),

Bengt Ekengren(kaSSё r),Ingrid Bodin,Jan Jo‐

nassson och Ted von Proschwitz(distributё r).I

styrelsearbetet deltog aven chester Svensson,

lokalredaktёr fёr Entomologisk Tidskrift.VEK
hade vid ttsskiftet 1977=78 drygt 200 medicm‐

mar.

Medlemsbladet"AROMIA― en doft fran in_

sektsvarlden'' utkom som vanligt med tre httF‐

ten. Fёreningen har under aret varit medlem―

marna bettalplig med import av bl.a.inscktsna―

lar,en servicc sonl rё nt stor uppskattning,VEIく

har undcr arct haft ctt f6rtr測 圧ligt samarbctc

med andra biologiskt inriktade fё reningar,med
myndigheter samt med vetenskapliga institutio―

ner.

Torkcl Hagstrёm

Fёrmanligt erbjudande till de svenska

増五rilSSamlarna

S′ο″′″P′″力ο∫′r. yσたたo∫′′ノ.― Fゴ″′θ″′s ttari
′α″.Nα′′ッ″ノ.Av Kauri Mikkola och llkka
Jalas,256 sidor,Helsingfors 1977.Utg市 en av
Otava i samarbctc med Lcpidoptcrologiska
saliskapet i Finland.

En ny handbok ёver de flnska ttarilarna har
bёttat utkOmma (se recension i Ent. Tidskr.
98:148). Den f6rsta delen bchandlar den fё rsta

halften av famijen Noctuidae,181 arter.Boken

innehaner anvisningar f6r lasare sonl inte be―

harskar rlnska(pa SVCnska och cngclska). Bla

fёUande detajer ar anvandbara fOr de skandina―
viska lepidopterologerna:vingbrcdden och flyg‐

tidema, blde med standardavvikelser, utbred―

ningskarta br vatte art,index som beskr市 cr

arternas almanhet och abundans, bilder av
hangenitalier och vingdetaJer av dc kritiska

artema samt svartvita bildtavlor.

Boken kan bestallas till medlemsprisct 75,‐

Fmk(ordinarie pris 98.‐ )fran:Hcnry H01mbcrg,
Vainiotie 26, SF-00700 Helsingbord 70 

『

in―

land).


