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Fiireningsmeddelanden

Riksfёreningen

Till Sveriges Entomologiska Fё rcning ar nedan_

stiendc fOreningar anslutna. Styrelscn 16r riks‐

breningen bestar av tva ledamё ter frin vatte

loka115rening: Gёran Andersson(ordf・ ), Lars

Hedstrё m (v.Ordf.),Sten Jonsson(Sekr.),Hugo

Andersson, Lars Brundin, 】巧ёrn Cedcrberg,

Bengt  Ekengrcn (kaSSbr),  Xbell JakObsson,
Bengt‐ 01of Landin och Edvard Sylv6n.

Riksfё reningens uppgift ar att framia entOmO_

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

anslutna fOreningarna gcmensanl tidskHft― En―

tomologisk Tidskrift― att st6荀 a lokalfё reningar―

na samt atti ёvrigt sprida kunskap om cntomo‐

login.

Lokalfё reningarna

F6r medlemskap i lokalfё rcningcn tag kontakt

mcd sekretcraren ilokalfё rcningcn(se nCdan).

Entomologiska fbreningen i Dalarna

Sり
'・

′′S′  ο(力  ff`″ r々′ο″′″
`″

. 助6rn Cederberg

(ordO,Jan_01ov lttё rklund(SCkr),Lars-Ove Wi‐

karS(kassё r),HanS Hedin,KJcn JakObsson och
Louisc Johansson (Suppl). ιοたα′″θdα r々δ″′″.

Jan‐ 01ov ttё rklund och Hans Hcdin(Suppl).

И″″どss.町ёrn CCderbcrg,Kristincbergsgatan 5

E,772 00 Mora Postgiro 2 4429-3.

1イ′′′711sα ソgψ .20 kronor pcr ar,お r sk。 lung―

dom 10 kronor per ar.

/′″たsa777/1ι′.Under initiativ av町 6rn Cederberg

sanllades ett antal intrcsserade den 27′ 9 1980i

Mora,fё r att bilda en sektion undcr Entomolo‐

giska fё reningen i Uppland. F6rutom att sektio―

nen bildadcs och cn interilnsstyrclse valdes visa―

dC Bりёrn cederbcrg oss runt i den intressanta
moranaturcn.Å rsmё tct hё lls dcn 23′ 11 1980i

BOrlangC di styrelsen valdcs och stadgarna an‐

togs. Dcn 22/9 1981 hё ns andra arsmёtet och

sektionen bildade cn egen lokalf6rening. Fё rsta

vcrksamhctsarets aktivitcter har bestatt av vec‐

koslutskurs om ttarilar l_3 mtt i MOra folkhё g―

skola 01lc Elofsson,巧ёrn cedcrberg,ηell Ja_

kobsson och Jan-01ov ttё rklund vcrkadc som

instruktё rer. Iく urscn sonl lockade 18 deltagarc

slog v,l ut,och cn liknandc kurs ar under plane―

ring Vidare har 4 inncmё tcn mcd fё rcdrag samt

2 exkursioner hallits. Fёreningens syfte skall

vara att skapa kontakter mellan entomologiskt

intresseradc personcr i och utanf6r Dalarna,att

stirnulera till entomologiska studicr samt att till―

handahalla宙 ss entomolo,sk materiel.Fё rfr亀‐

ningar om fё rcningen och fё rslag om dess verk‐

samhet mottas i fё rsta hand av ordfё randen tel

0250′ 169 18 och sekrcteraren te1 0243/601`4.

Entomologiska fbreningen i Stockholln

sry″′′s′  οc/t ′″れた′′ο71ク″
`′

.  Edvard o Sylv6n

(Ordf.),Stig Torstenius(v.Ordf.),Lars‐Ake Jan―

ZOn(Sekr.), Lars Brundin, Carl― Cedric Coulia‐

nos,Bert Gustafsson,(skattmastare och distri―

butё r),Karl― Johan Hedqvist,Lars lmby(suppl.)

och Per― Ingc Persson (suppl.). Lο たα′″ιグαた′σ″.

Edvard Sylv6n. ノ4グ″′ss. Entomologiska fё re‐

ningen, Naturhistoriska Riksmus6ct. Sektioncn
fёr Entomologi. Box 50007, 104 05 Stockholln.

Postgiro 5 42 13-4.
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sα νgψ .10 krOnOr per ar.

/′″たsα l17/1′ r Fё rcningen har sanlmantraden incd

fOrcdrag och meddclanden cn ging i manaden
samt cn exkursion pa f6rsominaren.

Prrι′′々arFο″′″. Åldre argangar av Entomologisk

Tidskrift och Fё rcningens ёvriga publikationer

(SVenSk lnscktfauna, Svensk Spindelfrauna och
Handlcdning for lnsektsamlarc)rekVireras fran

distribut6ren(se OVan)hos vilken en fё rteckning

ёver namnda publikationer kan erhallas.

Entomologiska fbreningen i LIppland

sry″′′s′ οc/1jん
`77た

′メOll′″′″. Sten Jonsson(ordf.),

Lars Hedstr6m (sckr.), Stefan Gunnarsson

(Skattmastare),Klas Lafelt,Staffan Wiktclius,
Åke H01m(suppl.),Henrik Wallin(suppl.),El―

bert Alfrcdsson(Suppl.).Lοたα′″
`′

αた′σ″′r.Bo G.

Svcnsson och Hcnrik Wallin(suppl).
Иグr′ss. Entomologiska fOreningen, Entomolo―
giska avdclningen, Box 561, 751 22 Uppsala.

Postgiro 84 05 14‐ 4.

″′″′″sανgψ.15 kronor per ar,br skolung‐

domar 5 kronor per ar.

/ι″たsα″力′r.Allmanna saminankomster ined fO一

redrag eller inotsvarande halls normalt den f6rsta

tisdagen i varic inanad under varen Ganuarト ーlnaj)

och den fOrsta onsdagen i manaden under h6stcn

(SeptCmbcr―dcccmber).  Exkursloner  fOrctas



minst en ging pa varen och en ging pa hё sten.

Fёreningen brmcdlar brsauning av viss ento‐
mologisk materiel till medlemmarna(hittillS om―

fattande nalar och insektaskar). Fё rfrttningar

om fё rcningen och fё rslag om dess verksamhet

mottas i fOrsta hand av ordfё randcn(Aspdunge‐

vagen lo,754 60 Uppsala tcl.018/366463)och
sekreteraren(Nackrosgatan l C,754 37 Uppsa―

la,tel.018ノ 257557).

Entomologiska slllskapet i Lund

S″ r′′S′ ο
`力

/2rれ た′′ο″′″′″.Per Douwes(ordf.),
Bengt-01of Landin(v ordf.), Hugo Andersson

(SCkr.), IngVar svensson, Alan Dufberg, Erik
Tham,Kjell Ehnbom och Christian lrhammar
samt Vcra Ulver(kaSSё r)och Roy Danielsson

(diStributё r).Zο たα′″′′αた′δ″′r. Hugo Andcrsson
och Ronny Larsson(suppl.).

ン4″″′ss. Entomologiska sallskapct, Zoologiska
institutionen,Helgonavagcn 3,223 62 Lund,tel.

046′ 10 93 33 eller 10 93 34.Postgiro 9 93 39-4.

iイ′′′′
“

sαソg′ .15 kronor per ar.

/′′たsα /11/1ι′. Alllnanna m6ten med fё redrag och

mcddclanden en gang i manaden(vanligen sista

frcdagen i minadcn)under septembc卜 mtt samt
cn cxkurslon pa varcn.

vastsvenska entomologklubben

sry″′な′ ο
`ヵ
 ′

`77た

′′ο71ar′″. Gё ran Andcrsson

(Ordf.),TOrkel Hagstrё m(sekr.),Bengt Eken―
gren(kassё r),IngCbOrg Levinsson,Jan Jonasson

och Tcd von Proschwitz(diStributёr)ιοたα′r′ _

′αた′δ″
`″

.Chester Svcnsson och Bengt Gunnars―

SOn(Suppl.).

ノ4r/r′ss. Vastsvcnska entomologklubbcn, Na‐
turhistoriska mus6et, Box 7283, 40235 G6te―

borg,tel.031/140095,Postgiro 72 47 78-6.
1イ′グル/plsα ソgψ.15 kronor per ar,brfamijcmed―
len1 5 kronor pcr ar.

/erたsα

“
力′′. Fёrcningen har saminankomster

Vatte manad i form av mё tcn eller exkursioner.

PIrb′ JたαrJο″. Fёreningcn gcr ut det stencilcradc

medlcmsbladet"AROMIA― en doft fran insekt‐

varlden'',som kominer ut incd tre numiner om

aret.

Fran Entomologiska Shllskapets i
Lund fё rhandlingar aren 1978-1980

13 januari 1978 -Erik Tham,Kristianstad,hё H
bredrag om''Natur och ttarilar i PattClanta''.
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25 februari 1978.― Omvaldcs Bcngt-01of Landin
till vice ordf。 , Ronny Larsson till kassё r, Erik

Tham ti11 lcdamot utan sarskild funktion och

Kjell Andersson till suppleant Till rcvisorer val―

des Roy Daniclsson och ingvar Svensson(Staf‐

fanstorp)oCh till revisorsupplcanter Lars Shwe―

dal och Ulf GardenfOrs.BerhttadcÅ ke sandhall

med bilder om cn rcsa i Florida, shrskllt om

smakrypSfaunan dar.
31 mars 1978.― Talade ordf.till rninnct av Karlis

Princis.Inlcddc ordf.cn diskusslon om planerna

pl en svensk cntomologisk historia.

28 apri1 1978.一 Mcddelande ordf.att SalskapCt

anordnar cn utstallning pi stadsbiblioteket 10

mai-10 juni Hё ll prof.Niels Haarl¢ V,Kё pcn‐

hamn, ctt fOredrag betitlat ''Lidt om lopper og

mider sonl blodsugere pa bl a hund,kat och tam‐

duc''

26 mai 1978.― Ordf.,prof.Carl H.Lindroth,
kascrade om''Nyttan och gll荀 cn aV att titta pa

inscktcr".Mё tet hё lls pa Lunds stadsbibliotek.

13 oktober 1978。 一Undcr ''Somlnarens skё rd''

namndes att relativt fa imnligrantcr observerats

Manga ttarilfynd rapportcradcs bl a av lngvar

Svcnsson(OStCrslё v)sOm tagit Cα ρ
“
αα″grrsr′ο―

rα ″α som ny for landct vid Silnrishamn.Magnus
Wedelin anmaldc fynd av E″ρ″ο

`rFs(・
力げsο″―

/1ο′α fran Sk.Rydsgard.
10 november 1978. - 01le Ryberg taladc med
anledning av S,1lskapcts 75‐ ars jubileunl om
''EntomologhistoHa och entomologhistorier frin

Lund''. Meddelade lngvar Svensson fynd av
Scッ′″Js`・ rッpra frin Ha.Mastocka tidigare endast

kand frin sё dra Jugoslavien.

l december 1978.― Facllcsm¢de.Ronny Larsson
talade om''InfektionsttukdOmar hos insekter''.

Meddelade Sven Persson fynd av kortvingen
E′α

`力
Jsrα ″′力″ο77θ″ι′g″ rr“ fran mёgliga kokos―

nёttcr i Mallnё ,tidigare endast kand i nagra ex_

cmplar fran Florida.

8 december 1978.―  Ulf Gardcnfors, Lund, hё H

ett fё redrag om"En resa till Kamerum''.
26 januari 1979.― Naturgcografcn Jonas Aker―

man,Lund,skildrade''Natur och fJarilar i Syd―

indicn''till yppcrligaぬ rgbildcr samt demonstre―

radC ttarilar fran omradct.

2 mars 1979.― Talade v ordf.B-0. Landin till
■linnet av Sallskapets ordfё rande,professor Carl

H Lindroth, som avlidit den 23 fcbr. och dcn
bortgangne agnades en tyst minut.BcngtÅ .

Bengtsson,  Lё ttorp,  tilldelades  Shnskapets
prcnlium fё r sina insatscr fёr utforskandet av
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den svenska smattarilfaunan.Meddelade v.ordf.

att fru Signc Lars6n, Lund, genom en stё rre

donation instiftat''Lars6nska fondcn till cntomo‐

logins framJande'' till minnc av sin bortgangne

make,professor Ossian Lars6n, Lund.Invaldes

fru Signe Lars6n till Sanskapcts hedersledamot.

Pcr Douwes brclastc 6ver''Melanism hos ttari_

lar''.

6 apri1 1979.― Valdes Per l)ouwes till ordf6rande

och Hugo Andersson till sekreterare.Till styrel‐

seledamot valdes Alan l)ufberg och Christian lr‐

hammar valdes till supplcant.I ctt fё redrag,be―

titlat ''Tuscn och en fot'' prcscntcradc Gё ran

Andcrsson, Gёteborg, mingfotingarnas bygg―

nad,biologi och systcmatik

27 apri1 1979.― Ingvar Svcnsson,(Dsters16v,re‐

dO」Orde fёr''Fёrandringar i den svenska ttaril_

faunan sedan Linn6s tid" Stcn Wahlstrё m med―

delade T7・メε力op/1agα scα 71″′″αν′′′′α Zag., Sm,

YaStervikstraktcn och Gtl,ny for Sverige.Bengt
A. Bengtsson meddelade F′ ′α′ゴ

“
α fr/traF″たα

Pis.,Gtl,Mastermyr,ny for Svcrige

21 september 1979. ― Rapporterade ordf. fran
18:e Nordiska cntomologmё tet i Stockholin 6ch

Entomologiska  Fё reningcns   i   Stockholin

loo_arttubilCum dcn 6-9 aug. Under punkten
''Sommarcns skё rd'' rapportcradc bl a lngvar

Svensson om″ ndet aV Gypsο″ο771α ″′″′
`rα

″α
Hb.,Sk,Klagshamnsudde,ny fё r Sverige.

26 oktober 1979.― Hёn dr. J E. Fittkau, Min―

chcn, ett hyllningstal till prof. Lars Brundin,

Stockholln,med anledning av dcnncs 70‐ arsdag・

Prof. Ole Saether,Bcrgcn, ёvcrlamnade ett ex.
av den hylningsskl・ ift om 5adermyggor,sOm ut‐
givits av samma anledning. Roland Johansson,

Vittё ,h61l brcdrag om natur och kultur pa cey‐

lon och visadc diabilder darifran. H61ls auktion

pa cntom。 1。gisk littcratur.

23 november 1979.― Thomas Jonasson,Svalё v,

h61l fOrcdrag om''Resistcnsf6radling inot skade‐

insekterい .

14 december 1979.― Christian lrhanlmar,Lund,
OCh ttёrn Dal,巧 alkingc,kascrade i skift om
dagttaHlfaunan i Mcdclhavsomradct. sarsk‖ t

skildradcs och illustrerades rasbildning och geo―

grarlsk vikarians.

25 januari 1980. ― Godkindes f6rslag til nya
stadgar fOr SanskapCt. Ordf. Pcr Douwes fOrc‐

listc om''Matematiska och numcriska mctoder
inonl systcmatiken" Ingvar Svensson meddela―
dc fOjande arter nya fё r Svcrige: Sο′′″οb′α

″′ρたο′イ′a Sautcr(Nrk),S.ル
“
οS′′′α Hein.(Sk,

Bl,Vb,Nb,Å s,TO),s.C力 α″′ο″αι Meier(Vb,
Nb),P′Jrr′′′αα″″ノαrι′′α Curtis(Sk).

29 februari 1980. ― Ordf. talade till ■linnet av

S,1lskapcts mangaHge medlem och styrelsele―

damot,Nlls Burrau,Lund,och dess korrespon―
dcrande ledamot Andreas Strand,Norge.Antogs

fё r andra gangen fOrslaget till nya stadgar.Val av

ledamёtcr i styrclscn skcddc cnligt dc nya stad‐

garna.Kassёrcn Ronny Larsson hade undanbctt

sig omval. Omvaldes B.-0. Landin och E五 k
Tham, nyvaldes lngvar Svensson, Osters16v,
OCh ttell Ehnbom,Lund.Sckr.Hugo Anders―
son talade om"Likhct och slaktskap i Systema‐

tiska saminanhang".

21 mars 1980. ― Doccnt Christer Wiklund,
Stockholm, fё relaste onl "Parningsbiologi hos

daglarilar".

25 apri1 1980. ― Ordf. rneddelade att styrelsen

tilldelat Richard Barano、 vskl och Mikael Sё rens―

son vardera ctt av Bcnanders stipendier f6r skal―

baggstudier i Nordamcrika. H61ls auktion pl

k6pman Nlls Burraus bibliotck,som donerats fbr

おrS'Uning till brmin br S,1lskapcts prcmic‐

fond.

26 september 1980.一 Sommarcns skё rd gav en

ovanligt stor rnangd intressanta fynd rapportera‐

de av BiOrn Dal,01lc Ryberg,Erik Tham,Bo
Gё ran Larsson, Bcngt A. Bengtsson, Ingvar
Svcnsson, Bo 01sson,Roland Johansson,Peter
Koch‐ Schmidt,och Lars Hedin.Sarskilt mark_
tes lngvar Svenssons fynd〃

`″

′′gJα β
"′

εα′″′

(Sk)OCh E″ dο″/1′″′α /1′わαsα ″α(Med,Jmt),nya
f6r Sverige och Roland Johanssons nya art Cα ′‐

(力 αs b′′ソ′θ77r′ 71′′rr7(T。 ).

31 oktober 1980.― Gcmcnsamt mё te med lDansk

Entomologisk Fё rcning,K¢ benhaVn.均 el Ehn‐

bom,Lund,redogiOrdc br tsc‐ tse―■ugorna och

sё mnttukeprOblemet i Afrika

28■ovember 1980。 一Bo Stine,Lund,talade om
''Genctiska aspcktcr pa systematik och artbild‐

ning'' varvid han sarskilt behandlade allozym‐

elektroforcsmctodikcn och dess mttlighCtCr att

fastst,1la genetisk variation.

12 december 1980。 一Ulf Gardcnfors,Lund,hё Ⅱ

fё rdrag om"Vaxt-Och(増 urliv pa Bornc。 ".Svcn

Pcrsson  rappo■ cradc  skalbaggen  ノ477α S′′S

′′gimわαrr′ ,Sk,ny fbr Sverige

Per Douwcs(1978)och Hugo Andcrsson
(1979-1980)


