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XXII Nordiska Entomologmiitet i Giiteborg 1991

Det22:a Nordiska Entomologmotet iigde rum i
Goteborg 28 juli till 2 augusti 1991 . Huvudorgani-
sator var Viistsvenska Entomologklubben, med
Naturhistoriska museet i Goteborg och Zoologis-
ka institutionen vid Gciteborgs universitet som
medarrangorer. M6tet, som ingick som ett av
arrangemangen vid universitetets 100-6rsjubi-
leum, kunde genomforas tack vare bidrag fr6n
Anticimex AB, Clara Lachmanns fond och Gcite-
borgs universitets j ubileumskommitt6.

Entomologmotet genomfcirdes under en
vecka med str6lande sommarviider. vilket holl i

sig iiven under den avslutande exkursionen till
Kinnekulle och Falbygden. Drygt 50 personer
deltog i mcitet och samtliga nordiska liinder
(utom Island) samt Frankrike var representera-
de. De vetenskapliga fciredragen publiceras
antingen i sin helhet eller som sammandrag i

detta hdfte av Entomologisk Tidskrift.
Under sondagen holl Sveriges Entomologiska

Forening drsmote pA Naturhistoriska museet, diir
ocksi de flesta programpunkterna under den fol-
jande veckan iigde rum. XXII Nordiska Entomo-
logm<itet inleddes sedan med ett informellt viil-
komstsamkvdm pi kviillen.

Det officiella dppnandet iigde rum pA m6nda-
gen med hjiilp av Rektor magniflcus vid Gote-
borgs universitet Jan S. Nilsson. Till president for
motet valdes Hans Silfverberg fr6n Helsingfors.
NAsta Nordiska Entomologmote kommer allts6,
om traditionen fijljs, att aga rum i Finland. Efter
ett inledningsf6redrag av Bengt Gunnarsson,
spindelforskare och docent vid Goteborgs univer-
sitet, fotograferades siillskapet och bjcids sedan
pA en mottagning av G6teborgs stad i Dicksonska
palatset. Staden representerades av bl a kom-
munfullmiiktiges ordforande Jorgen Linder.

Eftermiddagen dgnades 6t insekter i histo-
riskt perspektiv och dt en debatt om entomologis-
ka tidskrifter i Norden. Mindagen avslutades
sedan med studiebesok pi Zoologiska institutio-
nen vid Goteborgs universitet och en visning av
den entomologiska verksamheten vid Naturhisto-
riska museet, varefter resterna efter girdagens
vdlkomstsamkviim fortErdes.

Tisdagens vetenskapliga sessioner handlade
dels om naturvArd, ekologi och faunistik, dels om
evolution hos insekter, spindlar och entomologer.
Dagens program avslutades med en visning av
Botaniska triidgArden och dess vdxthus under
ledning av Jimmy Persson.
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Onsdagens hmnesomr6den var limnisk ento-
mologi och kemisk entomologi. En debatt om
nyttan eller onyttan av fiillfAngst av insekter stod
ocks6 pA programmet. Som avslutning pA inom-
husaktiviteterna visade Ake Karlsson ett bildpro-
gram med insekter i huvudrollen. Ake bidrog
ocksi med en fotoutstiillning och ett pausvideo-
program under hela mOtet.

Kongressmiddagen intogs pA Nva Alvsborgs
fiistning, dit deltagarna transporterades med bit.
Fore maten presenterade Anders Wiistfelt den
marinarkeologiska undersokningen av den 1745

sjunkna ostindiefararen Gotheborg, diir man bl a

hittat ett antal kackerlackor.
Parallellt med det vetenskapliga programmet

fanns alternativa arrangemang for medftiljande.
Efter Gdteborgs stads mottagning genomfordes
en promenad i TriidgArdsf<ireningen och diirefter
en visning "bakom kulisserna" pd Stora Teatern.
Niista dag glordes ett bescik pd Gunnebo slott och
park i Molndal.

Massmedias intresse for motet var stort. For-
utom artiklar i ett antal tidningar - bl a Gote-
borgs-Posten och Arbetet - siindes inslag med
anknytning till Entomologmotet i TV2. Pl, P3

och Radio G<iteborg.
Det22:a Nordiska Entomologmcitet var kan-

ske inte det allra mest vdlbesokta. Framfor allt
var deltagarna frAn ovriga nordiska liinder rela-
tivt fi. Alla som deltog var emellertid positiva
och motet genomfordes i en mycket god anda.
Jag tror att nordiska entomologer behover triiffas
och utbyta erfarenheter. Jag tror ocks6 att regel-
bundna nordiska entomologmoten i en eller
annan form ar ett mycket bra forum for sAdant
informationsutbyte. Forhoppningsvis kommer
traditionen att fortsatta med ett mote i Finland
om ndgot Ar. Kanske skall man diir ta upp frAgan
om man pfl n6got siitt skall fdriindra formen fcir
dessa moten for att fler skall lockas att delta.

Giiran Andersson



XXII Nordiska Entomologmiitets Vf,stgiitaexkursion

XXII Nordiska Entomologmotet, anordnat i
G6teborg sommaren 1991 i Viistsvenska Ento-
mologklubbens regi, avslutades med en tv6dagars-
exkursion till det inre av Viistergotland. Arrang6-
rer var Chester Svensson och undertecknad.
Exkursionen guidades pd Kinnekulle av Bertil
Andersson (Kallby) och andra dagen av Bertil
Strom (Mariestad). Vi tackar dem bida for deras
insats. Tack ocksi till Ldnsstyrelsen i Skaraborgs
ldn. som utfiirdade tillstAnd f<ir insamling i de
naturreservat vi besokte.

PA morgonen den 1 augusti samlades de 23
exkursionsdeltagarna vid Naturhistoriska museet
i Goteborg. V5dret var mycket hoppingivande:
solen sken frAn en molnfri himmel och luften var
varm, trots den tidiga timman. Avf2ird skedde i
tre minibussar och ett par friljefordon.

Kinnekulle var fcirsta dagens mfll. Efter ett kor-
tare stopp vid Husaby kyrka fortsatte karavanen
tilt Blomberg pi Kinnekulles sydviistra sida, diir
de forsta fAngstrciren fylldes. En vandring uppfor
den branta l6vskogsbevuxna kleven frirde oss

sedan upp till den hiivdade Viisterplana loviing.
HiirifrAn var sikten fri ut over Kdllandso och
Viinern. Coleopterologerna kunde ocksi gliidja
sig At flera exemplar av liiderjordloparen, Cara-
bus coriuceus.

Efter lunch pA vackert beliigna KinnekullegAr-
den besoktes Munkiingarna vid Rdbiick pA ostra
sidan av berget. Hdr finner man en lundartad,
delvis parkliknande iidellovskog med frodig
undervegetation pA alunskiffer. Till det rika
insektlivet hiir bidrar ocksA ett gynnsamt lokalkli-
mat.

Resten av dagen tillbringades, i tvd omg6ngar, i
naturreservatet Osterplana hed. OmrAdet dr en
kalkhed med bitvis stark alvarkarakthr. men
erbjuder iiven fuktiingar och kalkkiirr. Floran
sivdl som den liigre faunan iir ganska siirpriiglad
och uppvisar minga sydostliga inslag. Gnidmalen
Tebenna bjerkandrella, t ex, beskrevs hiirifrin pfl
1700-talet. Aterfanns har 1935 och iir i Sverige for
ovrigt endast funnen pA Oland. Vi slaghAvade nu
nAgra exemplar pA krissla, larvens virdvdxt.

Ted von Proschwitz, exkursionens malakolog,
kunde forevisa n6gra levande individer av en av
Kinnekulles mhrkligaste landsniickor, Chondrina
clienta. Artens utbredning har sin tyngdpunkt i
Karpaterna men sniickan forekommer ocks6, vitt
isolerat dzirifrin. allmiint pd Oland och Gotland.
Dessutom finns 180O-talsfynd frin Kinnekulle

och Omberg. PA Kinnekulle iterfanns den av Ted
1976. Snlickan lever hAr i en mycket liten popula-
tion i en enda inskhrning i kleven pfl Osterplana
hed.

Efter middag pA KinnekullegArden och inkvar-
tering pA vandrarhemmet i Gcissiiter iterviinde
majoriteten av siillskapet till Osterplana hed f<ir
kviills- och nattfingst. Natten var ljummen och
lepidopterologernas kvicksilverlampor lockade
snart till sig sdveil flertalet av exkursionsdeltagar-
na som rikligt med nattflygande insekter.

Andra dagens morgon grydde med overgAende
regn, f<iljt av fuktvarm disighet. Karavanen styrde
nu 6t sydost mot Valle hiirad. Under fiirden br6t
solen alltmer igenom diset och dagen artade sig
vzil.

I Valleomr6det finner man ett mycket vackert
utformat s k kame-landskap, sjorikt och starkt
kuperat med omvdxlande yppig lovskog, sl6tter-
iingar och hagmarker. Hiir besokte vi tvA repre-
sentativa naturreservat: Eahagen och Drottning-
kullen. BAda har vid tidigare inventeringar visat
sig ha en ganska intressant skalbaggsfauna. Vi
patraffade nu bl a den mindre vanliga l6nghor-
ningen Acmoeops collaris i Eahagen. Diir dansa-
de ocksi hanarna av den vackra antennmalen
Nemophora deg,eerella sin gracila dans i gliintor-
na.

Efter lunch fortsatte gruppen till Hornborga-
sjcin. tidigare en av de fdrndmsta figelsjoarna i
norra Europa. Sjcin har efter fem shnkningar nhr-
mast blivit ett tresk med vidstriickta vass-savan-
ner. Efter mAng6rig beslutsvAnda har man nu ant-
ligen inlett ett restaureringsprojekt. Hzir gjordes
nu insamlingar pd sankiingar och vasstrdnder vid
"Figeludden" pi sjdns ostra sida. Flera av delta-
garna passade ocksi pA att bestiga f6geltornet
liingst ut p6 udden.

Ytterligare n6gon mil 6t sydost, pi sluttningen
av Plantaberget norr om Falkoping, ligger Skoga-
torpskdrret, som skulle bli v6rt sista gemensam-
ma exkursionsmAl. Kiirret er ett av Viistergot-
lands finaste orkid6kiirr med rik fcirkomst av
lukt- och brudsporre, flugblomster m m. Sdkerli-
gen vore lokalen viil viird en noggrannare ento-
mologisk inventering dn vad som kunde komma
till st6nd vid vArt korta besdk. Detsamma kan for
ovrigt siigas om de flesta av de naturreservat, som
exkursionen omfattade.

Eftersom tigtider eller andra plikter kallade
mAnga av deltagarna avslutades hiir den samman-



hAllna delen av vir exkursion. En mindre grupp
fortsatte i det strAlande hogsommarviidret till den
niirbeliigna Varholmen, "Stipakullen", i Dala.
Lokalen utgors av en moriinkulle med riklig kalk-
inblandning. Kullen tiicks av en mycket exklusiv
torrangsvegetation, diir drakblomma och viirme-
relikten fjiidergriis hor till de fornZimnsta insla-
gen. Med den nedgAende solen 6ver Billingen
sattes hiir si smAningom en slutlig punkt for Nor-
diska EntomologmOtets Viistgcita-exkursion.

Nedan ges en f6rteckning 6ver de mer anmiirk-
ningsviirda fynd, som gjordes under exkursionen.
Listor <iver inrapporterade arter, totalt 117 st.
(skinnbaggar, skalbaggar och fjiirilar). har till-
siints Liinsstyrelsen i Skaraborgs liin. Kopior kan
tillhandah6llas intresserade efter hiinviindelse till
Vdstsvenska Entomologklubben, Naturhistoriska
museet, 8ox7283, 5-402 35 Goteborg.

COLEOPTERA
Carabidae
Carabus coriaceus L.
Kinnekulle, Blomberg: tiiml. allm. 1.8 (J.-F. Voi-
sin).
Haliplidae
Haliplus obliquus (F.)
Kinnekulle, stenbrott 300 m N Osterplana k:a: 1

ex 1.8 (B. Andr6n) - Ny for Vg.
Dytiscidae
G rap todytes granularis (L.)
Kinnekulle, Osterplana hed: 1 ex 1.8 (B.
Andr6n).
I ly b ius guttige r (Gyll. )
Kinnekulle, Osterplana hed: 1 ex 1.8 (B.
Andrdn).
Gyrinidae
Gyrinus natator (L.)
Kinnekulle, Osterplana hed: 1 ex 1.8 (B.
And16n).
Cerambycidae
Acmaeops collaris (L.)
Oglunda, Eahagen: 1, ex2.8 (J.-F. Voisin).
Chrysomelidae
G aler uce lla pusil/a (Duft.)
Kinnekulle, Osterplana hed: 1 ex. 1.8 (J.-F. Voi-
sin ).
Cassida murraea L.
Kinnekulle, Osterplana hed: 1.8 (H. Silfverberg).
Curculionidae
Hypera venus.ta (F.)
Kinnekulle, Osterplana hed: 3 ex. 1.8 (H. Silfver-
berg) - Ny for Vg.
Curculio nucum L.
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Kinnekulle, Osterplana hed: talrik pA enstaka
hasselbuskar 1.8 (J.-F. Voisin).

LEPIDOPTERA
Gelechiidae
C hio no de s i g no r ante I la (H-S)
Kinnekulle, Osterplana hed: 1 ex. 1.8 (I. Svens-
son) - Ny fdr Vg.
Choreutidae
Te be nna b j e r k.a ndre ll a (Thnbg. )
Kinnekulle, Osterplana hed: flera ex. 1.8 (J.A.
Jonasson).
Epermeniidae
C atap lectica p r o fug el la (Stt.)
Hdgstena, SkogastorpskArret:2 ex. 2.8 (1. Svens-
son, J.A. Jonasson).
Pterophoridae
P te ro p h orus tr idac t y I a (L.)
Dala, Varholmen: 1 ex. 2.8 (J.A. Jonasson) - Ny
f<ir Vg.

Jan A. Jonasson


