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Nionde Svenska
ENTOMOLOGMOTET

Gästriklands Entomologiska Förening
har nöjet att inbjLrda alla insekts-
intresserade till det nionde Svenska
Entomologmötet och årsstämma för
Sveriges Entomologiska Förening den
l0-12 .juli 1998 på Engeltofta, vid
kusten strax norr om Gävle centrum.

Förlrtom sedvanliga stämmoförhandlingar av-
ser föreningen att ordna exkulsioner och f'öre-
drag. Vi följer i huvudsak konceptet frän 1997
års fina möte vilket innebär att vi fredagen den
l0 juli kl. 17.00 inleder med årsstämmof'ör-
handlingar fiiljda av samkviim och nattfängst
för dem som så önskar.

Lördagen ägnar vi åt exkr,rrsion till Glin-
dugaområdet söder om sjön Trösken en mil
sydost om Gävle. Detta ornråde, sorn Grist-
rikefilreningen kämpat hårt f'ör att bevara under
flera år, hotas nu inte längre av stambanans nya
striickning. Omrtidet med sin fina kalkrnorän
torde vara vida känt fbr sin unika altrikedom i
denna del av landet.

E,ventuellt besöker vi också den garnla bo-
sättningen Skarven fiån I 600-talet som vår
förenin_e, tillsammans med de andra natur-
föreningarna i Gaivle, börjat restaurera med rirj-
ning och slåtter ti11 vad det er.r gång varit.

Lördagskvällen ägnas bl.a. åt sex-bent un-
derhrillning. Ftlrhoppningsvis kar.r vi då ocksti
ta beslut om våra Landskapsinsekter och kan-
ske ocksri en Nationalinsekt. Logotävlingen är
ännu öppen fbr f'örslag.

Gästriklands Entomologiska Förening vill
också gärna infbra en ny punkt på dessa årliga
sammankomster. Vi tycker det vore rnycket in-
tressant om de olika lokalf'öreningarna, under
ca 10 minuter var, presenterade vad man gjort
sedan fiiregående möte och vad mtrn har för
planer f'ör det kommande året.

Söndag förrriddag hoppas vi kunna fylla
med intressanta f'öredrag. Vi jobbar nu bl.a.
med de insektsspridda sjukdomar och "mygg-

plågan" som särskilt Gästrikland blivit känt för
under senare år. Vi hoppas också kunna belysa
kraftledningsgatornas värde som en underskat-
tad naturresurs. Vi vill också gärna diskutera
vad vi som entomologer kan göra för att bevara
områden diir insekterna kan linna en fl'istad. Vi
har ju studerat och vet ganska mycket om hllr
det bör vara, lnen vad kan vi själva gör'a f'ör att
skapa eller bevala oådana områden? Intresse-
rade är mycket välkomna med egnn fbredlag.

Mötet och förläggning kommer att ske på det
vackra vandrarhemmet Engeltofta, några krn
norr om Gävle centrum, efter kusten inte långt
från Bönans fiskeläge. Badplats finns vid
vandrarhemmet.

Kostnader, detaljprogram och anmälnings-
rutiner kommer att framgri av de handlingar
som utsänds till alla lokalföreningar under
mars 1998.

Anntälningsblonketter skaLl htt inkomnrit till
Gristriklands Entomologiska Förening, Bor
11056, 800 ll Giit,le, senast den 4 juni 1998.

För ytterligare inform.ation kontakta gcirnct

Görun Siöberg 026-16 85 5-1.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL
GÄSTRIKLAND, på tröskeln till Norr-
land!

EngeltrtJitt ytLndrarhem. Teckning: Georg Englurtcl.
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