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Med anledning av Svenska entomologmötets tio-
årsjubileum har Sveriges Entomologiska Fören-
ing och Högskolan i Kalmar nöjet att inbjuda in-
tresserade entomologer till en kurs i genitaliepre-
parering. Kursen riktar sig både till nybörjare och
mer erfarna samlare. Beroende på antalet delta-
gare och deras specialinriktning kommer kurslä-
rare att väljas. För ndrvarande är följande lärare
aktuella: Göran Palmqvist, Arne Moberg (fjäri-
lar), Thomas Pape (flugor, steklar) och Bengt
Andersson (skalbaggar). Vi kommer att hålla till
på Högskolan i Kalmar och ha tillgång till ljus-
mikroskop och preparermikroskop (stereolup-
par). Det finns även möjlighet att följa prepare-
ring på TV.
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Kursens innehåll
Genitaliernas morfologi och terminologi genom-
gås och demonstreras, och vi ser hur genitalierna
ofta är oumbärliga för säker identifiering. Vi får
veta hur man få'r tag i lämpligt material och vad
man själv kan tillverka. Dissektion och prepara-
tion demonstreras och deltagarna får gott om tid
att praktisera på eget insamlat material. Det kom-
mer finnas tillftille att pröva på vändpreparat-tek-
niken.

Vid kursen kommer det finnas möjlighet att köpa
kemikalier mm som behövs för att efter kursav-
slutning lättare komma igång på egen hand.

Ett mer detaljerat program kommer att skickas ut
under våren till anmälda deltagare. Antalet plat-
ser på kursen är begränsat till 30. Anmälan skick-
as till Markus Forslund senast 30 april, först till
kvarn gäller. Ange vilken insektsgrupp du är in-
tresserad av och om du behöver logi. Kurskost-
nad blir 150 kr. Vi avser att bo på Eriksöres som-
markoloni strax söder om Fiirjestaden på Öland.
Det finns möjlighet till självhushåll. Kostnad 100
kr/natt.

Frågor kan ställas till:

Markus Forslund
Postmästareg. 5

392 47 Kalmar (0480-42 03 30)
markus. forslund @ kalmar. mail. telia. com.
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