
Fiireningsmeddelanden

Riksfbreningen

Till Sveriges Entomologiska Fё rening ar
nedanstiende fOreningar anslutna. Styrelsen fё r

riksfOreningen bestar av tva ledamё ter fran
Vatte 10kalf6rening: Bengt 01of Landin(ordf.),

Hakan EIInquist(v.Ordf.),StCn JOnsson(Sekr.),
G6ran Andersson, Lars Brundin,Torkel Hag‐
strё m, Lars Hedstrё m, Stig Hёglund, Hans
Karisson och Cari H.Lindroth.

Riks16reningens uppgift ar att frar両 a entO‐

mologin i Sverige bl.a.genom att utge en fOr de

anslutna fёreningarna gemensam tidskrift ―
Entomologisk Tidskrift ―, att stёtta 10kal‐

おreningarna samt atti ёvrigt spnda kunskab om
entomologin.

Lokalfbreningarna

Fёr medlemskap i lokalfOrening tag kontakt

med sekreteraren ilokalfOreningen(se nedan).

Entomologiska fbreningen i Stockholln

S″′′JS′ οε力′
`″

たrわ″′″′″.Edvard Sylv6n(ordf。 ),

Stig Torstenius (V. Ord■ ), Hakan EImquist
(Sekr.), Lars Brundin,Tor‐ Erik Lciler,Karl‐

Johan Hedqvist,Tord NyhOlin, Hans HeHberg

(Suppl.),Hans Lundberg(suppl.)OCh Larslmby
(a荀 .led.)samt Bert Gustafsson(Skattmastare
och distribut6r).Lο たα′″′グαたrσ″. Edvard Sylv6n.

И″″′ss.  Entomologiska  fOreningen,  Natur‐
historiska Riksmus6et,Sektionen fё r Entomolo―

gi,104 05 Stockholln.POstgiro 5 42 13‐ 4.

″′グ′′
“

sαッgψ .10 krOnOr per ar.

/′″たsα″力′′.Fёreningen har sammantraden ined
fOredrag och meddelanden en gang i manaden
samt en exkursion pa fё rsonlmaren.
Pub′′たαr′ο″′″. Aldre argangar av Entomologlsk
TidskHft och Fёreningens ёvriga publikationer

(SVenSk lnsektfauna, Svensk Spindelfauna och
Handledning br Hnsektsamlare)rekVireras fran
distHbutёren (se OVan), hOS Vilken en fё r‐

teckning ёver namnda publikationer kan erhanas.

Entomologiska SOreningen i Uppland

S″″
`′

S′ οC力 /レ″たrJο″ar′″。 sten Jonsson(Ord■ ),

Lars Hedstrё m(sekr.),Henrik Wallin(skatt‐
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mastare), Åke HOlm, Klas L● feldt, Elbert

Alfredsson(Suppl.)och BOG.Svensson(Suppl.).
ιοたα″′″α々′δ″′″。 Lars Hedstrёm och Bo G.
Svensson(suppl.).

И′″′ss. Entomologiska fё reningen, Entomo‐

logiska avdeiningen, Box 561, 751 22 Uppsala.

Postgiro 85 05 14‐ 4.

ν′″′″saッgψ .10 kronor per ar,ぉ r skolung‐

domar 5 kronor per ar.

/′″たsα″力
`′

.AHmanna sammankomster med
fOredrag ener motsvarande hans normalt den
おrsta tisdagen i vatte manad under varen Ga_

nuari■ma)Och den fё rsta onsdagen i manaden
under h6sten (September― december). Exkur‐
sioner fё retas ■linst en gang pa varen och en
gang pa h6sten.Fё reningen brmedlarお rsabning

av viss entomologisk materiel tili medlemmar‐

na (hittills omfattande nalar och insektaskar).

Fёrfrttningar omお reningen ochお rslag om dess

verksamhet mottas i fё rsta hand av ordfOranden

(Aspdungevagen lo, 754 60 Uppsala, tel. 018ノ
366463)och sekreteraren cヽ ackrOsgatan i C,

754 37 Uppsala,tel.018ノ 257557).

Entomologiska sitllskapet i Lund

Sケ′で′∫′οεカメィ″々″ο″′″′″。Cari H.Lindroth
(Ordf。 ),Bengt‐ 01ofLandin(v.ord■ ),PerDouwes
(Sekr.),Ronny Larsson(kasSё r),Hugo Anders‐
son,E面 k Tham,約 en Andersson(suppl.)och
Alan Dufberg(suppl.)samt Roy Danielsson
(diStributё r).Lοたα′′′dαた′δ″′″. Hugo Andersson
och Ronny Larsson(suppl。 ).

Иaress. Entomologiska sanskapet, Zoologiska
institutionen, Helgonavagen 3, 223 62 Lund.

Postgiro 9 93 39‐ 4.

ν′冽
`″

sαッgψ .10 kronor per ar.

/′滅sa″力′′.Allmanna mёten med bredrag och
meddelanden en ging i manaden(vanligen sista

fredagen i minaden)under september rntt Samt
en exkurslon pa varen.

P“わ′蔵′″ο″′″.Årgangar av sallskapets tidigare

tidskrifter  ―  Opuscula  Entomologica  och
Entomologen  ― samt  sartryck,  supplement
och Catalogus lnsectorum bestans hos distribu‐

tOren(se ovan).

Nerikes entomologiska壺 1lskap

S″″
`′

s′ οcカル ″た′わ″′″′″.Hans Karisson(ord■ ),

Stig Hёglund(sekr.),HeinO Trei(kaSSё r),Leif
Rapp Och 011e PcHmyr.ι ο々 α′′

`′
′々 ′δ″′″.Hcino

Trei och 01lc Pellmyr(suppl.).
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Иdress. Stig Hёglund, Klackvagen 8, 69200

Kumla,tel.019ノ 72031.

P′ι′′たα′′ο″.Sallskapet ger ut en stencilerad ars‐

skrift varie ar. Åldre argingar kan kё pas hos

kassё ren(se OVan).

vastsvenska entomologklubben

Sry″
`rsι

 οεヵ jル″々 ′わ″′″′″.G6ran Andersson
(Ordf.),TOrkel Hagstrё m(sekr.),Bengt Ekengren

(kaSSOr),Ingrid Bodin,JanJonasson ochTed von
Proschwitz。 二οたa′″′グαたrδ′′″.Chester Svensson

och Bengt(〕 unnarsson(Suppl.).

Иど″′ss.Vastsvenska entomologklubben,Natur‐

histoHska mus6et,Box l1049,40030(36teborg,
tel.031/145609.Postgiro 72 47 78‐ 6.

ν′″
`″

saνg′ .15 kronor per ar,ぉ r famije‐

medlem 5 kronor per ar.

/′″た∫α″力′′. Fёreningen har sammankomster
Vatte manad i form av mё ten el19r exkursioner.

P〃ら′JたαrJο″. Fё reningen ger ut det stencnerade

medlemsbladet "AROMIA― en doft fran in_

sektvarlden",sOm kommer ut med tre nunllner

onl aret.

SttUeS― kёpes

Tin salu

Entomologisk Tidskrift,vissa arg.18野 1939.

KaHn Kolthoff
Erik Sandbergs gata 48, 171 34 Solna

08/279671

Helt ny insektsiada i alunlinium, glas och

botten med gummilist,som gOrlklan tat.Tillv.i

storl.450× 350× 60 mm utv.matt.va田 10ckl.
10 mm.Tvidelad.Stommar till lkloma tillv.
i ett system som kan kombineras obegransat.

Bcgar Offert.

W.Kronblad
Skogsvagen lo,Ekenasttё n,374 00 Vetlanda

Onskas kbpa

V.Hansen,Biller XIII,XIV och XIX

Oanmarks Fauna 55, 56 och 63). S. HOff‐
meyer,DeI)anske Malere.

Nils Brostrёm
vardhusvagen 22,145 50 Norsborg

Southwood&Leston,Land and Water Bugs
of the British lsles.

Carl―Axel Gertsson

Kamnarsvagen 8-242,222 45 Lund
046ノ 139515

巧arilskap med lklor med glaslock.Nord‐
strёm―Tungren_wahlgren:  Svenska  Fjarilar.

1941.

HansI)egler,Ramelsvag 137,213 69 Malinё

040′212496

Sanilingsetiketter fё r Nordens skalbaggar,

kO“pletterad enligt Catalogus Coleopterorum

Fennoscandiac et Daniae 1960, tillhandahanes
mot kr 70:一 pr kolektion.

T.‐E.Lciler

sёrgarden 135,186 00 Vallentuna

Redogiirelse fiir Entomologiska Fiireningens i Stockholm sammantriiden 19/6

2 februari― Narvarande:44 medlemmar.一 Nya
medlemmar:Sё ren Berggren,Umea,Ulf carl―

berg, Nacka, Harald Eriksson, 1くalarne, Mats

Haglund,Malmё och Thomas Sandgren,Nasttё .

―Ordfё randen hёH en parentation ёver avlidne

styrelseledamoten laborator「 Forsten Hasselrot.

Den bortgangnes minne hynades med en tyst
minut. ― ′ヽid valet tili valberedningskominitt6n

omvaldes Arne Anderberg, Malte Carisson,
Lars‐Ove Harrysson och Lars‐ Åke Janzon. ―

Fёr Iくursverksamhetens naturcirklar denna var

redO』 Ordc Pellc Holmberg.Ordf.tillkannagav



styrelsens beslut att utse prof. Edvard Sylv`n

till ny redaktёr och int.Tor噺 6rn Kronestedt

tin bitr.red.fё r Entomologisk Tidskrift.Vidare
redogiorde Ordf.お r den skr市 else landets fem

entomologiska fёreningar godkant att delges

NFR:s publiceringsnamnd i fr縫 3an Om ekono‐
miskt bidrag till Ent.Tidskr. Fil. dr.Thure
Palm demonstrerade bjande skalbaggar fl・ an

sёdra Marocko: 3 arter av slaktet P:鷹 ιJia,

en lイο″′cα ‐art samt B′α′s α′r`″″α″S BruHё .

Byraass. Tor‐ Erik Lciler bidrog fran samma
resa med tvi skorpiOner, en blind orm och en
jatteね sting.Hans Hellberg visade ctt ex.av
den i landet nyHgen upptackta malinata」 6arilen
EIP′′力

`θ
Ja s`Ji″ara H. S. Fil. kand. Bengt

Ehnstrё m demonstrcrade bjande skalbaggar:
Иgr″″s cο″ッ′χ′CO′′J∫ Redtb. rned angripna ask‐
grenar fran(3o., Stanga,こ α′ヵr′グ′′sιヴ♭s`.Jα r′∫
Reitt. klackt ur svensk barnvaning samt ett ex.

av B′α′sgな aS L.fran vaxthus i Bergianska
Trうdgarden. _Fll. lic. Sten Jonsson,1」 ppsala,

hёⅡ ett fёredrag om IBP:s tundraprogram.

l mars ― Narvarande 55 medlemmar. ― Nya
medlemmar: Magnus Forsberg, Farsta, Lars
Hedenas, Viken Och Stig ttё din, Sundsvall. ―

Bertil Widbonl visade ett abberant ex. av
Fabr′ cJα″α″Jο bθ L.fran sm._Fotograf lngmar
Hollnasen hё ll ett fё redrag: ''Faglar och sma―

kryp".

29 mars ―Narvarande 55 medlemmar. ―Nya
medleminar: Dan Andr6asson, Lysekil och
Heino Trei, Halsberg。  一 Fil. kand. Bengt
Ehnstrё m demonstrerade ex. och angrepp av
skalbaggen И″′力αχ′α gο′

`′

′ Cast. i taHgrenar
fran Go. Bengt Erik Jansson visade ett ex. av

わJ″α9“α″′
“

ac夕′α″ QuenS.餞ngad under bark

pa en granstubbe fran Sё ., Grёdinge 19.8.74.

Byr:ぬss.Tor― Erik Leiler meddelade att B′ ′″レs

sρ′crαι′′′s Kr. 3ёrekominer pa salta strander
宙d Nordttё n varvid fynd fran up.,Vestland
10.6.44 utgar rnedan 3.gι ″″α″′ι′s Wagn.rlnns
pa halina inlandslokaler,dock● vid tyska nord―

可ёkuSten. 1)essutom uppges endast kustfynd
fran England.助 i Danmark eller Sverige.―
Fil. kand. Bengt Ehnstrё m hё H ett fё redrag:
''Av det modema skogsbruket hotade sma‐

krypen''. ― Sammantradet avslutades med en
auktion pa 17 insektslador,vilka tillhё rt Fritiof

Nordstrёm. Bchanningen, 510 kr, gick till fru

Nordstrёm.

FO″′″′″gs″′″′
`′
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3m可 ― Narvarande 53 medlemmar.― Nya
medlenlinar:  Jan  HaHё n,  Skutskar,  Patrik

Rosen16f, Skanes_Fagerhult och Markus Fors‐

lund, Farsta. ― Revisionsberattelsen avseende
1975 ars fё rvaltning fё redrogs av revisorn ing。

Erik von Mentzer,som hemstallde att styrelsen

och kassabrvaltaren skulle be宙 jas full ansvars‐

frihet. Fё reningen bes16t i enlighet harmed. _

StadgeenHga val fё rrattades.I tur att avga inom

styrelsen var:ヽ′.ordi bankdir.Stig Torstenius,

sekr.Hakan EIInquist,ord.led.radsass. Karl‐

Johan Hedqvist samt l:e suppl. int. Tord
Nyh01m.Fё r Torstenius, Elmquist och Hed―
qvist fbreslog valberedningskommitt6n omval,

vilket aven f6reningen beslё t. Till den, efter

bortgangne ord. led. lab. Torsten Hasselrot,
vakanta platsen fё reslogs Nyholln och att kemo―

graf Hans Hellberg uppflyttades ti11 1:e suppl.

Pa den nu lediga platsen som 2:e suppl. fOre‐

slogs fll. mag. Hans Lundberg. Fё reningen

beslё t aven sa. Ovriga funktionarer i tur att

avga var:I redaktionskonllnitt6n radsass.Karl‐

Johan Hedqvist, revisorerna ing. Erik von
Mentzer och civilingo Sune Overby,rev.suppl.

rll. kand. Bengt Ehnstrё m och prof Bertil
Lekander. Fё r samthga fёreslogs omval och
detta bcslё t aven fёreningen. Tili sist valdes

Jan Jungerstam och Per‐ Erik Lingden till klubb_

mastare. _ ulf Cariberg visadc cn risvivel,
Ca′α″ara οηzα′ L., funnen i ett rispaket
16.4.1976. Riset odlades i Houston,Texas och

f6rpackades i HoHand. ― Lars lmby hё ll ett

fёredrag om en resa l Kenya.

27 september― Narvarande: 41 medlemmar. ―

Nya medlemmar:Lilly Dalhall,BrOmma,Lars
Andersson,Malinё ,Per‐01of Kan,Farsta,Jonas
Grahn,Braas,stefan Berg,NorrrJarden,K可
Blomberg, Vasa, Finland, Lars Nylund, dito,
Jan Pcrsson,Malmё ,Svcn‐AllanÅberg,Braas,
Ame Jdergard,Alvttё ,TOmmy Persson,Gё te‐

borg,CariÅ ke Pettcrsson,Kalmar,Jan Doren,
Finspang, GOsta Nilsson, Bronlma, Fredrik
Ronqvist,Upplands‐ Vasby och Jё rgen Larsson,

Malrnё . ― Pa sedvanligt satt inleddes ''som‐

marens skOrd" med en tillbakablick pa den
gangna sominarens vader av bankdir.  Stig

RS撃:ISiI‖
Jttrlrti朧

モlttlel正:lビ
Teuvo Ayrapaa pekade pa den ttaHlsmasslgt
diliga varen. 

´

「
。rstenius berattade Om urusel
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fJarilfOrekomst i l亀 11llCn samt omnamndc dcn
forsening av flygtider, som atminstone vant
faktum i sOdra och mellersta Svcrigc ByrMss

Tor‐Erik Lcilcr papckade resultatct av den
negativa inverkan forra arct haft pa specicnt

tralevande skalbaggar Dietmar 3orisch undrade

hur svamplcvande insekter skunc klara sig med
tanke pa den radandc dilga svamptingangcn
Le‖ er drog upp moJlighctcn att ge ut ett flimarkc

med entomologiskt motiv mcd anlcdning av
forcningcns ICЮ■rsub‖ eum samt bildandct av
en jubileumsrlrarfond Fil dr Thurc Palm
dcmonstrerade nAgra for To nya skalbaggs‐
altcr,insamladc av fll dr Åkc HOlm i Fall‐

ranor: E..pO″″∫ ′′C″es Payk, Иc″0"めα

bο″α′ls Th, И′′οc力α/a ′′ソ′/sα J Sahib och
Bαgο″sル″ HbSt Fran samma omttde visades
ocksa tagelmask(Gο rdルs sp)i jOrd16parcn
′″α″αわ/7/″″′α Gy‖  SIutligcn nagra ttnd flan

Gran Canaria, Playa del lnglc's 2-!461976
Puppkammarc av ι′′″ο″ο″お gib♭′ Bnll10 i

E●p71οめ ,rr ca″α″′″sお D′″0′sn Sp iEc力 ′″711

′′cαお″′′,lovdJur hos S(ο bic麟 ♭αめs10″ S Wo‖

och Lッ′71′αα″g″ s′α Luc Vidarc Pa″αェッ′ο″〃721

お′a′′sο
"′

 Esp, k:ackta ur ι′〃″α′α s′1720わ
`,

en hane och en hona av normalt utseendc och
en hona av myckct avvikande utsccnde (ett
20‐tal liknande cx  har Forut klackts, ana
honor)FrPagan ar om detta cnbart ar en fOrm

av isrα′ys。7ti cmcr cn ny art, vars hanc annu
ar Okand cllcr en ny art mcd partenogcnctisk

utvcckling  DareFter informcradc  Leiler om

fOtandC Skalbaggar:Eχοc力ο″〃s′
`ッ
″as Thbg

Frin Ds,Ryr 19 7 76 ptt lindblommor,ny fOr
landet Bade″ ′la″ο

`〃

s caS′α″!′′s Payk och
rttpaS HbSt flnns i Sverlgc,men med oklar
spridning nornlt lc・ as,a″レ′S: Sk, Sm, SO,
Up;rttp′s:Og,CS,so)Vid Sm,Sand‐
backshult glordcs fblJandc ″nd: OS′力ya bi‐

′″″cra′α F i hagtornsblommor, Ch′ ο々 9′力ο″〃s

力′″♭∫″ Brahm i l!/2 cm ekstubbar, Dlrc aι a

`″
S′″α′お F‖:= och O″ε力θslrl″ ″d1/′α

`α

 Kr ived
五v ask Ti‖  sist ν′sοcο′′ο′〃s ″な

`″
 M●n i

″′d′″aか′″ fl an Jugosia宙 en,UlcinJ 1974 samt

″ ′′′′′″ Isn iP′れυあCα ′α′ソなα′′ fran Gran

Canaria, San Augustin 1974  Skogstckniker
Runc Axelsson demonstrcrade И

“
′bi“ メ2″″た′

Tausch fran ctt massupptrade av laⅣ er i Hs,

Hassela ijuli 1976 samt langhorningcn Иcα

“
′力ο‐

ci″″s=′ is′″s F fran Up,Mchedeby pa brand
gran ti‖ sammans mcd ass Åke Linde10w
Civiling Sune Overby visadc ett aberant ex av

E″χOα α′
“

771♭′α′α Ev frin 01 Malte Carisson
demonstrerade av sig Oorda nya landskaps～ nd

av fOIJandc larilar:c″ θ′71asia d′″′ソα
“

Laharpc
so, O Haningc 23 7 76, И″ε″:“ :α どap″

“
θ′″

Hb  SO, Botkyrka 30 7 76, Nep″ c〃′α 夕it―

′
“
″drr′αe Wck (c l 1975)SO,Haningc 19 6 76,

,V ac′″s Frey S6, Farsta 29 6 76 Minor av
Ⅳ ′″

“

わsα Hcin pa C′ 〃″ ″να′ι SO,Haningc
20 9 75 och′ V ′

`′
∵′〃

“
 Schlcich insamlade SO,

Nacka 12 9 74 Hans Hc‖ bcrg visade ett ex av

力″ ″力θ′ο
“
 ソas′ Jb■

“
iS L  cl  ny for SO,

Ågcsta 2 6 76, klackt ur 10Ckbarkig bJOrk

GOran Palmqvist visade och berattadc Om sina

l五●lSfynd fran 76:En abcrration av D力 rs″

ル S″νa SChiff flan sk,sandhammarcn,И ″ο″ο―

gッ″a bο″θαfls Nordstr  ny for To, Kiruna
29676,Rο′s′″αα′b″″ Dcn&Schit aterfynd
ptt Go,Kettelvik och Sy″ α′′力́ ′ο4/7αソJνθ″″お

Stgr  Ha, TOnnersa  Lars lmby anmaldc
Cο s771″ ψ ″お L i2 ex nyfor 01,enda tidigarc

kanda svcnska rappoltcn ar fran mitten av

蒻 ぼ 辮 窓

S鵠

緞 輔競 Fl
abcrrant cx  av ι′′力οs'α  ′″′α″σffa L Undcr‐
tccknad visadc l cx av C″′ο″ε″S′お εοЮ″α′α

Hb fran sk, sandhammaren 22 7 76, ny for
landet samt Sッ ″′″′力′′ο″ 772ッ 0′a=∫0/″lS Bkh
ny  for  So,  Gasinge  Till  sist  berattade

Torstcnius om sin vistelse i nora SvcHgc i
somras ur oarilsynpunkt och skickade rtlnt ctt

ex av ιas,ο″ycra st″α′″″g′α H‐S fran Lu,
Glnivaare till beskadan

25 oktober― Narvarandc 48 medlemmar ―Nya
mcdlcmmar: Hans Forslind, Vasterhaninge,
Hans Karisson, Kumla och Valtcr Johansson,
varnamO_styrelscns forslag om en haning av
mcdlcmsavgrtcn  til1 40  kr  godkandes  av
forcningcn ―Lars lmby demonstrcradc de tvゑ

olandska cx av Cο s″′α aF/illお L fI肺 1976
Urban Wahistcdt skickade runt cn l風 da med
nttra monterade tuscnfotingar Fil dr Thure
Pralm bclattadc om skalbaggs″ nd han gOrt i
komposthogar ByrMss Tor‐ E"k Leiler med‐

dcladc″ nd aV/1′力οグルs cο″s′″κa′″s L som
enda represcntant av sitt slaktc anmant forc_
kommande i hastspilining pa tradlos bctcsmark i

Up, Karsta 21 10 76  Samtidigt antrafFadcs
Иc″οわc力α ′:ig′″s々″ Bernh i antal samt aven
andra  skalbaggsarter  ―  Amanuens Gbran
Andersson, GOtcborg, h01l ctt foredrag om
tuscnfotingar



29 novcmber _Narvarande 46 medlcmmar. ―

Ordt informerade om bidragsm● ligheterna fran

NFR fё r Entomologisk Tidskrift samt bildandet

av Svcriges Entomologiska Fё rening. ― Fil.

Fdreningsmeddelanden l l l

dr. Per Douwes, Lund, hiill ett fciredrag:
'Glimtar fr6n en resa genom Tunisien".

Hikan Elmquist

Frin Entomologiska Sallskapets i Lund sanllllantrttden 1976

Jθ ノα″rrθ″ブー37 personer narvarande.― Talade
ordf.till lninnet av Sallskapets ledamot Torstcn

B. Hasselroth, som avHdit, och agnadcs den
bortgangne en tySt nlinut. ―HёH Bert Persson
ett bredrag om"Manjusets invcrkan pi nyg‐
Och agglaggningsaktiviteten hOs nattflyn''. ―
Anmalde Bcngt Bengtsson bjande smttiaril_
fynd:7セ ′

`′

οグ′s sc″Jipr′′″Sm.Hummeln 16.6.74,
nyおr landet samtお jande nya landskapsfynd:

Cο′′ο′力ο″α  sεαbriグα  01.  Lёttorp 9.6.73,

営:獅北″棚後,″′2・ o'■1lp::,;l
Cο 6カy′″Jα ノ″ρ′Jεゴ′α4α Ol.Ottenbylund 7.8.75,
EJαεカゴsra r″αριzノ

`〃
α Ol. Byxclkrok 14.8.75,

И′ο″ッ
`′

οお らFs″ねた′″ 01.Lё ttorp 15.8.75,
Иrι″

`′

″ ′οη
“
αセ″α Ds.norr om Vanersborg

22.6.75 och Cα りcο′〃″′∫cル″′′Jrr″ 01.Lёttorp

28.7.75.― 巧 almar H01mq宙 st demonstrcrade en
hona av Pο ry。

“
″θ′夕s′εαr“s som saknade巧 011

pa fram宙 ngens ёversida(ex.taget i Dr.Hamra‐
fJallet). _Ingvar Svensson visadc de fё r landet
nya EJθ εカプs″αε′″gJ′

`′

′α och E.′ α″αs′′ι′′α samt
de liknande E. ′ηιg′″′′′α, E. た′′772ク″′′′α och
E. ″gック″′′′α, namnde Ocksa att cο ′′ορ力ο″α

scabrida,som ar kind fran Sm.,ol.。 ch Go.,
ska ersatta c.s“α′グビッο″α i sverige.

2ア ル br′θ′ゴ ー 37 personer narvarandc. ― In‐

valdes i Salskapet: Jirnmy Adolfsson, Stock‐

holln, Barbara Ekbom, Lund och ttcH Lund‐
qvist, uppsala. ― Talade ordf. till minnct av

sallskapets kOrrespOnderande ledamot Leif R.
Natvig,sonl avlidit,och agnades dcn bortgangne

en tyst minut. _upplaste Bcngt Nllsson revi‐
sionsberattelsen fё r 1975 och bcviuadeS pa revi_

soremas rekominendation styrelsen full och
tacksam ansvarsfrihet fё r dcn tid revisionen
omfattat. ― Fё rrattades stadgeenliga val och
valdes fё tande i tur att avga varande funktio‐
narer: Bcngt 01of Landin (v. ordf., omval),

Ronny Larsson(kassё r,Omval),Erik Tham(led.
u. s. ■, crsattcr ossian Lars6n, som varit

styrelseledamot i ёver 50 ar och som undanbett
sig omval)oCh КUell AnderssOn(suppl.,ersitter
John 卜1●hlow, som undanbett sig omval). _
Inledde Rune Gcrell en diskussion om ''Ento‐
mologernas roll i landskapsplaneringen''. ―

Utauktionerades 127 insektiador, som tillhё rt

Frithiof NordstrOm och som inbringade ett
belopp pa 4 945 kronor,samt 2 ex. av likaledes

nordstrё mska"Svenska ttarilar''.

26“α″s -35 personer narvarande. ―Invaldes
i sallskapet:Torstein Kvamme,Å s,Norge.―
Fёrrattades val av revisorer(Bengt Nilsson och

Alan Dufberg)och re宙 sOrssuppl.eOy Daniels‐
son och Lars Savedal),samtliga omval.― Ta‐

lade Karl‐ Johan Hedqvist om''Intryck fran en
resa till syd6stra Australien". ―Dementeradc
Alan Dufberg fyndet av И″ルοbル″ θ

“
ε″ α″′,

anmalt vid s狙 lskapets mёte 25.4.75;skaH vara

И.′ο″9〃α′fr“・

2θ αpri′ -30 personer narvarande. ―Invaldes

i sallskapet:HenHk WegneHus,Nacka.― Talade
Bert Persson om''Studier av biologiska kontroll‐

metoderi USA''.― Ingvar Svensson demonstrc‐
r・ade: 二θ・9p`ン

`s′

α ′′′
“

rα″α Nb.Kauni10ki
28.6.75, 3 annu ● beskrivna, nordsvenska
EIα 6カ Jsra‐ arter och Pα ′ο″″′χ ′″′

“
gO′″, klackt

fran Betula pubcscens. ― Sekr. demonstrerade
levande lsoptera och Embioptera fran Tunisicn.

28“ a」i-32 personer narvarande. ―Invaldes i

sanskapet: Andcrs Nilsson, Lund. ― Talade
ordi till ■linnet av Salskapcts korrespon‐
derande ledamot Karl Holdhaus,Wien,sonl av‐
lidit,och agnades dcn bortgangne en tystininut.

―Utstts en kommitt6但 ugo Andersson,Alan
Dufberg och Thomas Jonasson)fё r utarbetande
av fOrslag till ny verksamhet inom Sallskapet._

Talade ord■ om '1)c entomologiska mus6ernas
framtid''.

″ s`′ rι ″らιr-40 personer. ―Invaldes i Sa11-
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skapet: Magnus Johansson och Lars Angberg,
Lund samtJё rgen Larsson och Lars Andersson,

Mallnё .― Taladc ordf.tin■ linnet av Sallskapets

hedersledamot Per Benander och Shllskapets
ledamot Hclge Allander, vilka avlidit, och
agnadcs de bortgangna  en tyst nlinut.  ―

"Sο″1′πα″′′SSたOrグ '' 一(DHe Ryberg meddeladc

massfOrekomst av nyckclpigor och dcras para‐
siter och prcdatorcr samt rap● ord10ppan,raps‐

baggen och sadetripS i Skanc. Aven getingar

hade varit vanliga,liksom kalstckcln pa Falster―

bonaset. Nyckelpigan 〃θ′ッz′α οC′′′′′α hade

observerats langs skanes vastkust, 一 Ingvar

Svcnsson meddelade fObandc fyndi Ch′ ο″ο‐

d`s (G`″ c力 fa)′″αgjεご〃α (ny fёr landet)Sk.

Torup 26.6 tills. m.r′ ′′′。″′s sα′′rr′″,ι Fr力ο‐

εο〃′rJs ac′ ″横 )′′で′′α klackt ur minor pa Acer

campcstre Sk. V Nё bbclёv, Mossby h6sten

1975, Иcrο′ッ
`.ra r″

Jグ′″s 1 8 01. Bё da 4.8,

C″ε′′′Jα g″αρ力α′′ l cx.Ha.Tjolё holm l.7,

E7/srrο ′′αο′′ソα″a talrik pa sandhaminaren ёver

ぬlt av Calamagrostis epigeios frin solned‐
gangen till skymningcn,(デ ′′α′′α α′bο″′grα′α

Sk.Biё rnstorp 14.6,Ps′ ″どορα″′力
`″

α〃αc“′α′″

talrik vid samma tin'1lle, DJο りεrr′α α♭f′ rι′′α

l cntonig ご Vg.Hallcberg 5.7,Pα ″″′″α

′′′グ′rsfα″α 1 9 Sk. LinderOd, Boarp 9.5(det
sydligastc fyndct i landet),3″οrrορ力a bο″′′′′α

nttra 9 9 och l♂ Ha.O Karup,Hulrugcred
24.7 (ご  troligen d tagen i Norden tidigare),
sI′οrrο gα ε′r′α′′′′α klackt ur maiSk01V frin

Jugoslavien,  Srο ″()pr′ηχ   ″ο″
“
′′′′α   och

EJαε力′s′α srαわ〃
`′

′α Sk.Klagshamn 17.7,E.9“α‐

グ″′′′α l ♂ Vg. Hallcberg 5.7, E. ′
`′

″agο″′〃α

Ds. Bttckefors, Backc 4.7, Scy′ 力′な た″οε力′″α

t・alrik 宙d Krankettё n, Sk.15.7, N″′′6“′α

′ο4ビc′″α′′″ Sm. Huskvarna nlinor 30.9.75 och

Trル″
`′

′α 力′αα′yイ′α Sk.Klagshamn 14.7.―
01ov Tёrnblom meddeladc fynd av ναcЮ g′οss′

srι′′α′α″″″ Sk.ÅstOrp och hussyrsa utomhus

pa samma plats.―  Bengt Å峰 BengtSSOn
anmalde de tvi fё r landet nya /46″ (,′′ρJα

ρツg“ιαれα 01. Lёttorp 16.5 och νο/1ορJsル″
`‐

srrθ′′a Sm.Tingsryd,Norraryd 26.6.― Christer

BcrgendOrff anmalde cos″ Jα  ο6′′″″Js  Bl.

Ysane, ny fёr landskapet. ― Bёゴe Dalsved

meddelade fynd av Pο′′οbヮθ〃
“
ονJJ 2♂ ♂Dr.

Floda och И′′″οsrο′α ′χrr`“α,  som Varit
Vanlt pa sandhammaren.― Harry Ryd6n m゛ ‐

dclade fynd av Иcrοりε′α
“
′″yα″ЙJαJs fran ol.

― Alan Dufberg meddclade fynd av ljι ρ′′″α

sε

“
′′′′α′′ i stort antal i Sk. Hackeberga och

L. sιχg夕″α′α vid Sk. Ellestadttё n i SIutet av

juni(Sydligaste fyndet i landet).― Fёjande hade

noterats om dc stora dagttarilamas och immi‐
grantemas brekomst:/α ″′ssα αrθ′θ

41α
 vanlig i

Sk enl. 劇cra obscrvatё rcr och pa C)1.(Bcngt

Åke Bengtsson), /.`α ″グ′′ Sk.Kaseberga
(IngVar svensson), 、ヽ″ρr2α′Js α″′′opα  manga
platser i Sk。 (enl. flera personer)OCh Vanl. i

Kungsbacka(Hjalmar Holmq宙 st)1.N.ρο″―

c力 ′ο″οs larvkoloni vid Tavelsrum, 01. lAnders

Nllsson),l cX.i Sk.Åkarp eer M61ler)OCh
ntttra ex.sk.Angclholm(BO Gё ran Larsson),

Pα″4α ss′frs αρο′′ο vanlig i Smalands skargard

enl.flera personcr,P′ rrsJa gα ″1′ηα vanlig i Skane

(01le Ryberg)och pi Ol.(BengtÅ kc Bengtsson)

samt Prr/セ′′α
“
α
`″

′Jip′ ″″お Vanlig i Skttle(011C

Ryberg).

29οた′οわ′″-27 pcrsoner narvarande.-lnvaldcs

i S,1lskapct: Bo Gё ran Larsson och Pcr 01of

Tibermo,Ångclholm samt Pcr Mё llcr,Lund.―

Valdes fёr l ar Carl H.Lindroth och Bcngt 01of

Landin att vara ordinarie ledamot resp. sup―
pleant i styrelscn fё r Sverigcs Entomologiska

Fёrening。 一Berattade Ordf. och Christine Dahl

onl den lntcrnationena Entomologkongressen
i Washington i augusti i ar. ―IngVar Svensson

meddcladc att 4 ex.av S′ グ′″′α zο′′ゴた改 ′′

tagits under hё sten varav 2 i Sk. Baskemё na

och liSk.Rё ddinge.

′94οッ′
“

b`″ ―Faellesm¢de-56 pcrsoner nar_

varandc,dttav 14 danska gastcr._Inledde Niels

Peder Kristenscn och lngvar Svcnsson en
diskussion onl "Relationerna mcllan amat6rer
och fackentomologer''.

2θ グ′ε′IP7ι′r - 36 personer narvarandc. ― In‐

valdes i Sanskapet: Ovc Bengtsson, Vcllinge,

Lars Sё dcrstrёm, Gё teborg, Kent ()lander,

Trollhattan, valter Johansson, VarnamO samt

Hans Dcgler, Heidemarie Nielsen och Torc
Johansson, Malinё . ― Beslёts att sanka med‐

lemsavgiftcn till 10 krノ ar frOm 1977 och att

ana medlcmmar skan fa kallelse till mё tcna. ―

Bcslёts att utse Per Douwes till Sallskapets
lokalredaktёr fёr Entomologisk TidskHft med

Hugo Andersson som suppl. ― Berattade Pcr

Douwes om "En resa genom Tunlslen". ―Bo
C)lsson anmalde/4ρ α′″s bimac“′α′夕s ny fOr Sk.

frin Angelholln ll.4.76.

Per Douwcs


