
Fiireningsmeddelanden.

Av salnmantredena under 6r r95z har sex hillits pi Riksmuseet och tre
pi Skogshtigskolan. Vid sammanredet dera z8/r fungerade prof. Tullgren
som ordfiirande och dr Brundin sonr sekreterare, vid iivriga sammantriden
dr Brundin som ordfiirande och lic. Nyholm som sekreterare.

Sammantredet mAndagen den 28 Januarl 1952.

Nirvarande 36 medlemma!-
Ordf. meddelade, att Fiireningen fiirlorat sin eldste medlem, f. d. filt-

lAkaren Torsten Falck, Kristianstad, som avlidit den rr jan.,97 er gammal.
Han hade tillhdrt Fdreningen sedan 1884.

Till nya medlemmar valdes: hr G. Loreotsson, Skronrberga och prov.llk.
Leif Ekblom, Pitee.

Prof. Tullgren meddelade, att han av ildersskll sage sig niidsakad att
avgi som ordfiiraode.

Till ordf. valdes (pi r ir) dr Brundin, till v. ordf. lic. Ahlberg. till sekr.
lic. Nyholm, till ord. styrelseledamot prof. Tullgren och till suppl. jigm.
Palm. Till ord. st-vr.led. onvaldes dr Nordstriim, I bibl.utskottet omvaldes
prof. Lundblad samt nyvaldes prof. Tullgren efter prof. Triigirdh. I red.-
kommitt6n omvaldes prof. Tullgren och ny'valdes jigm. Palm efter prof.
Trigirdh. Till revisorer omvaldes ing- Borell och hr Leiler och till rev.suppl.
ing. Skogsborg och ing. O. Agren.

Doc. Bjtirn Petersen hiill fiiredrag om insektvandringar. varvid gris-
hoppor, slindor och fjirilar behandlades. Grishoppsvaadringarnas upp-
komst, ekonomiska betvdetse och bekimpning beriirdes. Av vandrande slin-
dor behardlades Libellula qrcdrinacrldlc och ay fj?irilar i fiirsta hand sl-
dana arter, vilkas r.andringar ocksl beriir virt land (Pierrs brassicae, Pyra-
neis cardri, fanessd atalafita, Acherontia atropos m.ll.).

Den nln alde ordf. dr Brundin framfiirde Fiireningens tack till prof. Tull-
gren Iiir hans {ramgS,ngsrika arbete i Fiireningens tjanst under ett 24-erigt
ordfiirandeskap.

Sammarffidet mdndag,en den 25 februarl 1952.
Nirvarande 27 medlemmar.
Till nya medlemmar yaldes: hr Sten Persson, Granums by, hr Lennart

Ser6nius. Stockholm, avd.chef E. Striinrgren, Hohultslitt och stud. Jafl
Hedberg, Stockholm.

Fil.lic. Tord Nyholm hiill fiiredrag iiver amnet ,Stiivslindorna. en av
vira fiirsumnrade insektgrupperr. Fiiredragshillaren redogjorde fiir hu-
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vuddragefl i copeograternas byggnad, fortplantnings- och niringsbiologi,
levnadssatt och systematiska indelning- Frin Sverige vore nu med sakerhet

50 arter konstaterade, av vilka 15 arter hade uppteckts av ftiredragshillarea
uflder de sista tre Aren.

Hr Axe[ Olsson visade ett ex. av den fiir landet nya Philonthus jurgans
Tottenham, taget pi Lingholmen i Stockholm. - Hr Forssllnd visade
Losius ueridiotalis Bondroit, funnen av Bo Tjeder i Sk. (ny fiir Sverige),
vidare Clnltlrisro creaalo Esp. frio Bl. samt Trisenodes delruncata Mart-
Irln Upl.. Tnlj6 (leg. Forsslund), den sistnimnda tidigare blott tagen
en geng i Og. r&o. - Hr Bryk meddelade, att dirgrisfjlrilen inte ldngre
skall ftiras till sliktet Parorge lt,:n tlll Lop;ngd Fr. lloore.

Sammantradet mAndagen den 3l mars 1952.

Ni.rvarande 4r nedlemmar.
Hr Leiler fiiredrog revisionstrerittelsen ftir ir r95r, vilken godkindes.

Fiireningen beviljade styrelsen och skattmlstaren full och tacksam ansvars-
frihet fiir det gangra rekenskapseret.

Revl8lonsberittelse.
Undertecknade, utsedda att granska Ertomologiska Fiireningens i Stock-

holm rikenskaper Iitr ar rg5r, fi efter fullgjort uppdrag avgiva ftiljande
revi sionsberittelse.

Fdrenirgeds inbot sler oclt utgitter riibe$ha?sdlet rg5r.
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Fdteningcts lottler-

Sedan rdkenskapsirets biirjan har Grills fond iikats med t79:6r kr. och
Standiga ledam6ters fond med r5o: - kr.

F 6 r e*in g ms rr.edlenrsaflt al.

I\{edlemsantalet, som u[der aret iikats med 13 nya medlefluDar, utgjorde
vid arsskiltet 422, \a;rar 426 irsbetalande och 46 icke irsbetalande (heders-
ledamiiter, standiga ledamiiter etc.).

Revisorerna, som granskat samtliga rdkenskaper, verifikationer och hand-
lingar, hava funnit dem i god ordning och hemstd,lla dirltir till fiireningetr
att full och tacksam ansvars{rihet beviljas styrelse och kassafiirvaltare Iiir
rakenskapsaret I95r,

Stockholm i mars r9S2.

Ert-sl Borell. T.-E. Leiler.

Hr.{,ke Janzon visade levande ex. a\ Grolhidostrelrtts gigas Peters. hem-
fiirda av hononr frin Afrika. - Hr Nyholm anmilde den ftir vetelskapen
nya Cercyon,Iolssori Nyh. in litt., funnen pi Gtl. och Ol. samt Iiirevisade
fiiljande fiir landet nya atter Kolbio quisquilianut Bertk. och Caecilius atri-
cornis llclachl. (Sk., Falsterbo, leg. S. Berd6n), Peplootyso discoidea Meig.
(Sdnr.. Tockentin, leg. Nyholm, det. Ringdahl) och Plngocarpts lelrnundts
Harris (Sthlm. Riksmuseet, leg. idem, det. Hering).

Jagm.'fhure Palm talade itver amnet >Om uppfiidniug och klickning av
tridskalbaggar>, Fttredraget har publicerats i Entonr. Ts., 1953. sid. 5r ff.

Sammantridet mlndager den 2E april 1952.

Nirvaraode 3z medlemmar.
Till nya medlernmar valdes: med. dr Nils Gyllensvird, Karlskrona, hr

Gunnar Hallin. Hasselfors, stud. Olle Trottestam, Bromma och hr Bror
Killkvist, Kallhiill.

Till Grill-stipendiat fiir er 1952 utsig Fiireningen pi styrelsens fiirslag
stud- Jan Hiijer, Djursholms sanrskola. Fiireningen besli;t vidare att tilldela
stud, Kelstir Larsson, Komm. g'ymnasiet, Filipstad, delarna iiver dagfj?irilar
och vecklare av Sv, Ins,fauna.

Hr Helge Allander meddelade, att det nu fastslagits, att Etdromk versi-
roloro L. kopulationsflyger aven om natten. - Hr v. Mentzer hade vid
upprepade tillfillen iakttagit, att Endro'inis-har^narna slutat flyga vid en
bestamd tidpunkt pa dagen, ni.mligen kl. rz.3o. - Hr Palm pipekade att
fiiljande skalbaggar sarskilt borde uppmirksammas under den kommande
somnrarens insaorlingar: Philotttltus furrct(s Gta.r.,,tt?rr.J,aBariJ-gruppen,
slil et Biblopl.ctus och sldktet ,rl.fiorus. - Hr Nordstrtim visade tre ftir lan-
det nya gelechiider I Phthorirnaco diffluelb }lein-, Phth- fetticell.o fIackm.
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och Stotnoftcrli songiellaSlt., samtliga fran Upl., Alvkarleby r9a8 (les. W.
Brandt, det. Benander). - Hr Nlalte Carlsson visade Hotneosorrd fseudo-

nbella Bert, tagen i Sickla park (det. Benander). Ny fiir Srerige. - Hr
Leiler anmllde liiljande skalbaggsfynd: Dryocoeles oillosus F-, A?al s bina-
culatus L. och Nernosorna elongatufl L. frin Upl., Etdgarn samt Hypocoelus
cariticels Rtt. frin Upl., Bitfors. - Hr Aberg meddelade ett f.vnd av AlPe-
ditm broch),?terttu Grav. var. Cyllenlwli Sahlb. pt Svartsjiilandet. Denna
form hade tidigare inte noterats fran Sverige. - Hr Lundblad redogjorde ftir
sin understikning av slaktet Scorl,oro[ro, av vilket han urskilt tva nya arter,
lodoccs Lbd och boreale Lbd, samt meddelade ett fynd i LIpl. av Leiodetus
KoJJcri Redtb. - Hr Axel Olsson anmilde en ftir landet ny kosmopolit,
Atlagei s gloriosae F. (r ex. Nacka, \0/6 1943,leg. B. Ingelstrtim).

I diskussionen kring temat rlnfiir den kommande jaktsesongenr gjordes
talrika inlagg. - Hr Palm beskrev en anordning fiir insamling av skalbag-
gar pa avhugget ris. - Hr Nordstriim framhiill, att farskt ris med kvar-
sittande blad brukar ge gott utb],te av fjirillarver. Han meddelade iven,
att han prtivat kvicksilverlampa ftir fangst av nattfjaribr med u&narkt re-
sultat. - Hr Brundin rekommenderade grishtigar framftir allt fiir fingst av
smistaphylinider. - Hr Leiler meddelade, att han fatt en larv av l,/rors
z loors l'ourcr., som linge hade vegrat att fiirpuppa sig, att efter ro daga!
iivergl till puppa, sedan den nigon tid liirvarats i kylskip. Han omnimode
vidare ett lynd av Athotts rafic-larver i tallstubbar angripna av Spoadylit
samt ifrlgasatte, om det inte existerade ett visst samband mellan dessa bida
skalbaggar. Hirtill anmirkte hr Palm, att han funnit elaterider i allmanhet
vara allitare. om ocksi vissa arter, sisom lllrols zillosrs Fourcr. och
Harfiiliss nlld atus De G. kan utvecklas enbart i svampigt virke. - Hr
Hansson omnimnde, att han vid lockbetesfingst av nattfjirilar iakttagit,
att om betena upphingdes sent pi kvillen, lockades fjirilar endast till de
fttrst upphangda betena. Detta kunde miijligen ftirklaras med att fjiritar
iflte uppsiiker beten annat in nir de just biirjat flyga och er som mest
hungriga. r\[ed anledning av detta meddelande framhtill hr Allander, att
under lugna, klara kvillar sjunker tempeBturen sa hastigt, att Ijarilarna
snart slutar att flyga. - Hr Lundblad omtalade, att han pi Madeira hade
gjort den erfarenhetelr. att nattfj;rilfangst pl ljus gav mycket kleflt utbyte
vid fullmi.ne, - Hr Ake Janzon demonstrerade fingstburkar av plexiglas,
sonr tack vare sin ringa vikt och stora hillbarhet vore att fiiredra framfiir
glasburkar. - Hr Ahlberg framhiill, att liisningar av ammoniumsalter,
framfiir allt ammoniumstearat, vore ett utmerkt lockmedel fiir dipterer.

Sammantredet mlndagen den 26 lmlai 1952.

Nirvarande z3 medlernmar och 2 gester,
Pi styrelsens fiirslag besliit Fiireningen att till hedersledami;ter valja

prof, Richard Frey. Helsing{ors och prof. August Thienemann. Pliin.
Till nya rnedlemmar valdes: stud. Lars Ahlmark, Fagersta, fil. stud. Sven
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Nlathiasson. Trelleborg, byriing. Arne Ringstriim, Stockholm och hr Bengt
Nilsson, Espinara.

Det av skattmistaren uppgjorda statfiirslaget fitr 1952 godkindes av
Ftireningen.

Fiireningen godkende utan indringar styrelsens fiirslag till nya stadgar.
Hr Axel Olsson tisade Ph.ilonthrc llvr urunt Aub6 och Medon nigriceps

Kr.. bida av honom tagla pi Lingholmen i Stockholm. - Hr Borell visade
Dryuonia chaonia }{b,, funnen i Solna.

Doc. Karl-Herman Forsslund uppehiill sig i sitt fiiredrag rNegot om
svenska myrorr frimst vid vira myrors biologi och ekologi. Han ldmnade
iyen uppgifter om de olika arternas utbredning inom landet samt redogjorde
fiir huvuddragen av de svenska myrornas systematik. Hittilts ar 52 myrarter
kiinda frin Sverige, av vilka dock erl., Camronott s zagrs Scop., tydligm er
vinddriven och tvA rena s]'nantroper, varf6r vi fir ri.kna med 49 inh€rnska
arter.

Sammartradet mlndager den 29 september 1952.

Nirvarande 37 medlemmar och r gest.
Till medlemmar i Fiireningen inlaldes: leg. lek. K. O. Lundgren, Stock-

holm. tandlak. Paul Wilstadius, Lund. hr Ingemar Bengtsson, Sliiinge, kam-
rer G. Hellquist, Gristorp och hr Wilhelm Zael, Stockholm.

Fiireningen antog det vid sammantredet den z6 ma1 godkanda ftirslaget
till nya stadgar.

Under rubriken >Sommarens skiirdr {iirekom fiiljande meddelanden och
demonstrationer: Hr Axel Olsson visade det pi virexkursionen till Eldgarn
funna exefiplaret av Errr-1'rrso coarctalo \lark., vidare m Annu ej sekert
bestenrd men i varje fall fiir Sverige n.v Atonnrio, tagen av honom pa Fa-
fingan i Stockholm. s,amt ett ex. av Sitoro cylitrdricollit Fihrs, antrafrat
pl DjurgArden. - Hr Palm demonstterade Aleoclora I1gaeo Kr. frin Sm.,
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YArexkursionen till EldEartr sdndagen den 25 m t 1952.

Deltagare tz medlenrmar och .t gester.
Vidret, som vid starten hade varit ganska gott, fiirsimrades si smSningom

och fram pi eftermiddagen vidtog ett ihillande regn. Resultatet av insam-
lingann blev dock gott och flera renrarkabla fynd gjordes. Fremst biir
iranrlrillas den fiir Sverige nya staphyliniden Eurlusa coarctata Mirk., som
antrifiades av Axel Olsson i en av losirts brtnnets Latr- bebodd ek. Vidare
kan av skalbaggar ndmnas Cor-r,rrDires biluslulat s L-. Xfleti,ll./s lottgitorsis
Janss., Hypulus querrirrrs Quens., Rhlntolts lr.rDdtxs SchiiDh., Rhynchaents
rrfilorsis Germ. o.h Ernoponts tiliae Paru. Av Ijirilar pitrifiades bl.a.
Cidoria hosl ata }{b., Celona confusalis H.-S.. SolenoDi.a pineli Zdl.,
I-ithotolletk cranrcrella F-. L. Etercitoliella Z-. L. alniloliella Dtp., L. trislri-
gella H*'- och L. joannisi Le Irlarch.


