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Attonde Svenska

ENTOMOLOGMÖrPr
Föreningen Sörmlandsentomologerna
har glädjen att inbjuda till det åttonde
svenska entomologmötet och årsstämma för Sveriges Entomologiska
Förening den 13-15 juni 1997 på
Stens unds Jb lkhö g skola utanför Tro sa
vid den sörmlcindska kusten.
De svenska entomologmötena är nu en etablerad tradition och en årlig höjdpunkt för
sociala entomologer. Programmet detta år
kommer att innehålla de välkända inslagen
som årsstämmoförhandlingar, föredrag, exkursioner, lampfångst samt glädje och gamman. Mötet börjar redan på fredagskvällen
och avslutas på söndag eftermiddag. Tema
för det åttonde entomologmötets exkursioner
och föredrag cir s kci rg ård s e nt o mo lo g i re s p e ktive biologisk mångf'ttld och inventeringar
Fredagskvällen kommer att ägnas åt års-

stämman, ankomstregistreringar och framåt
natten lampfångst på närbelägna kustlokaler.
Vi räknar med att framgångsrika årsstämmoförhandlingar skall kunna genomföras även
fredagen den trettonde.
Lördagen är den stora exkursionsdagen
med båtfärd ut tili de större öarna i Sörmlandsskärgården. Huvudmålet är det nyblivna
interimistiska naturreservatet Askö. en kilometerbred och sju kilometer lång spjutspets
som sträcker sig från innerskärgård till öppet
hav. On innehåller många olika biotoper såsom barr- och ädeliövskog, ängar, hällmarker
och strandbiotoper av olika karaktär. På ön
ligger också Stockholms universitets marin-

mologiska inventeringar. Ett rikhaltigt program med bidrag från ArtDatabanken och
olika genomförda och pågående projekt kommer att erbjudas. Föredrag och redovisningar
från olika delar av landet som belyser något
av mötets två teman välkomnas! Maxtid för
föredrag
15-20 minuter. Anmälan av föredrag bör^rske till Föreningen Sörmlandsentomologerna senast 27 mars 1997.
Mötet och förläggningen kommer att äga
rum på Stensunds folkhögskola som ligger
nära Trosa mellan Stockholm och Nyköping.
Folkhögskolan ligger i direkt kontakt med havet och skärgården och har spännande biotoper i närheten. Det finns också en campingpiats att bo på invid folkhögskolan.
Kostnader, detaljprogram och anmälningsrutiner kommer att framgå av de handlingar
som utsänds till alla lokalföreningar senast under första hälften av mars 1997. Intresserade
bör i första hand kontakta sin lokalförening.
Anmälningsblanketten skall ha inkommit senast den 10 maj 1997 till Föreningen Sörmlandsentomologerna (adress längst bak i häf-

tet!)
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biologiska station Askölaboratoriet som
kommer att vara öppet för studiebesök.
Exkursionsdagen efterföljs av en social triv-

selkväll med särskilt program och avslutas
med nattövningar vid lamporna.

Söndagen ägnas åt föredrag kring temat

biologisk mångfald samt metodik f'ör ento1t2

Larv av makaonfjäril (Papilio machaon) i SörmIandsskärgården. Foto : Ingemar Struwe.
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