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Rekorddeltagande

Si var det till iinda. Jag tror att bide arrangciren
Fcireningen Sydostentomologerna, SEF och deltagarna kiinner sig ncijda efter tre intensiva dagar.
Riiknar man in alla personer som var med till och
frin si var vi denna ging tiver 80 personer - rekord! Det Ar 5-10 fler iin det fcirsta entomologmdtet som anordnades i Uppsala och som siigs ha
det tidigare rekordet.
Vilket viider!

Efter riitt minga ir med dflligt och halvtaskigt
vdder si blev det nu en fulltriiff. Solen fl<idade
frfln en niistan klarbli himmel under hela mdtet.
Det var bara under exkursionsdagen som det drev
in en tunn molnskija under eftermiddagen. Vi var
minga som tyckte det var rdtt skcint. Sex-6tta

timmar

pi

alvaret med gassande solsken kan bli

lite viil mycket. Jag har nu avsldjat exkursionsmilet, men jag ska ta allt frin b6rjan.
Stiimman
Niirmare sjuttio deltagare ddk upp pe Olands
folkhtigskola redan pi fredag kviill lagom till
stiimman kl. 19.00. Stiimman rippnades av
Sydostentomologernas ordftirande, Mats Lindeborg, som sedan liimnade ordfcirandeklubban vidare till Hasse Karlsson. Han lotsade sedan stiimman igenom dagordningen pi ett elegant vis.
Revisorerna godkiinde styrelsens arbete och
styrelsen beviljades ansvarsfrihet med acklamation av frirsamlingen. Endast en motion hade inkommit, tyviirr fdr sent. F6ljande verksamhetsplan godkiindes:

Den traditionella gruppbilden tagen utanfcir Olands folkhdgskola.
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* Fortsatt utgivning av ET
* Oka antalet prenumeranter av ET
* Utgivning av SEF Informerar ev. bara hem*

sidan

Oka informationen om entomologi och SEF
via massmedia och hemsida
* Tillsammans med Upplands entomologiska
fOrening anordna det elfte Svenska Entomologm0tet
Arsavgiften frir Iokalftjreningarna faststiilldes
till l0 kr/medlem. Prenumerationsavgift ar 2000
ftjr Svenska prenumeranter fcirblev ofciriindrad
180 kr. Det innebiir att den nu varit ofciriindrad
under fyra 6.r.
Valen blev odramatiska di samtliga personer
som var aktuella f6r omval valdes om. Det innebiir samma styrelse, revisorer och valberedning
ytterligare ett 6r.

Ovriga punkter
Per Almkvist meddelade att den efterl[ngtade
entomologmatrikeln nu iir klar. Den finns digitalt hos landets lokalfdreningar. I niista matrikel
som beriiknas till 2001 planerar vi att utcika den
med e-post adresser.
Niista i.rsstdmma kommer att gi av stapeln i

Uppland. Arrangcir
ska frirening.

blir Upplands entomologi-

Markiigardiplomet delades
c. Ryggradsliisa

Apollofjiiril

i

5r mellan tvi

kandidater. Ulf Olund, Atratt utanfdr Pitei som
genom gammaldags hdvd av sin slAtteriing bidragit till att rddda kvar tvi fjiirilsarter i landet,

blybandbrokvecklare (Capricornia boisduvalliana) och bokstavsmott (Diasemia reticularis).
Den andra pristagaren utgdrs av tvfl personer,
briiderna Olov och Per-Erik Wedin som avsatt 5
ha av sin mark som naturreservat.
Arbetet med skriften landskapsinsekter fortskrider om iin i lingsam takt. Vid mtitet skickades skisser runt pi samtliga arter, ritade av Nils
Forshed. Synpunkter inhdmtades fcir vidarebefordran till konstniiren. De flesta landskapsinsekter har nu texter. Publikationen beriiknas vara
klar viren/sommaren 2000. Information om
landskapsinsekterna hittar du pfl ftireningens
hemsida www.sef.nu .

Vid stdmman informerades om den pigiende
Oversynen av fridlysningsbestiimmelserna. Naturvi.rdsverket har utarbetat fcirslaget som sedan
har remissbehandlats under sommaren. Fdrslaget innebiir att ett antal insektsarter, varav de
flesta finns upptagna pi olika internationella listor, fridlyses. SEF har yttrat sig i iirendet. Naturvflrdsverket fattade i slutet av oktober ett beslut
som innebiir att 24 insekter och en spindel (Tab.
l) ska fridlysas tillsammans med ett stort antal
kiirlvIxter, mosszu, krtildjur m.fl. (Sist i denna
artikel kan du ldsa ett utdrag ur SEF's svar till
Nautv6rdeverket angiende fridlysningen.)

djur

(P arnas sius apol Lo)

Boknatfjfil (Euphydryas

(

Hypodryas ) maturna)

Bokskogsliipare (Carabus intricatus)
Bred gulbriimad dykare (Dytiscus latissimus)
Bred paljettdykue (Graphoderus bilineatus)
Brun griisfjiiril (Coenonympha hero)
C ardio p ho rus g ramine u s ftneppare)
Cinnoberbagge (Cucujus cinnaberinus)
Citronfl ?ickad kiirrtrollslflnda (Le uc o r rhina pe c to-

ralis)
Dirgr?isfj 2iril (Lo p in g a ac hin e)
Ekoxe (Lucanus cervus)
Ere sus cinnaberinus (spindel)

Gr<in fl odtrollslilnda (O phio gomphus

c ec i

lia)

Grdn mosaiktrollsliinda (Aeshna viridis)
Hirig dolkstekel (Scolia hirta)
l,ac on I ep i d o p t e r u s (Ynlppar e)
Lac on que rc e us (kniippare)
Le uc o rrhina albifrons (trollsliinda)
Ituc oruhina caudal is (trollsliinda)
Liiderbagge (O smode rma e remita)

Mnemosynefjiiril

(P arnas

s

ius mnemosyne)

r dubias (kniippare)
Stor ekbock (Cerambyx cerdo)
Svartfliickig blivinge (Maculinea arion)
A"renprisniitfjliril (Euphydryas aur inia)

Re itte re late

Tab. l. Utdrag frdn Natundrdsverkets beslut angdende fridlysningar i landet. Fr;ljande ryggradsltisa djur iir
fridlystafrdn och med 1.1.2000.
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Stiimman antog Bjcirn Cederberg fcirslag om och inte minst de fascinerande karstomridena
att stamman skulle gcira ett irsmcitesuttalande utmed Resmozonen. Vi fick dven se rdjningar
angiende avmaskningsmedel (avermektiner). som genomfcirts i Liinsstyrelsens regi och av
Ett pressmeddelande har dtirefter utarbetats och markiigarna. Bland kiirlviixterna noterades,
har resulterat i bide TY radio och tidningsartik- klippliik, sipdrt, ullsmcirblomma, bergskrabba
lar. Bercirda myndigheter har ocksi meddelat att
de avser att ta tag i frigan.
Klockan 2l .00 avslutade ordfcirande mcitet.

och stora bestind av den endemiska alvarmaltir-

ten. Viil framme vid Mdckelmossen fick deltagarna inte se svart stork som hade uppehilit sig

diir under morgonen, men flera av oss sflg dAre-

Bildvisning

mot vit stork!

Efter stdmman blev det kviillsfika och diirefter
Trots att insektsaktiviteten inte var den allra
htill PerAlmkvist en uppskattad bildvisning frin
bdsta si gjordes en hel del roliga fynd. Det mest
det24:e nordiska entomologmcitet i Estland. Det
var inte si minga insekter men desto mer av lan-

sp[nnande var tzickvingar av alvarlarvmcirdaren
(Calosoma reticulatum) som iir ett riktigt fabeldets natur och kultur samt en och annan entomo- djur fOr minga skalbaggssamlare. Denlever som
log.
namnet avsldjar av fjiirilslarver och finns bara pi
Stora Alvaret diir den pitrAffas med flera irs
Nattexkursion
mellanrum 6ven om det i flr redan glorts ett fynd
Ett tjugotal deltagare gav sig iviig till naturreser- vid Frcisslunda. En annan art var den endemiska
vatet Abbantorp - Rdnnerum som ligger i Mitf
alvarmalcirtcigonlappmalen (l,acanobia lacinialandskogen. Omridet dr utsett till irets lokal av
tella), en art som var ny fcir minga samlare och
Sydostentomologerna. Det innebiir att fcirening- som pitraffades i stort antal. Andra typiska alen hoppas pfl minga entomologbesdk under vararter var sena fynd av skuggmiitare (Dyscia
sommaren. Diirefter sammanstdlls materialet fagaria), liten borstspinnare (Setina roscida)
och publiceras i fcireningens lokaltidning "Luca- och alvarljusmott (Loxostege manualis). Bland
nus". Det fina viidret under dagen resulterade flugorna kan styltflugan Scellus dolichocervus
tyviin i en ganska kylig kviill med ett magert fjA- ndmnas. Den iir endemisk fdr Olands och Gotrilsresultat. Niimnas kan guldgul lavspinnare lands alvarmarker. Pfl Olands alvar iir den inte
(Eilema sororcula), grigul lavm[tarc (Paradar- siillsynt och hivades pi gul fetknopp. En annan
sia similaris) och benvedsmatarc (Ligdia adu- flugasompfitriifadesvarstjiirtfliganChaetolons/a/a). Nflgra unga samlare var dock jlittendjda chaea pa.llipennis. Den fcirekommer i Sverige
med de svdrmare som dcik upp, diiribtand en libara pi 6land och iir tiimligen allmdn pi Stora
gustersvairmare (Sphinx ligustri).
Alvaret.
Alla var nog glada civer att fi se bilarna som
Alvarexkursion
skulle skjutsa deltagarna till folkhiigskolan, men
Lrirdagen iignades flt en heldagsutflykt till Stora
ocksi <iver det vackra viidret och naturupplevelAlvaret diir tre naturvi.rdsomriden besciktes,
sen i detta unika landskap.
Stora Vickleby (660 ha), Lilla Vickleby (560 ha)

och Gynge (920 ha). Viidret var perfekt med
strfllande sol fram till lunch di en tunn molnfront placerade sig rakt civer alvaret till mflngas
liittnad. Viirmen var redan di riitt pifrestande.
Mellan sjuttio och 6ttio personer var efter en
halvtimme utspridda civer flera kvadratkilometrar och iterfcirenades inte fcirriin

till

middagen.

Vandringen gick frfln Vickleby alvargata till
Mcickelmossen genom de flesta alvartyperna;

alvartorriing, solv[ndelavhed, alvarfuktiing,
sprickstriingsalvar, buskmarker med en och tok

Hemlig utflykt
Efter en god middag pi folkh0gskolan satte alla
sig i en buss fcir avfiird mot okiint mil. Friigorna
var minga om kliidsel, om de skulle ta med sig
hivar och om vi skulle vara inne eller ute. Vi
som arrangcirer gjorde vflrt bdsta frir att fcirvirra
deltagarna utan att stitta dem pi pottan. Fiirden
slutade som minga nu vet hos Mia och StenArne som startat Olands fjiirilsmuseum. Museet
hade invigts dagen innan virt besdk. Det blev en
lyckad kviill med konst- och fjiirilsutstiillningar,
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fOriindringar i vingutseende. Populationerna lir
dels frin den isolerade lokalen vid Bejershamn
och dels frin en lokal i Tyskland som ligger i
norra delen av artens utbredningsomride.
Bj6rn Cederberg berdttade om sina kramgoa
iilsklingsdjur, bin och humlor. Vi hck h6ra om
flera olika arter och deras levnadsbetingelser. Vi
var nog flera som rycktes med i hans engagemang och det skulle inte f6rv6na om en och annan bygger ett eget bibatteri.
Carl-Cedric Coulianus beriittade om alvarets
olika naturtyper och de speciella insekter vi hittar diir. Han redogiorde f6r reliktarter och arter
med disjunkt utbredning. Han var tveksam till
om det verkligen finns nigra endemiska insektsarter

Karstsprickor pd Vickleby alvar utmed Resmozonen.
IJtmed sprickan syns tydligt hur hiillsniicknn (Chond'
rina clientu) betat lavar och alger Foto: Markus
Forslund.

musikunderhillning av bide proffs och entomologer, sill och fiirskpotatis och trevligt samkviim. Minga var aven glada att kunna ktipa nilar, hivar och andra samlarattiraljer. SEF tinskade vdrdarna lycka till och lovade att komma ftirbi och fika.

Extra nattexkursion
Hemfiirden gick klockan 23.00, vilket glorde att
en del inte kunde hilla sig ifran en extra nattexkursion. Denna ging till M0ckelmossen diir ett
par tidiga exemplar av ockragult nejlikfly (IIadena inegularis) infingades. Arten var di enbart tagen pfl StoraAlvaret. Ett par veckor senare hittade Ingvar Svenson den pi s0dra Gotland.

Fiiredrag

Srindagen inleddes med ftiredrag. Tvi av fciredragshflllarna kunde tyviirr inte komma si vi
trodde att det skulle bli gott om tid, men med
spiinnande friredrag och engagerade deltagare
gick tiden fon och i slutiindan si blev det riitt ont
om tid. Vi fick htira fyra intressanta fOredrag:
Per-Erik Betzholtz redogiorde f6r sina jiimfOrelser mellan tvi populationer av lavdagsviirmare, bl a giillande skillnader i utd6enderisk och
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Stora Alvaret. Det iir snarare en

friga

om dilig kunskap om dessa arters utbredning i
viirlden. Frigan liir diskuteras vidare.
Susanne Forslund beriittade och visade bilder
frin det blivande Viirldsarvet "stidra Olands odlingslandskap" Den I juli liimnade Sveriges regering in en anscikan till Unesco's viirldsarvskommitt6. I december 2000 avgdrs om Sddra
Oland kommer bli Sveriges tionde viirldsarv. Vidare redogjorde Susanne fdr ldnsstyrelsen arbete
med restaurering av scidra Olands alvarmarker.

Efter fdredragen vandrade hela skaran iviig

till

Uppsala universitets Ekologiska forskningsstation, diir Jan Tengd och Lennart Agren visade
lokalerna och berlittade om verksamheten. Detta
avslutade i.rets entomologmtite.

Mittlandsexkursion
Som en liten extrapunkt erbjtids de deltagare
som ville att ftilja med pi en liten extraexkursion. Den gick

till

det niirliggande Lenstad dZir vi

i

strilande solsken fick uppleva kovetenatfjiiril
(Melitaea diamina) och den numera fridlysta
:irenprisnatfjZirilen (Euphydryas aurinia). Bida
arterna har gfltt tillbaka i landet men har i mittlandskogens relativt goda populationer.

Genitalprepareringskurs
Med anledning av Svenska entomologmdtets
tioflrsjubileum genomfdrde Sveriges Entomologiska Fcirening och H0gskolan i Kalmar en kurs
i genitalpreparering den 17-18 juni i direkt an-

slutning till irsmcitet. Kursen riktade sig till
bide nybdrjare och mer erfarna samlare. Totalt
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Utdrag ur SEF's svar till Naturvirdsverket angeende fridlysning av insekterna i Tab. 1.
Naturvflrdsverket har 1999-06-23 skickat ut ett
fdrslag till nya fridlysningsbestdmmelser. I f6rslaget ingir en riversyn av befintliga fridlysningsfcireskrifter fOr vaxt- och djurarter samt en
utredning 6ver behovet av ytterligare fridlysningar.

son om tips vid genitalpreparering. Foto: Markus
Forslund.

deltog29 personer. Ldrare var G6ran Palmqvist,

Arne Moberg, Bengt-Ake Bengtsson (fjiirilar),
Thomas Pape (flugor, steklar) och Bengt Andersson (skalbaggar).
Pi kursen fick vi fcirst en allm[n genomging
av genitaliernas morfologi och terminologi av
Thomas Pape. Diirefter delade vi upp oss i grupper fcir genomging av respektive grupp och
framfcirallt prdva pi olika prepareringstekniker.

Fjtirilsfolket fick dven via TV-skiirm, se hur
Arne Moberg lyckades blisa ut vesican, den s.k.
viindpreparatmetoden. Det var flera av oss som
prcivade tekniken och inte var det lltt, men de
flesta lyckades till slut. Under kursen diskuterades dven var man kan fi tag i alla tillbehdr som
behcivs. SEF hoppas och tror att kursen stimulerade flera att komma iging med genitalpreparering. Det dr oftast inte sfl svflrt, men det finns en
spdrr som man miste komma 6ver.
Skalbaggsgiinget passade iiven pfl att besrika
naturreservatet Bj6rnd strax norr om Kalmar fOr
att samla in material fcir att Ova genitalpreparering. Bj0rnri hyser ett mycket stort antal rcidlistade skalbaggar och vid besciket noterades bl.a.
ektriidlcipare (Rhagium syc ophanta), ekoxe (Zacanus cervus) och liten aspbock (Saperda populnea).

Antalet entomologer i Sverige iir ca 1500, varav den allra stdrsta delen dr amatdrer. Inte ens
tio ginger si minga skulle riicka fdr att kartliigga och 0vervaka den svenska insektsfaunan.
Idag finns elva lokalfdreningar som alla iir anslutna till Sveriges Entomologiska Fdrening
(SEF). Rekryteringen av nya medarbetare i den
entomologiska verksamheten dr angeliigen och
av stdrsta intresse fcir svensk naturvird. Kiinnedomen om och skyddet av den svenska insektsfaunan :[r beroende av att vi i landet har en stor
och aktiv k6.r av entomologer som bedriver insamling och faunistiska unders6kningar. Risken
finns att dessa fridlysningsregler gtir att allmiinheten fir en negativ bild av entomologerna och
det i sin tur kan resultera i ett iinnu stiirre problem med att rekrytera unga entomologer. Pfl
sikt kan detta ffl frircidande konsekvenser pi entomologisk kunskap, vilket iir en fdrutsdttning
f6r ett effektivt faunaskydd som fridlysningen

pistod sig vilja vdrna om.

Synpunkter
Syftet med en fridlysning iir att fOrhindra insamling frin naturen niir detta utgdr ett hot mot artens fortlevnad. SEF har inget att inviinda mot
det synsiittet dven om vi anser att fridlysning lir
ett nigot fcirildrat skyddsinstrumenr. Ett rimligt
krav borde vara att ta fram fltgiirdsprogram fcir
aktuella fridlysningsarter och i dessa redovisa
vilka hot som finns och vilka itgiirder som kriivs
fOr artens fortlevnad. Detta stiimmer v[l civerens
med tankegingarna i Bernkonventionens artikel
4 vilket vi fcirutsiitter att NV beaktar. Niir det
giiller de nu aktuella insekterna si hotas samtliga av biotopfcirsttiring medan det iir ytterst fi av
dem diir hotet utgdrs av insamling i Sverige.
Undantag fcirekommer t ex de kniippare som

fridlystes 1998 i Kalmar
Markus Forslund

SEF inga inviindningar

lin. I det fallet hade
di beslutet var viilgrun153
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dat och arterna hotades direkt av insamling. Det
finns idag inga slkra exempel pi insektsarter ddr
utddendet orsakats av insamling.
Det finns inte nigra faunaskyddsskll till att
misstiinkligg<ira eller misskreditera seritis entomologisk verksamhet. Allmtinheten berdrs
knappast alls av fridlysningsbestammelser av

insekter eftersom man inte iignar sig it insektplockning pfl samma satt som blomplockning.
Det stora hotet mot arter i den svenska insekt-

faunan iir f6rst<iring och fciriindring av deras
livsmiljder. Fridlysningsfdrslaget av arter innebiir inget tvingande betrdffande skydd av biotoper och habitat. De mjuka diskussionsmiissiga
fdrslag som Naturvirdsverket fcireslir i sin remiss iir alltfdr vaga och svaga fcir att kunna fi
nigon effekt. Ftirslaget iir dtirf<ir ur entomologisk faunavirdssynpunkt synnerligen tandldst.

Fridlysning av arter kan vara motiverad och effektiv om den kopplas till krav pfl skydd av mil-

d2ir dessa arter fcirekommer, men di mflste
det ocksi finnas entomologer och entomologisk
verksamhet som tillits arbeta och som pivisar
arternas fdrekomst. Ett samarbete mellan myndigheter och entomologer iir en viktig fdrutsattning fcir att fdrbattra situationen fOr minga r6dlistade insektsarter. Utan amatorentomologernas
kunskap om insekterna och dess utbredning blir
det svfr.rt att vidta ratt etgiirder.

jtier

Skulle fridlysningarna genomftiras inneblir
det ett stort ansvar f<ir myndigheterna att fOlja
dessa arters status och fcirbiittra fcirutsdttningarna si de inte ftirsvinner frin den svenska faunan
utan att nigon vet om det.
Du kan ldsa mer om SEF's synpunkter pfl ftireningens hemsida www.sef.nu .

Svenskt entomologmiite 2000
I Uppland

9-L2/5-2000
(

Pings thelgen

)

Plats: Norrmalma som ligger vackert belAgen i ekbackar som sluttar ner mot sjdn Erken ca en

mil norr om Norrtiilje.
Preliminiirt

program:

Fredaggl6
Ltirdag 10/6

l/6
Mindag 1216
S0ndag I

(Mer detaljerat program kungcirs senare)

kl 19.00 samling runt dl och smcirgis
kl 10.00 Fciredrag och exkursioner
kl 19.00 Arsm6te i Sveriges entomologiska
kl 09.00 Exkursion till Vlillenomridet
kl 09.00 Exkursion till Upplandskusten
kl 14.00 Avslutning

fcirening

Logi: Kostar 100 kr per natt och person, medtag egna lakan.
Mat: Luncher/middagar etc kan fis f<jr 60-65 kr per miltid

Anmdlan/Frigor: Mats Jonsell
SLU, ArtDatabanken, Box

Stefan Eriksson

7007,

Kiillparksg. 2

7 54 32 UPPsala
50 07 Uppsala.
e-post: matsjonsell@dha.slu.se e-post: stefan@pegasus-lab.se
tel: 018 - 25 06 l0
tel: 018-55 lO 45 I 67 27 45
7
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