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Solen var detta artonde (eller nittonde?) svenska
entomologmötes ständige följeslagare. Mötet var
då förstås på Gotland där de flesta soltimmarna
finns. Det hölls mellan torsdag den 24 och lördag
den 26 juli. Fröjelgården hade valts som inkvarteringsplats, en liten turistanläggning strax söder
om Klintehamn, 4 mil S om Visby.
Torsdag eftermiddag var de flesta på plats för
att på fredag morgon vara med på årsmötet mellan 9 och 12. Bokningslistan visade 34 boende
och ett tiotal bodde lite runt om i grannskapet.
Vid årsmötet var det 45 personer som antecknat
sig på närvarolistan. Ser man sedan på gruppfotot (Fig. 1) finns där minst 51 personer. Det var
alltså ett välbesökt möte. Givetvis är vår lilla
förening på Gotland (GEF) glada och stolta att
få arrangera årsmötet som flöt friktionsfritt och
snabbt.

Fredag efter lunch gjordes exkursioner åt
olika håll. GEF hade gjort ett koncept som innebar att deltagarna kunde välja vad som för den
enskilde föreföll mest intressant och även anpassat till ålder och ork. En aspekt var även att
inte för många bilar skulle finnas vis varje mål,
en policy som är viktig på ön. Markägarna retar
sig på ”naturvännerna” som åker mycket bil och
ställer dem var som helst. En lokal, Sproge som
är ett äldre ek- och virkesupplag på sandig mark
i soligt läge. Där var insektsmångfalden stor,
speciellt på stekelsidan. Vår underbart färgstark
och vackra gräshoppstekeln Sphex maxillosus
(Fig. 2) hade en mindre lokal. I övrigt noterades
gökbin Coelioyxys sp., bivarg Philanthus triangulum, rosentapetserarbiet Megachile centuncularis, byxbiet Dasypoda hirtipes m.fl. samt
mängder med guldsteklar. Svartbaggen Uloma

Figur 1. Deltagarna på entomologmötet på Gotland 2008. Foto: Göran Liljeberg.
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Figur 2. Gräshoppsstekeln Sphex maxillosus. Foto
Göran Andersson.

culinaris var nytt fynd för GEF.
En hästbetesmark nära stranden besöktes av
dyngbaggesakkunniga (Fig. 3). Den enda lokal
där man i slutet av nittonhundratalet säkert kunnat hitta streckdyngbaggen Aphodius merdarius
(M. Forshage muntl.). Den arten hittades dock
inte, kanske på grund av att det var för sent på
sommaren. Men andra arter fanns: hästdyngbaggen Aphodius equestris, rakhorndyvel Onthophagus nuchicornis och mindre horndyvel
O. similis. I brackvatten gölarna håvades bland
annat halofila vattenlevande skalbaggar.
Två grupper, en på fredagen och en på lördagen, besökte Tofta skjutfält, båda gångerna un-
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der ledning av Åke Lindelöw. Här fanns sönderskjuten tallskog och virkeshöger av avverkade
träd. Många långhorningar hittades, exempelvis
jättevedbocken (som den kallas på Gotland)
Ergates faber och många gulröda blombockar
Corymbia rubra. Håkan Elmqvist hittade också
många insekter.
Fredag kväll tändes många lampor runt
Fröjelgården, medan andra drog till Klinten på
Tofta skjutfält och där njöt av solnedgång över
havet samt tände lampor.
På lördagen delades deltagarna i två grupper.
Den stor gruppen reste söderöver, till Storsudret
för såväl bad som insektssök. Håkan Elmqvist
ledde och gjorde en bra genomgång av alvarmarkerna på Muskmyr. Här beundrades också
”tåg” av den på Storsudret så besvärliga allergiskapande tallprocessionsspinnaren Thaumetopoea pinivora. Tillfälle gavs också att få se
den nyligen återupptäckta oxhorndyveln Onthophagus illyricus. Rapport om övriga fynd
från alvarmarkerna saknas, dock flög avflugna
apollofjärilar Parnassius apollo. Yttelrigare lokaler besöktes på hemvägen.
Den mindre gruppen reste till Tofta skjutfält,
Nygårds källmyr och den stora grusgropen nära
Habblingbo, benämnd Hägdarve. Källmyren
var uttorkad vilket är vanligt denna tid på året.
Lokalen var dock intressant som typlokal. Gotlandsrussen gick omkring och spanade på oss
och vi på dom. Trots uttorkningen fanns ändå

Figur 3. Bengt Carlsson undersöker dyngbaggefaunan
vid Fröjel. Foto: Bertil Andrén
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Figur 4. Håkan Elmqvist
visar Muskmyr. Foto
Göran Andersson.

Figur 5. Grusgropen vid
Hägdarve Foto: Bertil
Andrén.

en del insekter, speciellt vattenskorpioner Nepa
cinerara.
Grusgropen vid Hägdarve (Fig. 5) var vattenfylld med rik växtlighet runt om. Lokalen är känd
för kejsartrollsländan Anax imperator som bara
för ett par år sedan kom till Gotland. Håvning
gav dykarbaggarna Hydroglyphus pusillus, Hygrotes confluens, H. parallelogrammus och inte
minst den guldkantade kärrlöparen Agonum
marginatum (rapporterade av B. Andrén). Även
denna avslutningskväll tänder många lampor
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och det var särskilt roligt för oss att Stig Lundberg fann skogskackerlackbagge Ripidius quadriceps på en av dukarna. Detta var det 13 fyndet
av arten i Sverige (Lundberg muntligen).
Som avslutning på mötet bjöd GEF på en kaffestund med musik och sång. Julio Ferrer höll ett
uppskattat roligt tal om amatörer kontra professionella entomologer. Därmed tackade GEF för
detta möte och vi hoppas att många av oss åter
ses vid årsmötet i Södermanland 2009.

