Vår- & sommarprogram 2022

Norrlands Entomologiska Förening
Insektsföredrag Skellefteå kommun
Lördagen den 14 maj 2022 kl 11-15
Under den nationella pollineringsveckan kommer Skellefteå kommun, tillsammans med Skellefteå
museum att ordna olika aktiviteter kring insekter för allmänheten. Två olika föredrag kommer att
hållas, dels om pollingerinsekologi (Natuschka Lee), dels om övriga insekter (Anders Nilsson). Det
kommer även att ordnas roliga aktioner för barn och vuxna, såsom pyssel kring insekter och
insektshotell. I samband med detta kommer vi också att sprida mera information om Norrlands
Entomologiska Förening och etablera en demo-insekts-led inne i Skellefteå, som alla intresserade
därefter kan följa och börja rapportera in vilka insekter de kan observera under sommarens lopp.
Tid & plats: kl 11 och framåt, Nordanå museum
Webblänk om dagen: https://skelleftea.se/invanare/arkiv/evenemangskalender/evenemang/202205-05-barnkulturdagen
Ansvarig: Natuschka Lee tel. 070 375 12 13, natuschka.lee@umu.se
Växternas fascinerande dag
Lördagen den 21 maj 2022, kl 11-15
I samband med denna dag där växter firas runt om i världen, så kommer två aktioner att ordnas kring
insekter: dels kring pollinatörer i Västerbotten, dels om bipollen, det vill säga, det pollen som samlas
in av honungsbin och andra bin. Vi kommer at presentera allmän information på en poster, och det
kommer att finnas möjlighet att få lära sig om vilka växter honungsbin och andra bin besöker och att
få mikroskopera på pollen. I samarbete med miljöarkeologi vid Umeå universitet kommer vi även att
presentera mera info om allergipollen i Västerbotten och vilken betydelse dessa växter även har för
insekter.
Ansvarig: Umeå Universitet, mera info om övriga aktiviteter:
https://www.curiosum.umu.se/kalender/fascinerande-vaxters-dag-2022-i-umea_11573066/
Ansvarig för pollineringsekologin Natuschka Lee tel. 070 375 12 13, natuschka.lee@umu.se
I Gottfrid Adlerz fotspår
Pingsthelgen, lördag 4:e till måndag 6:e juni
Exkursion till Bänkåsviken på Alnön vid Sundsvall där den store norrlandsentomologen Gottfrid
Adlerz studerade gaddsteklarnas biologi de båda somrarna 1902 och 1903. Han beskrev lokalen som:
”En vid, mot Bottenhavet öppen bukt, kantad av en bred remsa djup, fin sand, till vilken barrskogens
bryn når fram. Varje ny dag lika vacker som den föregående, med ständigt molnfri himmel och nästan
tropisk värme.” Alltså en fin insektslokal med ett unikt historiskt djup när det gäller gaddsteklar och

även typlokal för den ljusa hedmyran. Förutom Bänkåsviken kan fler av Alnöns många fina
insektslokaler besökas under helgen. Boende i stugor i anslutning till Equmeniakyrkans gård. Samling
lördag 4 juni kl. 10.00 utanför EMG, Umeå universitet, för samåkning i egna bilar. Stopp för
anslutande deltagare vid Nordmalings resecentrum 10:45.
Obligatorisk anmälan senast 31 maj till ansvariga: Anders Nilsson tel. 0930-180788 eller 0738357660, andersnnilsson258@gmail.com och Roger Mugerwa Pettersson tel. 070-3929011,
rogerbpettersson@gmail.com.
Inventeringsläger Junsele djurpark
Fredagen den 1 juli– söndagen den 3 juli
Junsele djurpark planerar att starta Norrlands första insektspark och har bjudit in föreningen att bo i
deras stugor mot att vi inventerar områdets insektsfauna. Området kring Junsele i Ångermanland
tillhör en verklig vit fläck i kunskapen om den Norrländska insektsfaunan, så nästan vad som helst
(från vita tigrar (förstås i hägn) till älgar i frihet (leden för Älgvandringen ligger i närheten av Junsele)
kan tänkas dyka upp!
Samåkning i egna bilar från campusområdet (parkeringen), samling kl. 9.00.
Notera, begränsat antal platser!

Ansvariga: Natuschka Lee tel. 070 375 12 13, natuschka.lee@umu.se
Natlysning Bjuröklubb
Lördagen den 19/8 (med möjlighet till övernattning)
Bjuröklubb är Västerbottens östligaste udde och en välbekant magnet för sällsynta fåglar, ofta med
östligt ursprung. Niklas Lindberg Allseryd har dokumenterat områdets fjärilsfauna vid sin stuga i
området under några år. Nu tar vi med nattlysningsutrustning och hoppas på en jum augustinatt med
inflygning av ovanliga östliga insekter.
Samåkning i egna bilar från Umeå , samling kl.17:00 parkeringen vid KBC, Umeå Universitet
Ansvariga: Niklas Lindberg Allseryd tel. 070-207-28-96, nlindbergalseryd@gmail.com
och Andreas Garpebring tel. 070-325 21 93, agarpebring@hotmail.com
LONA dagarna
Den sista helgen i augusti presenteras alltid olika naturvårdsaktiviteter som finansieras av
Naturvårdsverkets program LONA. I samband med den nationella satsningen på pollinatörer runt
om i Sverige, kommer vi att presentera de aktioner som vi har genomfört under de senaste åren i
Umeå. Mera information om tid och plats kommer att finnas NEFs facebook länk och på
https://www.umu.se/kemiskt-biologiskt-centrum/arthropodum/.

Ansvarig: Natuschka Lee tel. 070 375 12 13, natuschka.lee@umu.se

Arthropodum
Efter två års paus pga. corona-läget, kommer det nya nätverket kring insekter och övriga
arthropoder i Umeå, Arthropodum att starta igång sin länge planerade seminarieserie. De
två första föredragen kommer handla om historiken kring insektsforskning i Västerbotten
(Anders Nilsson) och om konkurrens-risken mellan honungsbin och övriga insekter
(Natuschka Lee), därefter kommer olika tvärvetenskapliga föredrag att organiseras kring
olika aspekter – dels med avseende på specifika insekts/arthropodgrupper, dels med
avseende på deras roll som vektorer för olika parasiter och sjukdomar, dels med avseende
på grundläggande molekylärbiologi och mikrobiologi (t. ex det nya spännande området
insektsbioteknik). Mera information om tid och plats kommer att finnas NEFs facebook länk
och på https://www.umu.se/kemiskt-biologiskt-centrum/arthropodum/.
Ansvariga: Natuschka Lee tel. 070 375 12 13, natuschka.lee@umu.se

Föreningsinfo
Hemsida och facebook-sidor

Kolla in föreningens hemsida på https://www.sef.nu/norrent/
Har du facebook kan du även besöka och gilla vår sida på www.facebook.com/NorrlandsEntomologiska-Förening-215073375185627/ och gå med i vår grupp på
www.facebook.com/groups/327054894040368/.

Medlemsavgift 2022

För att betala medlemsavgift för 2022 sätter du in 100 kr på föreningens plusgirokonto 46 52 88 – 9.
Glöm inte att ange ny adress om du flyttat sen senast.

Upprop: teckna en prenumeration på Entomologisk tidskrift och Yrfän!

Entomologisk tidskrift är en vetenskaplig tidskrift om insekter och Yrfän är den mer
populärvetenskapliga varianten på samma tema. Båda tidskrifterna ges ut av Sveriges Entomologiska
förening. En årsprenumeration på Entomologisk tidskrift kostar 350 kr och Yrfän 200 kr för fyra
nummer. Dessutom finns ett paketpris på 500 kr för båda tidskrifterna. Prenumeration tecknas
genom att man betalar in prenumerationsavgiften på postgiro 6 60 47-2. Ange att det gäller
prenumeration på ET/Yrfän och glöm inte namn och adress. Se mer på www.sef.nu.

