
 
Entomologiska Föreningen i Stockholm, program för hösten 2013 
 
Våra sammanträden äger rum i Naturhistoriska Riksmuseets lokaler, skaparverkstad, kl. 19.00. 
Ingång från gården. 
 
Tisdagen 24 september 
1. Korta rapporter från entomologmötet på Ivön, sensommarexkursionen i Nackareservatet 
(rapportera in dina fynd!), årets ekoxeupprop, årets faunaväkterisatsning 
2. Årets skörd (ta med och demonstrera sommarens intressanta fynd! med exemplar eller 
fotografier eller bara muntligen. En del fina bilder och t o m film utlovas) 
3. Stanislav Snäll kåserar över insekter i pressen 
4. Mattias Forshage, som kommit igång väl med att skriva entomologins historia i Sverige, 
håller en smärre utläggning kring frågan om entomologins situation idag; vilka är nutidens 
särskilda kännetecken gentemot tidigare perioder? särskilda möjligheter, utmaningar och 
problem? minskar föreningarnas medlemsantal alarmerande eller inte? vem är entomolog 
egentligen och var bedrivs entomologi egentligen? 
 
Tisdagen 29 oktober 
1. Meddelanden och demonstrationer 
2.  Stanislav Snäll, Erfarenheter från inventeringar av läderbagge, Osmoderma eremita. 
Inventeringsmetodik, biologi och status i östra mellansverige. Rikt illustrerat.   
 
Tisdagen 10 december 
1. Meddelanden och demonstrationer 
2. Marianne Espeland, numera stationerad på Harvard University, kommer för att hålla 
föredrag om forskningsprojekt om Fjärilar, i första hand blåvingar från bland annat Sydafrika. 
Många bilder har utlovats. 
Observera att detta möte är flyttat från november. November mötet utgår detta år.  
 
På alla möten bjuder föreningen på fika. Man kan få bestämningsservice i mån av tillgång på 
specialister. 
 
 
 
 
 
Niklas Apelqvist 
Sekreterare 
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Artbeskrivningar och färgbilder på Sveriges alla 

Bärfisar   Gräshoppor  Humlor   Trollsländor 
 

Beställning: 
Böckerna beställes genom Stockholms Entomologiska Förening, 
Box 50007,104 05 Stockholm. Kontaktperson, Bert Gustafsson tel. 

08-51 95 40 89  
eller bert.gustafsson@nrm.se.  

Priser: 1-5 st: 60.-/st, 6 st eller fler: 40.-/st. Porto tillkommer.  
Jag beställer härmed ........ exemplar av boken ” ............... i Sverige”  

att skickas till:  
 

Namn........................................................................................  
 

Adress.......................................................................................  
 

Postnummer och ort.................................................................  
 

         Mail.......................................................................................... 	  
 
 
 
 
 
 
 
Faksimiltryck av Svensk insektsfauna, Palms Staphylinidae. Volymerna 
I+II (38,40) har kommit. De kommer att finnas till försäljning till en kostnad 
av 60 Kr styck eller 100 Kr för båda. 
 


