
ENTOMOLOGISKA 
SÄLLSKAPET 

Våren 2020 

  

Tid: kl. 19.00.  Plats: Hörsalen (sal 213) i foajén, Biologihus A, Sölvegatan 35, 
Lund.  

Fika serveras! 

 

31 januari 
ANDERS LINDSTRÖM: "Sveriges stickmyggor - arter, bestämning, trender". 
Sveriges hetaste stickmyggsinventerare kommer på besök för att förmedla 
senaste rön om den svenska stickmyggfaunan. Flera nya, intressanta arter har 
på senare år dykt upp i landet, bland annat I Skåne. En bestämningsbok över 
svenska arter håller på att framställas i samarbete med skickliga illustratörer. 
Många stickmyggor är förbluffande vackert tecknade, vilket vi också får se 
exempel på.  
 

6 mars (OBS!) 

ÅRSMÖTE med sedvanliga förhandlingar, val av funktionärer, samt om ekonomi 
och verksamhet. 
MIKAEL SÖRENSSON: "Vad händer med Skånes solitärbin? Något om 
storskaliga mönster och faunaförändringar".  Skåne är landets artrikaste 
landskap vad angår solitära bin, men vad bestämmer faunans 
utbredningsmönster och komposition och hur har den förändrats över tid?  
 

27 mars 

ANDREAS MALMQVIST: "Stadens värdefulla trädmiljöer - dess skalbaggar och 
annan biomångfald".  
Lund hör till de ganska få svenska städer där insektsfaunan är förhållandevis 
välkänd. Kvällens talare arbetar vid Naturcentrum och hör till landets mest 
rutinerade naturinventerare. Denna gång får vi höra om de spännande 
resultaten av hans inventeringar av olika slags trädmiljöer inom Lunds stad.  
 

24 april 
KARIN JOHNSON: "Vildbin - viktiga och intressanta pollinatörer i trädgård och 
natur, med tips om bestämning och litteratur". I flera år har Karin intresserat sig 
för insekter och solitärbin, såväl i sin villaträdgård som ute i naturen, och här 



berättar hon om sina iakttagelser och erfarenheter av olika arter och hur man 
går till väga för att bestämma dem. Rekommendabel litteratur förevisas.  
 

10 maj 
EXKURSION HÖRJELGÅRDEN. Vi fortsätter inventeringarna av olika 
insektsgrupper på Hörjelgårdens marker. Denna gång står vårens arter i fokus, 
med stora chanser att utöka den kända artlistan. Enkel lunch med fika serveras.  
 

6 juni 
EXKURSION/BIOBLITZ I BLÅHERREMÖLLA. Årets traditionella 
nationaldagsexkursion går till Blåherremölla, en österlensk idyll med trevlig och 
varierad natur inpå knuten. Dagen är utformad som en bioblitz och sker i 
samarbete med naturskyddsföreningen i Kristianstad. Samling kl. 09.30 vid 
Blåherremölla Café, där det även kommer att finnas fika m.m. till försäljning.  

 

 

Medlemskap i Entomologiska Sällskapet år 2020 (inkl. FaZett) 

Vuxen: 150 kr.      Ungdom under 26 år: 75 kr.      Familjemedlem: 25 kr. 
Inbetalning bankgiro: 5476-0954 (ange namn, epost och postadress). 

Nästa häfte av vår insektstidskrift FaZett väntas utkomma i maj/juni.  
 
 

 
 

 

 


