Återblick på det gångna året
Januarisammankomst i Aspa
24 januari
Som vanligt årets mest välbesökta och uppskattade möte med
massor av spontana aktiviteter. Ingemar Struwe berättade om
pollinering av och småkrypsfaunan i mistlar. Karl Källander visade bilder och kåserade om en resa till Uganda. Göte
Göransson visade original illustrationer ur en kommande
spindelbok.

Årsmöte i Nykvarn
21 mars
Mötet ägde rum på Lillhagaskolan i Nykvarn. Till ny styrelsemedlem valdes Eva Hedström efter Guje Olsson som avsagt
sig på grund av sjukdom. Efter årsmötesförhandlingarna
avnjöts en god och stärkande lunch. Ingemar Struwe höll ett
intressant och underhållande föredrag med titeln Fjärilar och
fjärilssamlare i litteraturen. Här avslöjades att storheter som
Vladimir Nabokov, Harry Martinson, Jan Guillou mfl varit
passionerade fjärilssamlare/entomologer.

Göte Göransson visar fantastiska spindelbilder.

Trädgårdsmässan
26-29 mars
Vi deltog för tredje året i följd på mässan Nordiska Trädgårdar. Ingenstans i vår verksamhet har vi chansen att inspirera
och intressera så många som här. Försäljning av fälthandböckerna Dagfjärilar i Södermanland och Trollsländor i Sverige gick som vanligt strålande. Detta och flera bokade rutor i
Dagfjärilsprojektet tyder på att vi lyckats få ut vårt budskap.
Vår monter vann Hederspriset för bästa ideela monter med
följande motivering:
Er ideella monter på Nordiska trädgårdar 2009 visar på hur
man, när mycket hjärta, glädje, engagemang, nyfikenhet och
kunskap varit ledstjärna, med enkla medel får kontakt med
besökarna.

Ann-Marie Björn med mistel från egen trädgård.

Många tidskrifter, böcker och egna alster fanns till beskådan
på årsmötet. Här bland annat Anneli och Staffan Kihls
mycket trevliga fotoalbum med många fina insektsbilder.

Många frivilliga var till stor hjälp under mässdagarna, här
Maria Fernström i vår monter. Vilken insekt kan det vara?
Urban gör allt för att kunna ge svaret.

Håkan in action! Kan det vara rödgul höfjäril som hon sett?
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Dagfjärilar i Södermanland
Detta sista och femte inventeringåret har deltagarna erbjudits en mängd olika aktiviteter: Ett flertal fjärilsexkursioner,
skärgårdsexkursioner med båt, fjärilarnas dag i Stora Vika,
föredrag och fjärilsspaning kring Tyresta by m.m.
”Genom initiativ från Mats Gothnier på Stockholms länsstyrelse, genomfördes fyra öinventeringar av dagfjärilar i
skärgården. I juni kammade vi, sex personer, igenom de
kalkrika markerna kring Torö kyrka och hittade cirka 20
arter. Första lördagen i juni, juli respektive augusti for vi,
cirka 12 personer åt gången, med den lilla fina båten Sephyr
till sammanlagt lika många öar från Lacka i söder till Bullerö
i norr. Vädret var det lite si och så med, men vi fick ändå tag
i en del arter. Ofta hamnade vi dock i situationer där vi var
tvungna att skyndsamt marschera kilometervis genom tämligen fjärilstomma barrskogar. På ön Gillinge hittade ett gäng
en ängsnätfjäril. Och i ett område på Villinge rikligt beväxt
med blodnäva vimlade det av midsommarblåvinge.”
Ref. Urban Wahlstedt

Entomologmötet
12 - 14 juni
Årets möte, som arrangerades av Sörmlandsentmologerna,
lockade ett 50-tal entomologer från hela landet. Höjdpunkten
blev lördagens exkursion till Vinön. Här bjöds på vackert
väder, entomologiska upplevelser och en underbar natur. Mer
om mötet i separat artikel.

Bilderna ovan är från dagfjärilsexkursionen den 30 maj och är
från den vackra kustvägen inom Nynäs naturreservat. Jesper
Lind förevisar ett nytt fynd med bl.a. Klas och Yvonne Erlandsson som uppmärksamma åhörare.

Hemma hos
12 september
Mötet ställdes in pga dåligt väder.

Dagfjärilsprojektets eftersäsongsträff
7 november
Mötet på Café Humlan i Södertälje samlade i år ca 65 deltagare. Ingemar Struwe redogjorde för läget i projektet och
hälsade alla välkomna. Andreas Grabs och Janne Sjöstedt
berättade att årets slutspurt för att täcka in dåligt inventerade
rutor hade gått över förväntan och att det totala inventeringläget nu var med beröm godkänt.
2009 är sista året i det femåriga inventeringsprojektet som
länsstyrelserna i Södermanland och Stockholm drivit tillsamans med vår förening. När årets fältsäsong avslutades kunde
man konstatera att 50 000 fynd av fjärilar och närmare 80
arter har registrerats.

Deltagare från entomologmötet på Vinöfärjan.

Ingemar Struwe, Jan Sjöstedt, Andreas Grabs, Marcus Franzén
och Håkan Lundberg i livligt samspråk under Dagfjärilsprojektets eftersäsongsträff på Café Humlan.
Foto: Karina Frölund.

Målet med projektet har varit att ta reda på vilka dagfjärilar
vi har, var de finns och hur vanliga de är. Materialet från
inventeringen kommer att sammanställas i en landskapsatlas
över sörmländska fjärilar som väntas bli klar hösten 2010.
Som fortsättnig på projektet har Länsstyrelsen i Södermanlands län beslutat att starta övervakning av några fasta ytor.
Deltagare på eftersäsongsmötet på Café Humlan.
Foto: Thomas Strid
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