Entomologmötet 2018
Det 29.e Svenska entomologmötet arrangerades av
Föreningen Sörmlandsentomologerna 3-5/8 2018.
Ordförande Linda Strand hälsade 64 delegater från
Sveriges alla hörn välkomna till Good Morning Hotel
i Nyköping Efter en god och riklig middag höll jag
föredrag om storfjärilsfaunans utveckling i Sörmlandskusten de senaste 35 åren. Jag visade bilder på nytillkomna och ”gamla” arter samt redogjorde i tabellform
hur artantalet hela tiden ökat. Under denna tid har ca
30 arter blivit bofasta i landskapet. Dessutom har vi
noterat ett stort antal ströfynd av sydliga och sydostliga arter. Men även några nordliga arter har landat vid
lamporna. Jag berättade också om helgens program och
våra exkursionsmål. Sommarens extrema värmebölja
med tillhörande torka gjorde att vi hade tvingats ändra
utflyktsmål. Efter detta bar det av till Rysstoppen där
det riggades upp minst 10 lampor och dukar. Jag hade
även dukar uppe vid det närliggande Lindbacke. Drygt
30 personer besökte Rysstoppen där Mats Lindeborg
bland andra berättade vad som surrade runt lamporna.
Han fick ihop närmare 200 arter fjärilar utöver sländor,
baggar, steklar m.fl ordningar. Mats var imponerad av
artantalet och menade att detta var årets bästa natt för
hans del. Bland sällsyntare arter var ett igelknoppsrörfly, det 3:e fyndet för landskapet. Natten blev lång i
lampors sken.
Lördag fm ägnades helt åt årsmötesförhandlingar.
Ingemar Struwe höll i klubban och ordningen under
mötet. Mötet förflöt lugnt och ganska stilla. Denna
enda diskussion med någon fart i rörde medlemsavgiften till SEF. Den frågan remiterades till styrelsen.
Markägardiplomet tilldelades Tomas Stridh på förslag
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Strandäng på Linudden.
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från Sörmlandsentomologerna.
Direkt efter mötet åkte vi i samlad tropp till Lin
uddens naturreservat där vi tillbringade hela eftermiddagen. Vi fick med oss fina lunchpaket som vi njöt av i
naturen och det härliga vädret. Den värsta värmeböljan
hade avtagit. Delegaterna spreds därefter som agnar för
vinden. Det sållades, dammsögs, bankades och håvades för glatta livet. Området består av gammal lövskog,
kustnära sank-och betesängar. Här finns torrängar med
gles lövskog av hagtornsträd, ek, lind, ask, alm, asp och
enorma björkar. Buskskiktet består av hassel och try
m.fl arter. Centralt på höjderna växer grova tallar och
aspar. I det här området har vi lokala samlare hittat en
riklig förekomst av strecktecknat aftonfly och 2017 flög
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piltecknad fältmätare rikligt på fuktängarna där ängsruta är vanlig. En massflygning av rovfjäril med över 2000
ex på en smal remsa fuktäng mot vattnet var häftigt att
se. Tiden går fort när man har kul och hotellet väntade
med en tvårättersmiddag som var smaskig. Innan det
var dags för nattfångst vid Brannäs våtmark hade Mats
Lindeborg artgenomgång och summering av gårdagens fynd. Mer än 190 arter fjärilar hade han noterat,
ett mycket bra resultat. Allt inlagt i Artportalen. Nattlyset vid Brannäs blev inte lika bra som natten innan
på Rysstoppen. Direkt efter skymning kom ett kortare
regn som lade sordin på aktiviteten. Trots det blev det
en del kul bl.a tvillingfläckat rörfly som upptäcktes här
för tre år sedan som ny för Sörmland. Det är inte bara
nattfjärilar som attraheras av lampor, även sländor slår

sig ner. Det noterades nämligen minst en ny nattsländeart för landskapet.
Ytterligare en sen natt. Nästa morgon efter frukost
bar det av till Nynäs naturreservat där vi letade reda
på trumgräshoppor som har ett bra fäste här. Folket
spred ut sig och fram till lunch var alla fullt sysselsatta
på berg, i hagar och lövskog. Vi avslutade dagen med
lunch vid slottet där några såg en makaonfjäril av 2:a
generationen. Efter lunchen vid tvåtiden började folk
droppa av. Alla tackade för ett fint möte och FSEs första och mångåriga ordförande Ingemar Struwe berömde oss särskilt. Sådant värmer en biten entomolog.
Jan Sjöstedt
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