Entomologisk Årsmøde 2020
Velkommen til det traditionelle årsmøde, som afholdes på Naturhistorisk Museum Aarhus.
Værter er Nordjysk Lepidopterologklub og Aarhus Entomologklub i samarbejde med museet.

14.-15. marts 2020
Lørdag d. 14. marts
12.00 Dørene åbnes, så udstillerne kan sætte deres kasser på den bedste plads.
Indskrivning, udlevering af navneskilte og billetter til søndagsfrokosten.
13.00 Officiel åbning, Seniorforsker Ths. Simonsen, NHMA

De handlende præsenterer deres tilbud til os om rekvisitter mv og litteratur. – Men naturligvis har de ikke
hele varelagret med, så ring/mail i forvejen og efterlys eller bestil dine ønsker.
BENFIDAN: Kan desværre ikke komme til stede. Men ring til Bent Hansen (9772 4466), Fruevej 125, 7900
Nykøbing Mors. - Ring inden d. 1. marts 2020, så arrangerer vi afhentning i Nykøbing, - og dermed portofri
levering på årsmødet!
APOLLO BOOKSELLERS: Mail/ring til Peder Skou: info@apollobooks.dk – (6226 3737) –
www.apollobooks.com.
Peder arrangerer en udstilling af dele af sine egne udgivelser.
Bjarne Skule: kan levere diverse genital-præparationsgrej (dækglas, objektglas osv), lysrør (40 W, 15 W),
250 W hvide Hg-lamper samt især 20 W BL368 lavenergilamper, der er kompakte og super gode. Vigtigst er
det, at Bjarne skal have bestillinger/forespørgsler. Man kan ringe 22321678 eller skrive uglebo@mail.dk gerne i god tid før årsmødet!

14.00 og igen 15.00: Besøg i museets insektsamlinger. (Th. Simonsen og Chr. Molbech Madsen)
Deltagerne afhentes ved trappeopgangen
17.45 Udstillingerne lukkes.
LARVEBURET sælger lørdag eftermiddag (så langt lageret rækker)
Kaffe og brød – øl og vand – håndmadder.

18.15 : Middag på “Chez Tony” (Tordenskjoldsgade 25, Trøjborg)
Vi har aftalt en festlig græsk 2 retters menu til en fornuftig pris:
Forret:
-tzatziki (græsk yoghurt m. hvidløg og agurk)
-hommus (moste kikærter med tahini, olivenolie og hvidløg)
-feta pikant (feta dip med chili)
-Græsk bondesalat (salat m. agurk, tomat, løg og feta ost)
Hovedret:
-Mixed grill - græsk bøf (krydret bøf) m. gyros (kryddermarineret græsk specialitet).
Tilbehør: græske kartofler, græsk fladbrød og tzatziki.
Kaffe serveres efter maden.
Pris : 225,- kr.

Søndag : 9.30 (auditoriet) Faglige oplæg. Se særskilt program
SØNDAG frokost: Vi arrangerer som sædvanlig en enkel frokostbuffet (fisk, pålæg mv, samt grøn salat).
Pris frokost : 50,- kr

Tilmelding og betaling : SENEST fredag 6. marts 2020.
Tilmelding til årsmødet sker elektronisk via www.aarhus-entomologklub.dk
Betalingen indsættes SAMTIDIGT på AaEKs nye konto: Reg. 5479 Kontonr. 6055653

Bestilling og forudbetaling for middag er 225,- kr. og for søndagsfrokost 50,- kr.
Samlet pris er altså 275 kr.
Husk navn på bankoverførslen
Spørgsmål om betaling og tilmelding rettes til

Søren Glintborg tlf 2114 5253

Henvendelser om evt særudstillinger og faglige oplæg er særdeles velkomne.
Ring/mail til Sv. B. Larsen 8698 8008, mob. 2423 6312 – svendblarsen@gmail.com .

PROGRAM for de faglige oplæg
Søndag formiddag 15. marts 2020. - Program
9.30 Velkomst
Thomas Simonsen: Svirrefluer og klima. - Fænologiske ændringer, observeret ved arternes
fremkost i foråret, 32 ud af 36 arter nu obs.et op til 50 dage tidligere end før årtusindskiftet.
Oskar Liset Pryds Hansen: Rewilding Mols, og overvågning af leddyr. Oskar fortæller om de
første års erfaringer fra Molslaboratoriet, med særligt henblik på entomologien, på basis af sit ph.d.
projekt, der også fokuserer på,hvordan nye metoder kan bruges til at overvåge insekter fremadrettet,
da meget af hans nuværende arbejde går på at udvikle metoder til at trække økologiske data ud af
billeder fra kamerafælder, herunder fx arts-identitet, aktivitet, interaktioner mm.
Marianne Graversen: Den officielle nationale artsportal - arter.dk
Marianne fortæller og demonstrer den nye nationale artsportal, arter.dk
som bliver den officielle danske portal til registreringer af arter i Danmark, til brug for borgere,
foreninger og myndigheder. Der vil være mulighed for at se hvordan portalen tager sig ud i
testversion, adgang til data, samarbejde med myndigheder, foreninger og borgere samt høre om
kvalitetssikring.
Aslak Kappel Hansen:”Om projekterhvor det undersøges, hvilken effekt forskellige typer af
former for drift i skov og på heder har på insekter, - med fokus på de jordlevende biller.”
Lars Skipper : Næbbede småkræ - en status over de danske næbmunde
De næbmundede insekter rummer udover de velkendte grupper tæger, cikader og bladlus også de
mindre kendte skjoldlus, mellus og bladlopper.
Hvordan er status for vores viden om denne insektorden, hvor mange arter har vi og hvor mange
kan vi forvente ?
Leif B. Carstensen : ”Svirrefluer og den nye danske rødliste”.
Claus Rasmussen : ”Lollands bier og historien om Lavrids Jørgensen"

Nye danske natsværmerarter: Bjarne Skule og Per Adel Hansen med kort præsentation af hhv.
P. capreolaria og E. purpurina.
Efter foredragene : Frokost i kantinen (Efter forudbestilling)

