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Bille nyt fra årsmødet
Af
Jan Boe Runge & Palle Jørum
Det entomologiske årsmøde
Denne gang blev årsmødet afholdt
på Zoologisk Institut i København,
med Lepidopterologisk Forening
som vært. Årsmødet var som tidligere år præget af udstillinger - bl.a.
med kasser med græske biller (Jan
Pedersen) og med palæarktiske Lixus-arter (Niels Esser). Blandt de
mange indlæg var et om biller, idet
Eivind Palm orienterede om sin nye
snudebillebog.
Lørdag eftermiddag satte de tilstedeværende billefolk sig sammen og
fik diskuteret og afklaret en række
spørgsmål af fælles interesse.
Til stede var: Kristian Arevad, Mi-

chael Hansen, Palle Jørum, Henning Liljehult, Viggo Mahler, Eivind Palm, Jan Pedersen, Gunnar
Pritzl & Jan Boe Runge.
Flg. punkter var til behandling:
Redaktionen af det kommende
(15.) tillæg: Der var vanskeligheder med at finde en møde dag, idet
Michael og Viggo (de "fødte"
medlemmer af redaktionen) kun
havde kunnet finde en fællesdato.
Eivind og Jan P. bliver de øvrige
forfattere til tillægget.
Det kommende katalog
Michael præsenteret oplægget til
kataloget herunder en side af 'priktavlerne' der viste hvordan det
kommende layout kommer til at se
ud i den færdige udgave (se hans
omtale omstående).

230 mm

Side 1

*

170 mm (små stjerner markerer A5-format)

*

*

*

Fælles tysk-dansk samlertræf
De nordtyske samlere er ved at forberede et samlertræf - denne gang i
Tyskland.
Datoen og de nærmere omstændigheder er endnu ikke fastlagt, men
Viggo giver besked, så snart han
hører nyt.
Projekter:
Lokalfortegnelser
Æbelø er nu blevet opkøbt af Aage
Y. Jensen-fondet, der har planer om
at få lavet en registrering af dyre- og
plantelivet på Øen, i lighed med
hvad der er foregået i Høstemark
Skov. Palle er blevet bedt om at stå
for billeundersøgelserne. Endnu
mangler nogle forhandlinger mellem
fonden og staten, inden problemer
omkring landbrugspligten er blevet
endeligt afklaret. - Æbelø-snakken
førte til en mere generel drøftelse af
det ønskværdige i at få lavet lokalfortegnelser af billefaunaen på særligt interessante lokaliteter.
Der viste sig at være flere projekter undervejs - bl.a. et tillæg til
Læsø-fortegnelsen (Michael & Gunnar), en beskrivelse af billefaunaen i
Svanninge Bakker (Jan R), en Nekselø-fortegnelse (Eivind), og en Hald
Ege-fortegnelse (palle); Jan P har
undersøgt Lindeskov på Falster
(ikke uden problemer i forhold tillodsejeren!), Skovsgård på Langeland undersøges p.t. (palle, Jan R og
Viggo har samlet dernede i 1995),
og Gunnar nævnede Krenkerup Haveskov som en lokalitet, der helt

oplagt fortjener at fa sin billefauna
beskrevet. Det kunne se ud til, at det
bliver endnu mere spændende at
læse Entomologiske Meddelelser i
de næste år!
Heterocerus
har fået ny redaktion: Det blev besluttet at få udsendelsestempoet sat i
vejret. Jan R. & Palle påtog sig at
være de nye redaktører i en periode men redaktørerne gør det jo ikke
alene!! Se bagsiden.
Lørdagens fællesmøde
sluttede af på restaurant Dionysos,
hvor den græske middag blev indtaget til ledsagelse af mavedans (og
det var ikke coleopterologernes maver, der var i aktion).
En kommende fortegnelse
Efter middagen fortsatte billefolkene
(dog uden Kristian og Eivind, men
med Niels Esser) deres fraktionsmøde hos Michael. Udover almindelig
hjemlig hygge var en kommende
fortegnelse til afløsning af Victor
Hansens nu godt 30 år gamle fortegnelse til debat, på forslag fra Gunnar. Han har scannet fortegnelsen
ind på sin PC-er.
Flere personer gav udtryk for
interesse i at medvirke, andre overvejer situationen. Forfattergruppen
bør næppe være for stor (4-5 pers.
blev nævnt som et passende antal)
og bør have bredt kendskab til de
danske biller; udover denne kreds vil
personer med specialkendskab til
enkeltgrupper blive forsøgt inddra-
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get. - Interesserede bedes melde sig
snarest - redaktionen har egenhændigt besluttet sig for følgende tidsfrist: 15. maj.
Er det noget for dig, så meld
tilbage til Heterocerus-redaktionen
eller til Gunnar inden denne dato. Målet er at få fortegnelsen klar til
udgivelse
år 2000.

Fund-nyt
1995 et godt billeår
Også dette år blev godt med mange
spændende fund.
Redaktionen har fra sædvanligvis velunderrettet kilde fået besked
om følgende fund:
Bembidion octomaculatum, som
for nylig blev slettet som dansk art,
skal vi nu alligevel til ar regne med
til faunaen; Henning Liljehult har
fundet et eksemplar ved vandhul
ved Frejlev.
Philonthus micans skal vi kigge
efter i sømmene, da den faktisk er
to arter, nemlig den 'rigtige' micans- og micantoides; begge er
konstateret i DK. Kan bestemmes
efter "käferten" bd. 4.
Vores 'gamle' Gyrohypnus
"angustatus" viste sig at være scoticus. Nu er så den 'ægte' angustatus også konstateret i DK - både i
ældre samlinger og som nye fund.
Se "käferten" bd. 12.

Euglenus nidifrons har Henning
Liljehult fundet som ny for landet i
Teglstrup Hegn.
Viggo har fundet ikke færre end 3
nye arter for landet i Høstemark i
'95':
Acrotrichis henriei, Epuraea placida og Pteryngium crenatum, -den
sidste i randbæltet hovporesvamp
iøvrigt sammen med den sjældne
Gyrophaena boleti.

Hjælp
Europæiske
Lixus-arter
Af
Niels Esser
På årsmødet i Århus i 1995 orienterede jeg om mit projekt 'Europæiske
Lixus-arter' (ca. 70 arter), som jeg
forventer publiceret. For at få så bred
en dækning af disse arters udbredelse
m.v. søger jeg herved efter oplysninger / eventuel materiale til lån fra
danske billefolk eller hvem der måtte
ligge inde med noget af interesse,
specielt udenlandske og indenfor det
palæarktiske område.
Har du noget materiale du mener
kan have min interesse beder jeg dig
kontakte mig så vi kan aftale nærmere.
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Biller fra Hald Ege
Af
Palle Jørum
Mange har været behjælpelige med
oplysninger om billefund fra Hald
Ege til brug for registreringsarbejde, jeg har i gang. Tak for det! Det
noterede arts antal ligger nu tæt på
900. Det er min plan at fortsætte
indsamlingerne også i denne sæson
- og så må det være slut. Det betyder, at jeg fortsat er meget interesseret i nye oplysninger om billefund fra Hald Ege-skovene. Er du
interesseret i min senest reviderede
artsliste, så sig til.

Ekskursioner
Billetræf hos Eivind
Af
Eivind Palm
Der inviteres igen i år til ”billetræf”
i Føllenslev.
Jeg sigter mod at kunne holde
billetræffet fra fredag d. 23 omkring aften til og med søndag d. 25.
august.
Et af ekskursionsmålene kunne
formentlig blive Nexelø. Pris pr.
døgn 75,- kr.
Nærmere detaljer vil følge.

Tips
Insektnåle
Af
Jan Boe Runge
'Murens fald' er nu også nået til
billefronten, -nu er det muligt at
købe Tjekkiske insektnåle til en ret
rimelig pris. Nålene Forhandles af
Benfidan )g føres i internaionale
standardmål 38 mm og nylonhoved, i pakninger på 100 stk. Der
føres endnu ikke alle tykkelser, men her nogle priseksempler: Hvide nr. 2 koster 21,50 kr. (Østrigske
33,50 kr.) og sorte nr. 2 koster
15,00 kr. (Østrigske 25,00 kr.)
Excl. moms.
Nålene blev vurderet til og fundet i samme kvalitet som de
Østrigske.

Aktuelle emner:
Katalog over
Danmarks biller
Af
Michael Hansen
"Nu er den her" - som de siger i
reklamerne: Det danske billekatalog er ved at være på trapperne.
Som fortalt på det netop afholdte
entomologiske årsmøde, er manuskriptet nu indleveret til trykning i
'Entomologiske Meddelelser .
Første korrekturen til indled-
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ningen, som er tosproget (dansk og
engelsk), er afsluttet, og satsen til
selve katalogdelen er printet ud i det
endelige format, og den sidste meddelelse er at kataloget nu er i trykken.
Efter aftale med redaktøren
(Lyneborg) vil kataloget komme
som hæfte l og 2 af Entomologiske
Meddelelser Bd. 64, dvs. som martsog juni nummeret af 1996-årgangen.
Jeg har også fået lovning på at
særtrykkene udgives som samlede
hæfter.
Kataloget indeholder godt 27.500
fundoplysninger, heraf over 23.000
fra den seneste periode (1960 og
frem), hvilket alt i alt er ganske godt.
Men som man vil se, er der stadig
en hel del at gøre - så vi behøver
heller ikke kede os fremover.

Billerødlisten
af
Palle Jørum
Arbejdet med at revidere
'billerødliste' er nu afsluttet og materialet afleveret til DMU til videre
behandling.
Viggo Mahler, Sigvald Kristensen, Ole Martin og Palle Jørum har
været de hovedansvarlige; desuden
har Hans Gønget og Mogens Holmen taget sig af henholdsvis Apion
og vandkalvene. Undervejs har vi
faet gode kommentarer fra flere sider.
Rødlisten forventes publiceret i
løbet af dette år.

Bogmarked
Under denne overskrift påtænker red.
at give muligheder for, at du kan få
ryddet ud i din bogreol - du er velkommen til at annoncere bøger eller
tidsskrifter til salg, bytte eller foræring, eller du kan efterlyse litteratur.
Også materiale som du har liggende på din PC-er (artslister o.lign.)
kunne måske have interesse for andre.

Fra
Heterocerusredaktionen
Meningen med nyhedsbrevet er at
informere om nyt fra billeoverdrevet
til de, der måtte være interesserede selvsagt først og fremmest billefolket.
Det giver bl.a. mulighed for at se,
hvad der er sket på de entomologiske
årsmøder, også selvom man måske
har været forhindret i at deltage. Derudover bringer nyhedsbrevet gerne
gode råd om indsamlingsmetoder ,
præparation, etikettering m.m. Opfordringer til at samle på bestemte
lokaliteter som led i arbejdet med at
lave lokalfortegnelser eller lignende
modtages med kyshånd, ligesom nyheder om fund af spændende -evt.
nye danske arter, forventelige arter,
arter der er blevet opsplittet i flere
arter etc. vil være særdeles velkomne.
Eller har du haft en god oplevelse
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i naturen eller oplevet noget du mener vi andre vil have godt af at vide,
er nyhedsbrevet lige det rette medie
Vi vil nemlig her forsøge at komme først med det sidste nye, -du har
jo brug for oplysningerne her og nu-,
men meningen med nyhedsbrevet er
ikke at erstatte andre tidsskrifter.

Redaktionens adresse:
Palle Jørum
Åløkken 11,
5250 Odense SV
Tlf.: 65 96 08 68

Jan Boe Runge
Sneglehatten 90,
5220 Odense SØ
Tlf.: 66 15 50 41

Ønsker du at sende en mail til en
af ovennævnte personer kan du
benytte Dansk Entomologisk
Forenings hjemmeside:
http://www.entoweb.dk
klik på “downloads”
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