
 

Workshop på Praktveps 
Revtangen ornitologiske stasjon, 13-16 juni 2019 
Nordsjøvegen 653, 4352 Kleppe 

 

Praktveps (Ichneumondiae) er en våre viktigste og største insektgrupper, så mye som 10% av 
alle insektarter i Norge er i denne familien. Det er også en av de minst kjente familiene. Dette 
skyldes at det er komplisert å sette seg inn i, med mangelfull forståelse av taksonomi, økologi 
og utbredelse. Det har vært dårlig med litteratur på denne gruppen, men det er nå i ferd med å 
bedre seg. 

Vi satser på å gjennomføre en workshop med hovedfokus på bruk av nøkler og 
bestemmelseslitteratur. Det vil også bli arrangert turer i felt dersom været tillater det. 
Praktveps MÅ bestemmes under lupe, deltagerne bes derfor om å samle og sette på nål dyr 
forut for samlingen, slik at man har materiale å jobbe med. Denne workshopen passer for deg 
som har samlet litt fra før, og som ønsker å få bedre kunnskap om disse fasinerende dyra.  

Alle bør kjøpe boka Ichneumonid Wasps (Hymenoptera: Ichneumonidae): their 
Classification and Biology. Boka kan bestilles fra 
 www.naturogfritid.no eller fra https://www.royensoc.co.uk/publications/handbooks  

http://www.naturogfritid.no/
https://www.royensoc.co.uk/publications/handbooks


Denne boka tar Ichneumonologien et stort steg framover. Her er figurer og bilder av alle viktige 
nøkkelkarakterer og begreper samlet, som i annen litteratur ofte opptrer uten bilder (noe som 
igjen medfører veldig mye googling og usikkerhet). F.eks.: Er nervellus reclivous eller 
inclivous, postfurcal eller antefurcal, intercepted eller ikke? Terminologien er en kjempebøyg 
for mange. I denne boka får du alt samlet på et sted, med nye og forbedrede nøkler med supre 
bilder. 

Vi oppfordrer alle som har mulighet til å ta med sin egen stereolupe. Vi har noen luper 
tilgjengelig, men ikke nok dersom workshopen blir fulltegnet. 

Det er plass til 12 deltagere på workshopen, så det blir førstemann til mølla. 

Dersom ønskelig kan du overnatte i campinghytter i Reveparken ca. 500 meter fra Revtangen 
Ornitologiske stasjon.  

Workshopen er GRATIS og overnatting er inkludert.  
Hver deltager sørger for ønsket mat og drikke selv. Men vi satser på felles middag hver kveld 
og hyggelig sosialt samvær. 

Workshopen er støttet av Stavanger Museum og SABIMA. 

Påmelding til jarl@lyse.net innen 10. juni. 
Ved spørsmål ring Jarl Birkeland på 977 00 719 

Velkommen! 
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