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Mandag 11. mars:

La Palma.
I mars i fjor besøkte Jostein Engdal La Palma, som er den nordvestligste og den femte største av
Kanariøyene. Det er lite turister på denne øya og den har beholdt mye av sitt særpreg. La Palma
har tørre vulkanske områder i sør, frodige laurbærskoger i nord og spennende kanarifuruskog opp
mot toppen av vulkanen Muchachos på 2426 moh. Her finner vi en rekke endemiske dyr, fugler og
insekter.
Frammøte: Hjemme hos Devegg Ruud, Tomineborgveien 52, Drammen, kl. 19.00

Mandag 15. april:

På insektjakt i Afrika.
Lars Ove Hansen har de siste årene hatt flere fangstturer til Afrika. Denne kvelden vil han fortelle
om turer med håv og lysfelle på dette spennende kontinentet.
Frammøte: Hjemme hos Devegg Ruud, Tomineborgveien 52, Drammen, kl. 19.00

Mai måned:

Ekskursjon med lyslokking til Kinnerud Gård på Konnerud.
Drammenslaget representert ved Jostein Engdal og Devegg Ruud har et innsamlingsprosjekt for
Drammen kommune på denne gården. Vi undersøker området og avslutter med lysfangst. Som vi
alle vet, kan sommeren være lunefull. Dato vil derfor bli bestemt noen få dager i forveien. Vi
sender ut e-post til medlemmene.

Helgen 23.-25.august:

Ekskursjon til Sandefjord.
Geir Gogstad inviterer Drammenslaget til sin romslige hytte i Sandefjord (Tangenodden,
Vesterøya). Området er spennende med en del uvanlige insekter. Blant annet er ospetredreperen
(Lamellocossus terebra) funnet ved Geirs hytte, selv om den nok helst er å finne i juli. Forrige
sesong dukket gul tigerspinner (Spilosoma lutea) opp for første gang. Blåbånd-vannymfe
(Calopteryx splendens) finnes rikelig i lokaliteter innenfor Sandefjord. Så her blir det muligheter til
å sjekke livet i både strandsonen og andre spennende områder i denne delen av Vestfold. Det blir
fangst på dagen og selvsagt lyslokking på kvelden. Strand og svaberg til disposisjon for bading.
Grilling etc. hører også med. Geir er på hytta fredag til søndag, og det er mulig å komme i hele
perioden, eller bare fra lørdag for den som vil det. Påmelding til geir.gogstad@gmail.com, evt. tlf
91519015, så Geir får en oversikt i forhold til å det praktiske. NB! For at Geir skal kunne planlegge
ekskursjonen, vil vi i løpet av sommeren sende ut informasjon for frist for påmelding.
Frammøte: Vi sender ut e-post til medlemmer som melder seg på i forveien med opplysning om
møtested.

Mandag 9. september:

Tadsjikistan.
Sommeren 2012 var Øistein Berg og Tony Nagypal på reise i et av verdens minst besøkte land,
Tadsjikistan. Landet har mer fjell enn de fleste; halvparten av landet ligger på over 3000 meters
høyde og høyeste fjell er hele 7495 m høyt. Øistein og Tony samlet i ikke mindre enn tre
imponerende fjellkjeder; Ghissar, Zeravshan og Turkestan. Vi besøker også en av Sentralasias
vakreste innsjøer, Iskanderkul, høyfjellsinnsjøen som er oppkalt etter Alexander den Store som
ankom her med sine menn i år 327 f.Kr. Tadsjikistan begynner å reise seg etter borgerkrigen og vi
møter gjestfrie, hyggelige mennesker høyt i fjellene. Men vi skal også se at det ikke er helt uten
risiko å reise rundt i Tadsjikistan.
Frammøte: Ny e-post om møtested kommer etter sommeren en gang.

Mandag 7. oktober:

Tema for dette møtet er ikke fastsatt ennå, men hold av datoen!
Mer opplysninger om dette møtet kommer i e-post etter sommeren.

Mandag 4. november:

Sommerens fangst.
Dette populære møtet oppsummerer medlemmenes resultater for sommeren 2013. Her er man
som alltid velkommen både med og uten insekter.
Frammøte: Ny e-post om møtested kommer etter sommeren.

Lørdag 7. desember:

Julemøte.
Vi holder tradisjonen ved like og avslutter høstsesongen med vårt uformelle julemøte. Stemningen
blir alltid god over god mat og drikke. I år er det Øistein Berg og hans Anne Marit Wiedswang
som inviterer til deres nye hjem. Vi kommer tilbake med informasjon om påmeldingsfrist og
kuvertpris.
Frammøte: Hjemme hos Øistein Berg, Gerhard Munthes vei 30, 1344 Haslum.
______________________________________________

Norsk Entomologisk Forening, avdeling Drammen.
Postgirokonto: 0530.29.80456.
Formann:
Kasserer:
Sekretær:
Materialforvalter:

Øistein Berg
Jostein Engdal
Tony Nagypal
Devegg Ruud

Tlf
67 55 99 94
32 79 07 30
32 88 40 58
32 83 36 43

E-post
montanus@online.no
j_engdal@hotmail.com
tony@ebnett.no
devegg@reklamefoto.no

