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Fantastiska insekter

Sandhall, Å. & Douwes, P. 1995 Fantas-
tiska insekter Inblick i en spännande och
e gendomlig vtirld. Interpublishing, Lund.
ISBN 91-86448-33-1. 96 sidor med ca 200
färgfoton. Pris ca 165 SEK.

Under 35 olika teman har lundaentomologen Per
Douwes skrivit små initierade och lättlästa kom-
mentarer till en samling av Åke Sandhalls fina
färgfoton av olika insekter. Resultatet utgör en li-
ten fångande introduktion till insekternas mång-
fald i utseende och levnadssätt, mycket lämplig att
sätta i händerna på potentiella blivande entomolo-
ger. Texten är härligt befriad från allt latin och den
får bilda en bakgrund till bilderna som därmed
fungerar helt utan bildtexter.

Boken är skriven i ett sydsvenskt perspektiv,
vilket ju är kutym. Erkänner härmed att jag längtar
efter en bok med norrlandsperspektiv. Boken är
organiserad på tvären istället för den vanliga sys-
tematiska genomgången. Detta innebär att samma
insekt kan dyka upp i lite olika sammanhang, vil-
ket inte är någon direkt nackdel. Exempel på rub-
riker är: Kallt om fötterna, Sugande specialister,
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Med fällkniv som vapen samt En naturlig död.
Under den sistnämnda rubriken kan vi bl.a. Iäsa
följande rader: "Naturen känner ingen barmhär-
tighet. Att döda för att dta är en del av processen,
ett sätt att överleva helt enkelt. Dödandet sker utan
moraliska betänkligheter. Ett till synes grymt men
onekligen effektivt sätt är att äta upp sitt offer så

långsamt att det kan fortleva och tillväxa." Ett fint
sätt att närma sig parasitsteklarnas födobiologi.

Vill man veta vilka arter som bilderna förestäl-
ler får man titta i bildförteckningen i slutet av bo-
ken. Först här dyker de latinska namnen upp, väl
dolda men ändå tillgängliga för den vetgirige. Den
enda dykaren som kommit med är "Dytiscus
dimidiator", men den borde rätteligen fått hetat
dimidiatus. Onekligen är detta en fin liten volym
som man måste önska fär en stor spridning. Tyvärr
kan nog priset upplevas som lite avskräckande.
Författarnas målsättning var att visa hur fantas-
tiska och intresseväckande insekterna ändå är så

fort man kommer bakom den inlärda schablonen
av otäcka småkryp. Jag tror att de har lyckats.

Anders Nilsson

Lämnu för s lag till mottag&r e av l,{ aturv årds - markäg ardiplom e t !
I sedvanlig ordning delar Sveriges Entomo-
logiska Förening under 1997 ut sitt Natur-
vårds-markägardiplom till markägare som vi-
sat särskild naturvårdshänsyn till insekts-
faunan. Diplommottagare, en eller flera, kom-
mer att utses på Åttonde Svenska Entomolog-
mötet i Sörmland 1997. Förslag på välförtjänta
markägare lämnas till SEF:s sekreterare senast
15 maj 1997 , tillsammans med en god motive-
ring. Välkomna med förslag!

Håkan Ljungberg (sekr i SEF), RiksdaLersg.
18,414 8l Göteborg, tel.031-41 33 51(hem),
031-775 24 39 (arb.).
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