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Så är boken om Sveriges landskapsinsekter äntli-
gen här! Förslaget om landskapsinsekter väcktes
1996 och fick till fö1jd att entomologer i hela vårt
avlånga land brydde sina hjärnor för att fundera
ut vilka insekter som är representativa för just
deras landskap. Man enades om kriterier 1ör val
av lämpliga arter, och hösten 1998 fattade SEF
(Sveriges Entomologiska Förening) beslut om
vilka arter som ska vara landskapsinsekter. Nu
presenteråir man arterna i denna vackra bok.

För att en bok om insekter ska väcka intresse
utanför kretsarna av inbitna entomologer vill det
till att den ger ett gott första intryck. Läsarna blir
allt mer kräsna och göre sig icke besvär om en

bok vid första blicken ser "tråkig" eller alltför
fäckmässig ut. Men "landskapsboken" känns bra
redan när man får den i sin hand. Framsidan visar
en karta över Sverige med några landskapsinsek-
ter placerade på sina "rätta" ställen. Illustratio-
nen av Nils Forshed lockar till att öppna boken
och titta vidare. Och har man väl öppnat boken
blir man inte besviken. Nils Forsheds målningar
pryder så gott som varje uppslag och är av högsta
klass. Den inbitne entomologen, som granskar
bilderna noga, hittar inte mycket att klaga på.

Kanske kan man tycka att alkonblåvingen och
strimlusen är något för mörka och att fjällvicker-
blåvingen inte har den rätta bIå nyansen. Men på
det hela taget återger illustrationerna insekternas
naturliga form och färg på ett ypperligt sätt.

De inledande sidorna i boken beskriver i kort-
het hur boken har kommit till och vilka kriterier
man använt när landskapsinsekterna valts ut. Det
är naturligtvis viktigt att motivera varfijr man ut-
sett en viss insekt att representera ett landskap.

Huvuddelen av boken består av ett uppslag
per landskap rned helsidesillustration av insekten
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i sin miljö på högersidan och text om arten, samt
en liten illustration på vänstersidan. Texterna är
skrivna av entomologer som är väl förtrogna med
djuren och deras livsmiljöer. För varje art tinns
en kort beskrivning av utseende och levnadssätt.
Man 1år veta var i Sverige och i övriga världen
arten finns och hur dess framtid i Sverige ser ut.
Om arten är fridlyst eller tinns upptagen i den
svenska rödlistan nämns detta. I samma stycke
anges om arten finns med på EU's s.k. Habitatdi-
rektiv och därmed ska skyddas inom nätverket
Natura 2000. Slutligen linns en kort motivering
varför arten valts som landskapsinsekt.

I slutet av boken finns ett kapitel med kortfat-
tade beskrivningar av insektsordningar som finns
i Sverige enligt modern systematik. För varje
ordning nämns också hur många arter som är
kända i världen och i Sverige, värdefull infbrrna-
tion som inte är så lätt att hitta annars, utom för
experterna. Boken avslutas med en lista över
fiidlysta insekter och kortfättad information om
entomologiska föreningar i Sverige.

Helhetsintrycket av boken zir att texten är lätt-
läst, intressant och vetenskapligtkorrekt, samt att
illustrationerna är mycket fina. Att välja ut land-
skerpsinsekter var inte lätt, inte heller att göra en

bok om dem. Men det har lyckats mycket bra.
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