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Cirkapris 590 kr.
"Mina insektsvandr-ingar" är en bok om insekter
som vlinder sig till en stor läsekrcts. alltiflfin "nybörjare" till läsare som kan lite ner om insekter.
Karakti! en på innehållet är en blandning av kåserier och delar av nrer-a fackartad karaktär Efter en
inledning töljer nio kapitel som vart och ett behandlar olika insektsglupper'. ot'ta en ordning,
men ibland rned llera ordningu i sarnma kapitel,
ellel delar av en ordning (kapitlet om myror, som
ju taktiskt iir steklar'!). Därpå följer bestlinrningsn)cklrr- cll legist(r. och h ken arslutl..otn:i!
bö[ med en litteraturlör'teckning.
De nio kapitlen om insektsgluppema utgör
hnvuddelen av boken ocl] omtättar de flesta insektsordningar som finns i Sverige: sliindor

(trollsländor (inklusive flick och jungflusländor), dagsliindol, niitvingar, niibbsländor, natt

sländor), fjär'ilar. steklar, myror. tvåvingar', skalbaggar. skinnbaggar, tripsar, hopprälvingar (in
klusive hoppstjiirtar'. sorr bortsett ft'ån att de kan
hoppa inte är närtrare släkt rned hopprätvingar).
Texten bestirr huvudsakligen av Lrnderfundiga
t'unclelingar och observrtioner otrr och av insek
ter. Man kan t.ex. liisa om varföl dansfl.rgor
dansrr, onr björkbäl.fisens moclersinstinktcr, hur
vecklarna har flitt sitl namn, om gruppsex hos
griivsteklar - bara för att ta n:rgra excmpel. Bo
kens sidor flödal rv vackla och verklighetstrogna
le. knill!Jr och rnnlDinplr. IllU\l11rli,,ll(rllr \ilrie

nr

till

nästan tbtografiliknande porträtt. och det ät detaljeI cllcI hela insek
i utförande ti iin skisser

ter, ibland isin nriljii, som avbildas. Vissa insekter, t.ex. hoppstjiil1arna, har avbildats soIn tiirfallaren hittat dem - diidr och hopskrunrpnade, men
de tlesta illustrationerna är av levande insckter.
lllustrationerna inkluderar de flesta landskapsinsekterna. Här och där i boken finns smri illustrerade beraittelser inspliingda, t.ex. "ert dygn i
graivstekeln Amnophilas Iif'. Dessa beriitlclser
iit som korta sagor, och vissa andra delal i boken

pirrrirrncr'

,',L'r ,'rr

cn sufohoL. t.e\. lirnren\

t

n4ina

INSEKTSVAN DRINGAR
insidol och de stora och flrggranna illustrationerna av en del insekter. De flesta f'lmiljclna av
skalbaggar och tvåvingar (myggof och flLgor)
presenteras med illustrationer och en korttattacl
text. I kapitlet om steklar finns representanter 1ör
våra grävstekelsläkten avbildade. inklusive leck
ningar av de insektel ellel spindlar dessa steklar
rnviinder som mat till sina larver. Kapitlet onr
hopprätvingar (griishoppor, vårtbitare och syrsor) innehållel ilhlstntioner, av birde honan ocl't
hanen- oclr en k(ntfältad

lexl tiir nästan alla

i

Sverige fölekon]mande arter (det saknas cndast
tre arter: två i Sverige ytterst spol'adiskr förekomrnirnde after. vandringsgräshoppan och clen bLivingade sandgl iishoppxn, sarnt en !u1som endast
linns i!i\llru:. \ i\ I h u.g rii.honn|l n \.

Bestämningsnycklarna i slulel av boken iirinte av dcn konventionella sorten, utan mel-cn
typ av flödesscheman. Tyviirr saknas instruktio
ner hur man ska använda den, och mecl tanke pir
att boken vänder sig till en ovetandc publik 1r det
inte brr. Det f inns heller inga anvisrringar till vilket schema man ska lortsiittr nit nlan väl kommit
fiam till nirgon insektsglupp i inledrringsschcmal. Bilderna i dessa schenran iir pedagogiska
och bra. rDen textcn lungeral inte så bra. Här och
diir saknas text eller hiinvisningrr vilkct gajr det

135

Ent.

niisl intill ooröjligt utt idcntilicra en del insektet.
Föt någon som rir okunnig orn insektcr i.il dclta
oiivcrstigliga hinder, men iivcn lör'den som kan

en del om insckter rir dessa scheman bitvis
mycket svåra att använda. Jag lbrsijkte med tlen insekter och ibland gick det brr, men mccl
l.cx. fjärilslarver och blrdlijss solr.ju är vanligt
fairekemmandc insekter, gick det inte. Jag visste
till vilken grupp jag skulle komma, men ovannämnda bliste| gjo|de det svårt att konrma clit.
Rcgislret är alldeles liir litct. Miinga insekts
llrter iir illuslreradc i boken oclr ett vailtiirsett rcgistcr iir ett mycket viktigt verktyg l'ör'an hitta
Je.r,r. T) \ rirr l'inn\ |rrklisk( tiliel irrr:ir vclcnskapliga artnalnn med i rcgistrel. De vetenskaplilil .lliklrrrnrcr lirrnr rned. rrlcrt ottr trtrtt inlc
vct lill vilket slaikte en art hiir iir dct ganska iob
bigt atr hitta den.
Bokens innehåll är tör det mcsta liitt a ta till
sig och rnecl tankc pir i.rll barn oclr ungdomiu iit'
en viktig rrålgrupp fiir tiiltiittiucn iir detta ulon]
ordentligt viktigt. Jag är ö\'ertygad om att boken
kltn bli ännu mer liittillgiingli-q onl vissa srker
ändrus. eller i nir-era lall helt tas bort (onr det
trycks cn ny upplaga). Jag tiinker på ajvcrsikten
av in.ekl,[dnir::illllr r börjJn xv b('Letl .r'tlr i \in
nuvaranclc lbnn rir ganska svår'itl1 Ib$1:1. Varlör
inte presentela ordninguta som en lista i stiillet
tin clet krirngliga triid soru finns nu'l Genom
gångarna av olikr inseklers yttre byggnad och
den diimed för'krrippade terminologin tyller
ingen funktion i clen hiir boken. den som blir inn \:clrLl r\ irll !jii \ iJilrc (r'ch (lel ht,Pljils iJ! all
rnånga blir!) hittal clctla i speci llitteraturen. Det
:rnviinds cn del rndra termer i textcn ulan atl lör
fattruen törklarar vlcl dc tletyder, t.ex. minor och
gallcr. För en oinitierad iir en mina nå-Qot som
exploderar vid bcritring. och galler är invånale i
det firrna Ga!lien (i insektsviirldcn if miDor'och
grllet något helt annatl). Etl kort avsnitt med
termlijrkLrringar ilvhiiilper detta. Bestiinnings
trbellerna i slutet llv bokeD air sorr närrnts tidigale nrycket sviira att anviinda och.jag belalar rtt
en novis finnel denr nrcr cllel mindre oanviinclbala. I sin Duvllande fbrrl stjiilpe| de mcr rin de
hjiilper'. Risken iir'att dcn som liil.söker identifie|a inscklcr rled dessa scheman blil lrustrerad
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och tappar intresset. Ettersom det finns nlodern,

i bokhandeln tillgänglig, litteratur med
flngerandc bcstämningstabellel kan bokcns be
och

stämDingsscheman tlls bort. Registret är i sirl
nuvarandc lblm något begränsande efiersom ve
tenskapliga artnamn intc finns med. Om dessr
trs nred kommer boker att fr.rn-gera biillrc om
nan vill anvinda den som uppslagsbok.
Faktagranskal€n hal missat eD del sakcr sort
bör korrigeras orn det trycks en ny upplaga. En
Jel te|rrreI rrnr:in.l. iblrDd Ielrklist. Le\. piur\rler och parasitoider'. Figuftextcrnr bör kontrolle-

rir\ eller':r'll] de ibluJ ir)te 'liirnrrer ii\c|cr.

med den bild cle beskrivcr'. t.ex. pir sid. 133 diir
en hiu my-qgl är rvbildad, men i figuftexlen beskrivs den som en rovflugal
Fijr rtt sanlmanlatta tycker jag att Mild in.scktsttmtlrin !:ur av Giite Giiransson är en tin iD
hoduktionsbok om insekler, viil vaird sin plats
också ien öveftull bokhylla. Dcn stijrsta behåll
ningen mecl boken tyckerjag iil i,rtt sil mirngr iDscktsgrupper och arter iir illustrerade med teck
ningar och nrirlningiu av ypperlig kvalitet. mcn
iiven den kåserande texten tillfii boken något

extra. Boken visar ulmiirkt viil på irrsekterDas
slol.a mångfald och komnrer l'iilhoppningsvis att
viicka rnirngö intrcssc l'ör denna fbtmrika och rr
andra synpunkter intrcssanta djur-qrupp. Lål oss
hoppJ: rrll,l,t rckontntcndelu,.le pti'el inle ;rrskr,icker alltför många!
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