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Uppskattade insektsböcker till bra priser

Just nu kan du till bästa tänkbara pris köpa två
fina och mycket uppskattade insektsböcker. Båda
böckerna har bland annat recenserats i Entomo-
logisk Tidskrift.

Den f'örsta boken är Göte Göranssons "Mina
insektsvandringar" (recenserad i ET 2001 nr 3).
Det finns många som har uppmärksammat denna
vackra bok, bl.a. Lasse Will6n från Naturmorgon
i Pl, som skriver: "Jag tycker Göte Göranssons
bok Mina insektsvandringar dr helt unik: ovan-
ligt åmne, ovanligt vacker, ovanligt inträngande,
ovanligt berättad. Och jag är så glad att han be-
stämde sig för att skriva och måla den." Ingemar
Struwe, ordf'örande i Sörmlandsentomologerna,
skriver: "Detta är en bok för etablerade ento-
mologer att njuta och lära sig av - samt i'ör helt
nya intresserade som vill få en inspirerande och
pedagogisk bekantskap med insektsvärlden och
den fascination och glädje som den kan åstad-
komma."

Ent. Tidskr. 123 (2002)

Den andra boken är "Sveriges landskapsin-
sekter" (recenserad i ET 2000 nr 41. Även om
denna har mycket positivt skrivits. Helene Abra-
hamsson, Kolmården skriver: "Jag älskar den
verkligen. Såg den på biblioteket och var bara
tvungen att låna den. Och efier det så vill jag äga
den." Ullmar Qvick, Bibliotekstjänst, skriver:
"Vad gäller boken rir det Nils Forsheds mästerli-
ga teckningar man fiämst lägger m:irke till. De
visar de olika landskapens 'typdjur' i sin livsmil-
jö och avbildningarna är verkligen på pricken".

"Mina insektsvandringar" kan du just nu köpa
fijr 325 kr inkl. fiakt (utgivningspris ca 590 kr).
Du beställer boken av Markus Forslund, helst per
mail: infb@sef.nu (alternativt se adress under
Föreningsinformation sist i detta nummer).

"Sveriges landskapsinsekter" kostar 120 kr +
frakt. Du kan köpa boken av någon lokalförening
eller direkt av Markus Forslund (se adress mm.
under Föreningsinformation sist i detta nummer).

<nfina
INSEKTSVANDRINCAR

Här kommer ytterligare ett boktips
Många av oss har säkert fascinerats av det vackra
öländska landskapet. Nu finns det en bra bok om
Oland med information om den unika naturen
och det öländska kulturlandskapet. Du kan läsa
mer om denna innehållsrika och mycket vackert
illustrerade bok i en recension på sidan 64 i detta
nummer av Entomologisk Tidskrift. Ta chansen
att beställa boken direkt från länsstyrelsen i
Kalmar till det förmånliga priset 240 kr plus
porto. Ska du besöka Öland i sommar kan du
säkert hitta boken i Naturbokhandeln i Stenåsa.
öppet I l-18 dagligen under sommaren.
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