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Det är en rejäl tegelsten detta (minst 2 kg),
späckad med information om insekter. Totalt
innehåller den 271 artiklar, var och en om ett
ämnesord. Artiklarna är skrivna av totalt drygt
250 författare och arrangerade i alfabetisk ord-
ning efter ämnesorden. Man har delat in artiklar-
na i tolv huvudområden: anatomi, fysiologi, be-
teende, evolution, reproduktion, utveckling och
metamorfos, systematiska huvudgrupper, inte-
raktioner med andra organismer, interaktioner
med människan, habitat, ekologi och historik
och metoder. Dessa rubriker visar att målet har
varit att täcka in ämnet insekter ur alla möjliga
aspekter. Om man verkligen nått fram är natur-
ligtvis svårt att bedöma vid en första titt. Det vi-
sar sig först då man använt verket, som upp-
slagsbok, ett tag.

Artiklarna är hur som helst fint illustrerade
och hela boken ger ett tilltalande intryck. En bra
sak är också att det i slutet på varje artikel finns

tips om vidare läsning.Som hjälp att hitta finns
också ett register med drygt 7000 ord. Enligt
förordet är målet att nå en bred läsekrets: profes-
sionella entomologer, forskare, studenter och en
intresserad allmänhet. Det verkar rimligt att alla
dessa skulle kunna ha utbyte av boken.

Vid lite bläddrande i boken hittar jag (natur-
ligtvis) en del artiklar som förvånar att de fått
status som egna ämnesord samtidigt som jag
saknar en del ämnen som jag själv tycker borde
varit med (= själv är intresserad av?). Exempel-
vis har två Scarabider fått egna artiklar (June
resp. Juvel beetle) medan ord som fönsterfällor,
fällor generellt, barkborrar eller fungivori sak-
nas, t.o.m. i registret baktill. Det är antagligen en
spegling av bokens båda redaktörer är amerika-
ner och att man har lite andra fokus i entomolo-
gin over there. Om man gör omvänt, dvs. blädd-
rar fram en slumpvis artikel och läser den känns
det vederhäftigt och intressant. Att så många för-
fattare bidragit borde borga för att var och en är
väl kunnig inom sitt tilldelade område. Priset är,
i förhållande till bokens storlek, ganska humant
så den som vill ha något uppdaterat att finna en
bred insektskunskap i kan fundera över ett köp.
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