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denna lilla insektsbestämningsbok kan ses som 
en uppföljare till den mycket trevliga och an- 
vändbara boken om trollsländor som Entomolo-
giska Föreningen i Stockholm gav ut för några år 
sedan. det behändiga fältvänliga formatet är det-
samma liksom viljan att presentera insekterna så 
att även den som inte är så insatt kan bestämma 
dem. En annan trevlig likhet är den höga klas-
sen på illustrationerna, som alla är vältagna foto-
grafier.

Valet av gräshoppor (och vårtbitare och 
syrsor) tycker jag är mycket lyckat eftersom det 
är en väl avgränsad grupp som alla som är ute 
i naturen lägger märke till, men som det saknas 

någon modern bestämningsbok till. de flesta ar-
ter kan också bestämmas utan avlivning och lite 
märkligt nog är dessa stora, paranta djurs utbred-
ning i landet förhållandevis dåligt känd.

Boken inleds sedvanligt med några intressanta 
sidor om gruppens biologi och hur man kan stu-
dera djuren. Sedan följer ett bestämningsschema, 
där fotografier och korta texter hjälper en att veta 
vilken art man har i handen. det är inte en vanlig 
nyckel utan lite friare upplagt. de sista 2/3 av 
boken är artvisa beskrivningar, en art per upp-
slag, där karaktärer, utbredning, biologi och läte 
beskrivs.

Jämfört med trollsländeboken känns tyvärr 
gräshoppsboken något rörigare, och det är främst  
bestämningsschemat för gräshopporna som jag 
tyckte var lite svårt att hitta rätt i. delvis beror 
nog detta problem på att gräshopporna är gan-
ska variabla inom arterna, men jag tror det ändå 
hade vunnit på att vara lite mer stringent, lite mer 
som en nyckel. En bra hjälp är uppslaget där alla 
arters halssköldar grupperas efter hur de ser ut. 
Man kanske kunde ha haft det som första steg 
i bestämningsschemat? denna anmärkning mot 
schemat ska dock inte tas alltför allvarligt. när 
man använt det ett tag så blir strukturen förmod-
ligen ganska klar.

En intressant sak med denna bok är att det har 
varit många författare inblandade. Traditionen 
under 1900-talet har annars varit att en bestämn-
ingsbok är en mans (sällan en kvinnas) verk som 
manglats fram under många år. Att samla många 
personer i ett sådant här projekt bör vara en klar 
styrka. Olika personer är bra på olika saker och 
kan komplettera varandra. Ett bra bidrag fick 
man förmodligen genom att ta med författaren 
till fältbiologernas bok 1987, Oskar kindvall, i 
projektet. den boken är förresten ett bra komple-
ment till denna nya bok. där finns en del ytterli-
gare karaktärer och illustrationer som inte tagits 
med i den nya boken, av utrymmesskäl antar jag. 

Sammanfattningsvis måste denna bok rek-
ommenderas till var och en som är det minsta 
intresserade av att bestämma gräshoppor. detta 
tips inkluderar även nybörjare. 60 kronor (+ por-
to) är mycket bok för pengarna!
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