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Recension
F'iiltbiologerna. 1985. Knuffa fdr ins?kter. Del I
Onr insektsgrupperna oclt deras utseende. 176 si-
dor. Boken kan bestillas fran Fiiltbiologerna, box
6022. 19106 Sollcntuna. tcl. 08-754 tl6 40. Pris:
35 kr for mctllcm i SNF ellcr FAltbiologerna. an-
nars 50 kr.

Fllttriologcrna genomf<ir med jamna mellanrunr
karnpanjer ("knuffar") for an oka kunskapen orn
olika djur- och vixtgrupper. Turcn har nu kommit
till insekterna, som uppmiirksamrnas l9115-86. I
samband med insektsknuifcn ger Fiilthiologerna
ut 3 bocker om insektcr: "Svcriges trollsllndor"
av Gdran Sahlin. "Knuffa t-<ir insekter. Del I -
Om insektsgrupperna och deras utseende" samt
"Knuffa frir insckter. Del ll Om insekternas
ckologi och evolution". Den sistnamnda har i skri-
vandc stund innu inte kommit ut.

I "Knuftzr fr)r insekter. Del I" fir vi cn latlsam
och trevlig introduktion till insektsgruppcrna. Bo-
kcn inleds med ett fyndigt skrivct kapilcl om in-
sektssystematik. vilket ger en fin bild av biide den
traditionella och dcn mo(lcrna svstcnratiken. Ett
friischt inslag utgor avsnitlct om de vetenskapliga
namnen. Dcssa ir utan tvckan en stotesten for
mirnga nvbcirjarc och di kan det sdkert underlatta
att [a vcta niigot om hur de grekiska och latinska
ortlcn uttalas och vad de betyder. Det har Ar ctl
iinrnc som frirsummas alltfor ofta i inscktsbockcr.

Sorn f<irfattarna mycket riktigt pipckar miste
man ha vissa kunskaper om insektcrnas byggnad
for att kunna anv{nda bcst:imningstaheller. Hir
liimnar emellcrtitl Knuffa-bokcn mycket i ovrigt
att dnska. Man tiir till excrnpcl aldrig i texten veta
all mcllank r()ppssegmente n benimns prr)-. mcs()-
rcspcktivc rnetathorax. Vidare har en rad fcl in-
smugit sig i figurerna. I figur I ovcr jordloparen
fir frambrostet heta prothorax i stallct for proster-
num, mellanbrtislet mctalhorax (!) istiillet for me-
sosternum och bakbrtistel rncsothorax (l) istallet
f(ir mctaslcrnum. I figur 4 har man lyckats numrc-
ra stritantenncns leder fran fel hill. Vannalribbor
och jugalribbor har bytt plats i figur 6 och samnra

missode har drabbat krlvan och framlarmcn i fi-
gur 8.

Bestiimningsnyckeln till ordningarna rir cn clcl-
vis forenklad och omarbetad vcrsion av den labcll
som finns iChinerys "Nordcuropas insektcr".
Nyckeln :ir hclt fri fran facktermcr och rikligt illu-
strerad, vilkct gor clc n lrittanvend. Forenk lingarna
har dock medfdrt att nagra mindre insektsgrup-
pcr, hland annat vinglosa stovsliindor. inte kan be-
stAmmas r ill ratt ordning.

Huvuddelen av boken Sgnas it beskrivningar av
de olika insektsordningarna. Av de stcirrc
ordningarna fir vi llira k:inna de viktigastc famil-
jcrna. Materialet presenteras mcd ett cnkclt
sprdk, myckct bildcr och en hel dcl humor. Ett fa-
tal fclaktigheter har slunkit igenom fackgransk-
ningen. Pii sidan 75 phstar man till exempel att
hdrfisarnas stinkkdrtlar mynnar pa sista bak-
kroppsscgmentet hos fullvuxna djur. I figur 63 har
man torviixlat Coccinella quaruordccimpustttktta
och Propvlaaa quatuordecimpltfictala och pe sidan
l1{l fir man intrycket att matarlarver i allmiinhet
har 2 bakre bukfotspar.

Sista kapitlet behandlar invcntcringar samt in-
samling och prcparcring av inscktcr. Boken avslu-
tas scdan mcd cn littcraturfortcckning som hdr till
det battre som puhlicerats i den viigen. Listan Ar
myckct aktucll och manga arbeten ar fcirsedda
mcd korta kommentarer om deras omfattning. an-
viindbarhet samt varifren de kan bestiillas. Myc-
ket praktiskt I

"Knuffa frir insekter. Del I" lAmpar sig iramfiir
allt frir nyborjare utan fdrkunskapcr. Frir dcn som
har kommit lite liingrc kan dlrn ulgdra ctt mer l;itt-
liist (och billigarc) altcrnativ till den faktaspaic
kadc och nagot tungsmalta "Nordeuropas insek-
ter" av Michael Chinery. Erfarenheter frin dcn
gingna sommaren visar att "Knufla for inscktcr.
Del I" fungerar bra som ldrobok pzi kortare nvbrir-
jarkurscr om inscktcr. Fiiltbiologernas bok kan
utan tvckan hjiilpa till att sprida insektsintresset
utanfor de redan frilstas skara!
Fredrik Ronquist


