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Recension

Ny nyttig fälthandbok om insekter
Douwes, 8., Hall, R., Hansson, C. &
Sandhall, A. 1 999. Insekten En fölthandbok. 2:a revrderade upplagan. Interpublishing, Stockholm 1998. Pris ca 350 kr.
När tre välrenommerade lundaentomologer och
Sveriges mest kände insektfotograf tillsammans
arbetat fram en handbok om insekter har man
som läsare naturligtvis högt ställda förväntningar
på resultatet. Man blir inte heller besviken, för de
231 sidorna med sammanlagt över 400 färgfoton
och 500 teckningar håller hög klass och informationen är föredömligt up-to-date. Men att boken,
såsom hävdas i förordet, skulle passa nybörjaren, som börjar upptäcka att vi har en rik och fas-

cinerande insektvärld omkring oss, dr nog en
överdrift. Däremot måste den vara en guldgruva
för den, som vuxit ifrån de enklaste bilderböckerna om småkryp och som inte avskräcks av an-

blicken av ett examinationssystem.
Boken inleds med ett kort avsnitt om insektmorfologi och -ontogeni. Därefter följer bl.a.
nägra sidor om hur man samlar och preparerar insekter, glädjande nog utan att läsaren rekommenderas använda syndetikon och liknande limtyper,
som för längesedan försvunnit ur handeln. Vikten

av naturvårdshänsyn framhålls också, men bara
på sju rader - här kunde entomologerns tio budord (ET ll3 12, \992) gärna funnits med!
Bokens dominerande del är som sig bör den
systematiska översikten. Denna inleds med examinationssystem som leder fram till ordningarna,
därefter tabeller som ordningsvis leder ned till
familjenivå. Varje ordning har fått en gedigen introduktion, även om vissa intressanta anatomiska
karaktäristika utelämnats, t.ex. sugsnablarnas delar. (Onödiga fakta i en faunistisk handbok?)
Systematiken som används i boken är påfallande modern. Några exempel: Thysanura (fjä11borstsvansar) har utgått som ordning och delats
upp i Archaeognatha (hoppborstsvansar) och Zy gentoma (silverborstsvansar), begreppet Hemiptera (halvvingar) figurerar knappt alls och bland

om Apterygota (primärt vinglösa insekter) talas
det överhuvudtaget inte.
I bokens avslutande parti finns ordförklaringar och register, bägge föredömligt utformade.
Man kan naturligtvis inte granska en handbok
i insektfaunistik utan att samtidigt detaljstudera

illustrationerna. Vissa saker kräver mer eller
mindre schematiserade teckningar för att framgä,
andra gör sig minst lika bra på ett dekorativt färgfoto. I den här boken har man på ett genomtänkt
sätt kombinerat teckningar och foton av ypperlig
kvalitet och därmed tagit vara på det bästa av två
tekniker. Synd bara att fotona måste vara så små;
hade boken varit större till formatet skulle flera
av bilderna kommit betydligt bättre till sin rätt.
Sammanfattningsvis: Insekter. En fälthandbok är ett utmärkt val för den, som kommit över
det tidigaste initialskedet i de entomologiska studierna. För den specialiserade samlaren är den ett
bra komplement, utmärkt som referensverk attta
till vid konfrontation med andra insektgrupper.
En annan kategori som nog kommer att upptäcka
den här bokens förtjänster, är de många unga bio-

loger, som trots flera års akademiska studier i

fjärilarna placeras Noctuoidea (nattflyn m.fl.)

zoologi bara förunnats en närmast symbolisk fördjupning i den artrikaste av alla djurgrupper.

sist i systemet. Entognatha (de lägst stående insektordningarna) har upphöjts till egen klass och
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