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grouped, and the numbers of such species in 5 by
5-km squares are the basis for the maps presented
here. Assuming a so-called nested subset relation
between rare and more common species in a habitat, these maps show the regional variation in the
size of a habitat’s ecological species pool. It can be
concluded 1) that comprehensive databases of Red
Data Book species and 2) thorough thematic inventories are important, (3) that north Sweden must
be better surveyed before good maps can be produced, and (4) that several south Swedish regions
can be identified as suitable for protection efforts.
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Livsmotiv
Stor läsning i litet format – så vill jag beskriva
en haiku. Kjell Landås har i Livsmotiv inspirerats av och fångat naturens väsen i över hundra
haikudikter. Vad sägs om
Svart hönsbärsblomma
omger sig med vita blad
för den vill bli sedd

Sekundsnabbt ser vi hönsbärets svarta prickar i
det vita och gröna och hinner samtidigt fundera
över evolutionsprocesser och kanske också på
hur andra gör för att bli sedda? Hur gör jag?
Helt andra tankar väcks när jag läser
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Något har gått snett
när fjällets tystnad sökes
per helikopter

En haiku är en kort dikt som läses i ett enda
andetag och som manar till eftertanke. Haikuns
ursprung finns att hämta i Japan. Den klassiska
haikun är orimmad och består av 17 stavelser
fördelade på tre rader enligt mönstret 5-7-5.
Livsmotiv rekommenderas till alla naturälskare.
✮ BRITA SVENSSON

Livsmotiv. Kjell Landås 2002. 135 sidor. Boken
beställs direkt från www.books-on-demand.com
Priset är 130 kr plus frakt.
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