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Boken ingar i undcrvisningsserien Uni-l aschcn‐

btlcher och som namnet sigcr har dcn pockct‐

bokens format Papperskvalitctcn ar dOck va‐
sentligcn h6grc an vad som ar vanligt i sidana

bOcker och ryggen ttr si gcdigct limmad att den

narmast kan jamforas mcd tclcfonkatalogcns
kvalitet Bida forfattarna har intcrnationent ryk‐

tc som skickHga parasitologer Dc har」 Ort bcty―

dandc insatscr inom proto20fOrSkningcn, mcn

deras forskningselfarcnhct stracker sig aven

utanfor dcnna dJurgrupp

Bokcns forsta kapitel ar cn niosidig introduk‐

tion, dar man diskutcrar begreppct parasitism

och deflnicrar tcrminologin Pi fol」 andc 233 si
dor bchandlas i systcmatisk ordning viktigare

dJurgrupper dar dct forckommcr parasher hos

manniska Och hOgre● ur T‖ l prOtozocrna anslis

72 sidor,maskgruppcrna bchandlas p・ a107,spin‐

deldJurcn pi 14 och lH insekterna reserveras 34

sidor Bokcn avslutas mcd cn kort littcraturfor―

teckning(6 sid). Cn avdelning med 6vningsfra―

gor(7 sid),Samt rcgister

Parasitgrupperna prcscntcras mycket elemen‐

tart,mcn si viktiga sukdOmsalstrarc som exem‐

pclvis sOmnsukeparasitcr, malariaparasitcr och

ilaricr bchandlas andi si pass utForligt,att man

far klart bcgrcpp bidc Om parasitcns Hvsbc―
tingclscr och cffcktcn av parasitism Den syste‐

matiska indciningen ar for ncrtalct gruppcr idcn―

tisk mcd modcrn uppFattning lnom gruppcr dar

dct rider stor ocnighct tillampas den konventio―

ncna indclningcn l exten ar saklig Och konccn―

tre「ad, nigot som ofla utmarkcr tysksprakiga
b6ckcr,och sidorna ar luftiga och 6vcrskadliga

l‖ustrationcrna bcstar dcls av streckteckningar

dcls av fotograllcr  l cckningarna gOr ctt rユ tt

trうkigt intryck,men dc ar klara och visar vascnt_

lighctcr  Fotograrlcrna,  huvudsakligcn  clck‐

tronmikroskOpiska bildcr, ar av mycket hOg
klass

Svcpelektronmikroskopi har anvants bide for

att visa parasitcrnas habitus och for nargingna

detal」 cr

Civetvis kan intc en bok av dctta format pi
nigot satt gc cn funstandig tackning och for inte

siぬ grupper hadc man 6nskat cn″ 1ligare be

handling Att ansia en sida tili ciliater inncbar i

praktiken att man hoppar Ovcr gruppcn lnom

sarkosporidicrna anvands dcn nomenklatur som
Mehlhorn varit mcd om attskapa Dcn har foror―

sakat mycken irritation och diskussion i dcn in―

ternationcna nomcnklaturkommitt6n Dtt denna

emencrtid inte tycks vara i stind att 16sa dcssa

vcrkligt bcsvttrliga nomcnklaturproblcm mcd nu

gallandc rcgler,forcFancr det andi tr。 ligt att dcn

namngivning som t‖ lampas har i framtidcn
kommer att acceptcras Pi bokcns minuskonto
far llggas dcn magra littcraturlistan Har saknas

minga viktiga Oversiktsarbctcn

Kan dh en cntOmolog ha nigOn gladJc av dcn

har bokcn, Ja, mcn inte i forsta hand for dcn

korta bcskrivningcn av loppor och my88 0Ch
andra stickande otrcvligheter Vardct ligger i

sthHct i prcscntationen av dc parasitcr som vek―

lorinscktcr sprider Dct ar inte Ovanligt att cnto―

mologcr har ganska dimmiga bcgrcpp om dc in―

scktsspridda parasitcrna  Ofta baseras dcras

kunskaper pi framstaliningCn i cn halvsckcl―
gammal l・arobok i mcdicinsk entom01ogi, dttr
pcnnan dessutom forts av en cntomolog l denna

bok prcscntcras parasitcrna av parasitologcr och

dct g6rcs pi ctt satt sOm 6vercnsstammer med dc

scnastc vctcnskapliga rOncn Visst kan man for‐

varva gCdignare larob6ckcr i parasit010gi, men

di till cn hclt annan kostnad lヽig vcterligen kan

man intc i nagra andra bOckcr i den har prisklas‐

scn flnna cn tilinarmclscvis si modcrn Och sak‐

kunnig framstaHning
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