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Boken "Entomology in human and animal
health"ar siunde upplagan av ett vcrk,som tidi―

gare presenterats under titlarna "Medical and

veterinary cntomology''rcsp''Medical entomo‐
logy''. Fё rfattarna motiverar titelbytet mcd att

man velat belysa intc endast de zoologiska as―

pekterna pa ttukdOmar i vilka arthropoder(led‐

街ur)arinblandade utan ocksa sadana saker som
vaccination och kcmotcrapi.Man har aven bred_

dat beskrivningarna av tturhalSOprOblcm och
dcssutom tagit med hhisoproblem, som har an‐

knytning t‖ l friluftsliv Ⅳled hansyn till att de

釣ukdOmar vid vilka arthropoder medvcrkar latt

sprids frin ett omradc till ett annat har man i

denna upplaga stravat att beskriva problcmen ur

mcra global synpunkt.

Som sig bёr i en bok av detta siag llmnas

inledningsvis cn kortfattad beskrivning av dcn

yttre och inre rnorfologien hos insekter och spin―

delttur.Efter en enkel systematisk ёversikt av

aktuella ordningar framhans vikten av taxono‐

miska kunskaper inom den medicinska entomo―

logien Detta understryks lned ett exempel pl att

otinrackliga  taxononliska  kunskaper  kostat

mannisk。 liv och resulterat i felaktiga bekamp―

ningsatgarder Boken innehaller dock inga be‐

stamningSnycklar utan fё rfattarna hanvisar till

annan littcratur.Detta far anses riktigt,eftersom

boken spanner ёver problem fran hela varlden
och en helthckande bestamningstaben skune fitt

alitお r stort omttngo Nagot slag av sammanfat‐

tande ёvcrsikt av vilka insektarter m m,som ar

inblandadc vid oHka ttukdOmar och vardttur
bordc dock flnnas med i en bok av detta siag.

Sedan reccnsenten flck boken i sin hand,har han

tva ginger fitt fё rfragningar onl parasitcr pl

hund.I sadana fa‖ borde rnan naturligtvis snabbt



kunna fa bcsked om vilka parasitcr, som ar ak_

tuella utan att med ttalp av registret och tink‐

bara namn pa parasiten behё va gissa sig fram

Detta ar emellertid en brist som fbrekonlmer i

manga andra bё cker inom den tillampade zOolo‐
glen.

I boken agnas sarskild uppmarksamhet at vek_

torernas(smittOspridarnas)matsmaltningSappa―
rat. Mundelarna, som ar av stor betydelse fё r

ёve」Oringen av patogener (可 ukdOmsalstrare)

menan manniskan och vektorcrna, beskrivs ut‐

lё rligt f6r de aktuella grupperna av insektcr och

spindel(も ur. Av specie‖t intrcsse ar vidarc den

rOn,sOm tarmcn spelar fbr patogenernas utveck‐

ling inom vektorn. Vissa myggarter har t cx en

tarm sa beskaffad att de inte kan fungera som
vektorer fbr sonlliga patogener.

Inom lantbruk och tradgirdsOdling har intres―

set fbr prQgnosverksamhet ined avseende pa ris‐

ken fbr skadetturSangrepp av ekononlisk bety‐

delse ёkttt under senare ar. Detta ghner aven
arthropoder,som sprider ttukdOmar.Metoderna
beskrivs i kapitlet''Epidenliologi"och liknar de,

som begagnas inom jordbruket,men prognosar‐

betet brsvaras nar det galler ttukdOmsspridande

arthropOder darigcnOm att man maste inte bara

bestimina vektOrpopulationens  storlek  utan

ocksa hur stor del av denna som ar barare av
patogenen i fraga.

助ukdOmar,som sprids med ttalp av arthropo―

der kan inotverkas pa tva satt.Ett ir vaccination

och ett annat bekampning av vektorerna.I boken

tas endast den senare upp.De anvanda inetoder‐

na panlinner rnycket om de,som bcgagnas inom

iantbruket.Man utnytjar alltsa fysikaliska me‐

toder (lamplig kladsel), avskrackningSmedcl,

karantansatgarder,kenlisk bekampning och bio―

logisk bekttmpning. Beskrivningen av de olika
metoderna ar synnerligen kortfattad. Sa ar tex

presentationen av bekampningsmedlen helt otill‐

racklig for praktiskt bruk och lingt mindre an i

den larobok,som i Sverige anvandes fё r utbild‐

ning av jOrdbrukare och tradgardsodlare i be‐

k,mpningsfrigor

St6rre delen av boken upptas av beskrivningar

av de arthropodgrupper, som ar sarskilt viktiga

br spndningen av ttukdomar.Hit hё r loppor,

16ss, tvivingar och kvalster Sarskilt utfbrligt

behandlas tvavingarna, bland vilka vektorerna

fbr malaria aterflnnes.Fenomenet myiasis,dvs

nuglarver,som trangerin i organ ener vavnader

av manniskor och diur,har fatt ett separat kapi―

tel.

En svensk anmanhet torde intc intressera sig

sa mycket br insekter,som ёve」ёr siukdOmar,
sonl fё r de som genom bett och stick kan fram‐

kaHa obehago Problemen med de gifter,som vis‐

sa insekter producerar,ar dock inte bortg16mda i

denna bok. Fё rfattarna undcrstryker i stanet att

riskerna fbr skador genom arthropOdgifter ar
mycket stё rre an vad de nesta entomologer har

klart fё r sig l en amerikansk unders6kning kun‐

de man t ex visa att antalet dёdsfall fё rorsakade
av arthropoder var iner an dubbelt si stort som

de framkallade av ormbett.

F6Jattarnas avsikt med denna bok ar att den

skall kunna begagnas blde som larobOk och som
uppslagsverk fё r den,som arbetar yrkesmissigt
inom omridet. Denna dubbla uppgift har man
16st pa si satt att man avstitt frin mera Omfat―

tande 6versikter l sthlletlamnas br vatte tturart

en kort presentation med hanvisningar till annan

l■ teratur.Litteraturお rteckningen arお jaktligen

mycket innchansrik och omfattar hela 55 sidor.

Den,som vill brttupa sig inom nagot omrade,

har salunda malighet att utan svarighet rlnna
lamplig litteratur. Boken kan da“ 6r rekOmmen―
deras blde till den,som endast vili skaffa sig en

ёversikt i hith6rande fragor och till den,som vill

mer ingaende studera nagon speciell lukdOm.
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