
160  R′
``′

s′ο″

Angrar― rlnns dom...?

Åkerlund,M 1991 え″g′ α′‐―ブレ″S′ο
“
 ?0″ sたα―

′′′72S′ た′
`r J 

″,″s′′′‐0`″ ″
'α

gαs′′ Svenska muscifore―
ningen i samarbete med Naturhistoriska riksmuscct
Uppsala Almqvist`し Vヽikscn 207 s,98 ig,huvudsakl
i farg lsBN 91-87430-02-9 Rekvireras fran Svcnska
museifOreningcn, Box 4715, 116 92 Stockholl■ , eller

k6ps Pa riksmuseet Pris:245 SEK

Dc flcsta av vara musccr har omfattandc sam―

lingar av dё tt ttur― eller vaxtmatcrial i nagon

fom. Darlned har dc oftast aven prOblcnl mcd
skadcttur.Framgangsrik bekampning av dessa
kravcr kunskap som kan vara svar att na just nar

den bchёvs.Denna bok vill snabbt gc den kunskap

sonl skall bidra till att skador pa material,fOrcmal

och byggnader kan minskas.

Boken inlcds mcd nagra allmanna rad om be_
kampning,Vilka fOlis aV nycklar ti1l olika insckt―

grupper och till olika skador och spar.Huvuddelen

av bokcn innehaller artvisa rcdogё relser fOr utsc―

cndc, biologi och skadegё relse. Ett 80-tal arter

behandlas,och de flesta ar avfOtOgraferade i farg.

Skalbaggama dolnincrar starkt och upptar halva

bokcn
Boken ar innchallsrik,saklig och lattlast.Trots

detta kan nagra problenl fOr anvandaren fOrutscs.

sjalva identi■ cringcn av skadcgё raren bordc

fungera i de flesta fall,atnlinstone till grupp.Da

svarskttda ancr oiast har likartad biologi borde

dctta inte valla nagra praktiska problem l ёvre

Norrland ar t cx de● Omnamnda JuVbaggama
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・Ochツプ′′′g′ 7・ nlinst lika vanliga som

Pル 7‐ l kallare Och magasin.Ur rcnt praktisk syn―

vinkel ar dock detta cgalt.

Kopplingcn mcllan bckampningsraden och de

cnskilda skadcgё rama ar diffus l inledningen
sags helt riktigt att insatscn mastc anpassas efter

荀uranen.Da detta inte ar sa alldeles enkelt ёnskar

man att det i bokcn hadc funnits flera och mer

utfё rliga artvist utforlnade bekampningsrad. om

man t ex upptackt hastlnyrOr i cn historisk bygg―

nad och lascr att''fOr att fa bort denl mastc man

hitta boet med drottningcn." Ingcn latt uppgift,

specicllt som boet ofta inns i sagspans,1lda gOlv

och tak,vilkct c」 omnamns i bOken.
I detta saminanhang kan omnamnas den mark―

liga konstruktion fё rsakringar mOt skadeinsekter

ofta har.Den sonl har hastnlyrOri huset artvungcn

att ttalv frig6ra boet sa att cffcktiv bekampning

kan utfё ras.River man sa halva byggnaden utan

att boct atcrfinns sa far inan ingcn crsattning.

Da de flesta cntomologer har egna sma museer

hcmma och dessutom arintrcsscradc aven av ska_

detturen tOrde denna fina lilla bok rё na stor upp―

skattnlng.
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