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Recension

Ny, omarbetad bok om skadedjur
Mourier, H. 1998. Skadedjur i hus och
hem. Oversättning och svensk bearbetning: Peeter Päts. LTs förlag. Stockholm.
(29s 1{)
Sedan två decennier hör Skadedjur och andra

grister inomhus (danska originalet: Vilde dyr i
hus og hjem) av H. Mourier, O. Winding och E.
Sunesen till de oumbärliga referensverken för
den, som emellanåt kommer i kontakt med skadeinsekter inomhus. Boken har dock inte kunnat
köpas på flera år och dessutom har innehållet delvis blivit föråldrat. Därför är det synnerligen till-

fredsställande att en reviderad version nu blivit
tillgänglig i handeln. Omarbetningen iir så genomgripande att verket presenteras med ny titel
(i original: Husets dyreliv) och med Mourier som
ensam författare.
Skadedjur i hus och hem handlar till alldeles
övervägande del om inomhusinsekter och andra
synantropa småkryp samt de problem, som sådana djur förorsakar. Några få sidor handlar om
ryggradsdjur, men just det avsnittet är bristfälligt
modifierat efter svenska förhållanden. Först och
främst är boken därför en entomologisk vardagshandbok, och som sådan alldeles utmärkt.
I den nya versionen finns många av de tidigare
illustrationerna med, och den grafiska återgivningen ar i åtskilliga fall ännu bättre än tidigare.
Ett 90-tal nya teckningar av Jacob Sunesen kompletterar, liksom ett stort antal färgfoton, som ge-

nomgående rir av hög klass. En rad insektarter
har tillkommit, bl a flera som museiskadegörare

väletablerade dngrar, och åtskilliga har bytt
namn, t ex trepunkterad skräpmal (tidigare: frömott). Avsnitten som behandlar bekämpning har
naturligtvis också uppdaterats rejält - inte bara
har synen på vissa kemikalier blivit restriktivare,
även nya typer av fällor har lanserats.
Skadedjur i hus och heminleds, liksom sin föregängare, med ett stort antal färgplanscher, där

inomhuslevande insekter jämte några andra
evertebrater presenteras

systematisk följd.
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papper, metall(!). Även harmlösa gäster inomhus
ägnas vederbörlig uppmärksamhet, nog så viktigt
med tanke pä att många människor betraktar allt
som kommer krypande som ohyra. Diirtill behandlas avslöjande detaljer som exkrementer,
lukt och ljud.
Entomologer förväntas i allmänhet av omgivningen vara kapabla att uttala sig om varjehanda
sex- eller åttabent kryp, som dyker upp inomhus.
Skadedjur i hus och hem tu ett ypperligt hjälpmedel härför. Att några av illustrationerna kastats
om och att färgen hos enstaka bilder missat (ett
rättelseblad bifogas) är detaljer, som lätt kan justeras till nästa tryckning och som knappast minskar bokens användbarhet. Det finns skäl att tacka
LTs förlag (och danska Gads) för att ett standardverk av den här typen nu åter finns i handeln.
Tbrkel Hagström
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följande kapitlen delas dock djuren in alltefter
vad de angriper: människor, livsmedel, textil,

