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t.ex. genom ljus, temperatur, kemiska eller mekaniska medel, samt reglering av retningarna.
Kapitel 5 ir en riversikt av insekternas system med omnhmnande och karakteristik av de
olika ordningarna, familjerna etc., varvid valda typer anf<iras. Naturligtvis kunna hiir
endast fA familjer, slAkter eller arter anfriras. Kapitel 6 avhandlar de abiotiska iikologiska
faktorerna, 7 de biotiska. Underavdelningarna inom det f<irsta iiro ljus, temperatur, vatten,
luft och mark, medan de biotiska faktorerna omfatta vixterna som f<ida, arternas ftir-
hillande till varandra (varvid ocksfr insektvandringar omnflmnas), symbiosen med mikro-
organismer, patologien (t.ex. virus, bakterier, svampar, protozoer, maskar), insekter som
rovdjur och parasiter. Kapitel 8 klarllgger vad som menas med insekternas biocdnologi
och massv[xling. I kapitel 9 redogtires fiir nyttiga insekter (honungsbiet, humlorna, my-
rorna, silkesfjiirilen m.fl.) samt f<ir deras biologi. Kapitel 10 omfattar skadeinsekterna, dels
dem, som direkt skada vixterna, dels dem, som Benom att iiverf<ira vAxtsjukdomar indirekt
istadkomma skada, slutligen ocksl de f<ir miinniskan personligen eller ftir hennes djur
skadliga. Ett siirskilt avsnitt handlar om fiirrids- och materialskadedjuren. Kapitel 1l
redogcir fiir frirebyggande medel, dels direkta, sAsom fysikaliska, kemiska eller biologiska,
dels indirekta, nimligen genom hygieniska itgirder, anliggning av resistentkulturcr eller
genom isolering. Som slutkapitel 12 fiiljer en lista pA liro- och handb<icker. Sist i boken
kommer en Iista pi facktermer.

Det med tysk grundlighet och vederhdftighet ftirfattade arbetet 5r en liirobok i
entomologi, vari vai och en ftir 6mnet intresserad, blde fackman och amat<ir, kan in-
hiimta err synnerligen stor mingd fakta av vflrde inom det vidstrickta omrAde, som be-
handlas. Frir den vetenskapliga korrektheten och moderniteten av framstEllningen svara
de minga framstflende fiirfattarna. Det i sitt slag unika arbetet ir v5l viirt en stor spridning.

O. Lund.blad
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