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F6religgande bOk ar huvudsakligen avsedd
f6r identifiering av medicinskt betydelsefulla

arthropoder. Eftersom medicinsk entomologi ttr

ett omfattande amne har sanlmanlagt 16 veten―

skapsman, huvudsakligen tillhё rande staben vid
British NIuseum, bidragit sOm fё rfattare av detta

verk. Da boken behandlar arthropoder fran
hela virlden, har naturligtvis ett urval av de

medicinskt betydelsefunare varit nOdvandigt.

Inledningen behandlar kortfattat allmin ento―

mologi.Direfter ar kapitlen arrangerade efter de

olika arthropod― gruppernas lnedicinska betydelse.

F61jaktligen behandlas fOrst tvivingar,dar stick_

myggorna naturligtvis intar en sirstilining pa

grund av sin rOll som vektorer av malaria,
arboviroser Och filariasis. Imagines, puppor och

4:e larvstadiet kan examineras ner till slaktniva

(ca 30 slttkten) med hjalP av val illustrerade
bestimningstabeller.  Kapitlet Om  stickmyggOr

avslutas med en omfattande bibliografi, vilket

ocksa galler de ёvriga kapitlen.

Knotten intar en viktig plats inonl savil
human‐ som veterinarmedicin. I tropiska Afrika,

norra Sydamerika och Centralamerika ir de
vektorer av nematoden Oncflο carcα  υOυ III“S,SOm
infekterar minniskan och i allvarliga fal1 0rsa―

kar sk. flodblindhet. Inom veterinarmedicinen

ir de av stor ekonomisk betydelse, saval direkt

genOm sin blodsugning sOm indirekt pa grund

aV PatOgentransmission. BOken innehaller exa_
minationstabeller fё r afrikanska och latinameri―

kanska arter samt avsnitt om biologi, kOntroll,

insanilingsmetoder in.m.

SandmyggOrna Omfattar nagra betydelsefulla
sl■ kten,bl.a.Ph′

`bο
fο mtts,som i subtropiska och

tropiska omraden fungerar sOm vektorer av
leishmaniasis  och  tredagarsfeber.  Den  fOrst―

nimnda sjukdomen f6rekommer i nigra a11-

varliga former som obehandlade inte sdllan
leder till driden. F<irutom examinationstabeller
fiir sldkten och undersliikten behandlas kort-
fattat phlebotomidernas biologi och relation till
sjukdomar samt insamling och preparering av
dessa insekter.

Ett kapitel behandlar kortfattat de minsta av
de blodsugande tvflvingarna, svidknotten, som
fiirmodligen rir av strirre medicinsk och veteri-
niirmedicinsk betydelse f,n man hittills frirestiillt
sig. Kanske hade det diirfrir varit iinskviirt att
dessa behandlats nAgot utfiirligare, inte minst
med tanke pe deras potentiella roll som vektorer
av humanpatogena virus.

Ofta finner man fjiidermyggor behandtade i
den medicinsk-entomologiska litteraturen, bl.a.
pi grund av de allergiska reaktioner de kan ge
upphov till dl de inandas. PA tvi sidor avhand-
las chironomidernas medicinska betydelse. Bl.a.
omniimns de kraftiga populationsdkningar av
Tangtarsus-arter, som skett till ftiljd av damm-
byggen vid Nilen.

Bokens fiirndmsta kapitel torde vara det om
sllktet Glossina, de i tropiska Afrika fiirekom-
mande tsetse-flugorna, som tiverf<ir patogena
flagellater till mdnniska och husdiur. Fiirfattare
till detta avsnitt iir William H. potts, tidigare
chefsentomolog vid ett forskningsinstitut i Tan-
zania. Han har istadkommit en utmirkt sam-
manfattning av dessa flugors biologi samt vlil
illustrerade bestAmningstabeller ftir imagines och
puparier.

Ett omfattande urval av de medicinskt bety-
delsefulla musciderna, calliphoriderna m.fl. hiigre
flugor har givetvis varit niidvffndigt. Som siirskilt
vflrdefulla kan utan tvekan de avsnitt betecknas
som lgnas At larver som orsakar myiasis.

Loppor spelar en viktig roll vid spridningen
av mAnga sjukdomar, t.ex. pest och murin lyfus.
Ordningen egnas ett kapitel pi ca 50 sidor, med
bl.a. examinationstabeller och instruktiva teck-
ningar. Kapitlet avslutas med en sammanstflll-
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ning av 57 slikten, ordnade alfabetiskt, med

uppgifter om utbredning,virddiur OCh medicinsk

betydelse

I Latinamerika ir rovskinnbaggar tillh6rande

underfanliljen Trfarοttinaθ  ansvariga fOr trans‐

missionen av 7'ryρanο sOmα  ε
「

“
zら  OrSak til】

Chagas sjukdom.Sjukdomen f6rekommer huvud‐
sakligen p■  den sydamerikanska landsbygden,
ir synnerligen vanlig och dessvirre obotlig.

Vektorernas biologi inklusive besttilnningstabel‐

ler f6r sliktena bchandlas pa tio sidor.

En synnerligen viktig Ordning ir lёssen, som

visserligen endast omfattar tvi arter med min‐

niskan som specifik vird,nimligen flatlusen oCh

minniskolusen l)en sisinamnda ir alltjimt
mycket vanlig i trOpiska och subtropiska om―

raden, 。ch ir ansvarig f6r transmissionen av
epidenlisk  flicktyfus,  lusburen  iterfallsfeber

och skyttegravsfeber Stё rre utrymme borde ha
ignats minniskolusen, och dess roll som vektor

av skyttegravsfeber borde ha angetts

Drygt 50  sidor  ignas  spindeldjuren,  dir

fistingarna  tillfredsstillande  rcdovisas.  F6r

slakten inOm familjerna rrο dida` Och Argasida`

finns bestimningstabeller liksom  redog6relser

fOr de viktigare arternas utbredning, vektor― roll

mm. Tvi tabeller fOr viktigare fistingburna
viroser och rickettsioser anger patogenen, vek―

torn,dess huvudsakliga virddjur och sjukdomens

utbredning  Kapitlet avslutas med avsnitt olll

bl a. skabbkvalster och lё pkvalstcr samt en ut―

f6rlig bibliografi.

En synnerligen virdefull vektortabell avslutar

boken. Tabellen anger vektor, patogen och vird―

djur samt det omride dir en klar association

mellan dessa tre faktorer kunnat pivisas Ofta

finner man i litteraturen okritiska uppgifter onl

att en viss arthropod fungerar som naturlig
vektor av en patogen. Fё rfattarna till vektor―

tabellen har uppenbarligen kritiskt analyserat ett

omfattande  referensmaterial  och  dirigenom

astadkommit en virdefull saminanstilining av
ollka arthropoders status sasom vektorer av
humanpatogener.

Sanlmanfattningsvis bOr framhallas att boken

fyller ett stort behov i den medicinska entomo―

login. Det omfattande referensmaterialet ir syn―

nerligell vardefullt fOr dell■  som  vill tringa

djupare in i speciallitteraturen. BOken ir huvud‐

sakligen avsedd fё r den llledicinskt inriktade

entomo10gen men ir utan tvivel anvindbar aven

f6r andra biologer och hilsovardstjinstemin,
speciellt f6r denl som arbetar i tropiska och
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subtropiska linder. De taxonomiska avsnitten

omvixlar med mer littlista avsnitt, vilket inne‐

bir att boken kan rekommenderas iven f6r
icke― specialister som vill fOrdjupa sig inom ett

betydelsefullt omride av entomologin.

riο mas Jαιnsοn

RozKOSNf, R, 1973. The Stratiomyloidea (Dip―

tera)Of Fennoscandia and Denmark. ―一 Fauna
Entomologica Scandinavica, vol. 1. ―― Scandi‐

navian Science Press Ltd., Gladstrup. 151 sid.,

456 fig. Pris Dkr 58:一 ; vid abonnemang Dkr
40:60.

FOrcliggande arbete ir fё rsta delen i den nya

faunaserie, Fauna Entomologica Scandinavica,

som utges av Societas EntOmologica Scandi―
navica. Denna Societas utgё res av en sanIInan‐

slutning av de entomologiska f6reningarna i

Norden och har till uppgift att utge tidskriften

Entomologica Scandinavica jimte supplement
och faunaserie.Faunaserien ir planerad att besta

av littanvindbara, rikt illustrerade volymer pl

engelska med bestimningstabeller,korta beskriv―

ningar och uppgifter om biologi och utbredning

fOr alla nordiska arter inom de behandlade grup‐

perna.Genom att serien utges p■ engelska vintas

en betydande f6rsalining utanfor Norden, vilket
jimte try(,kningen i offset ger ett lagt pris.

Huvudredakt6rens f6r serien, Leif Lyneborg,

entusiastiska arbete har resulterat i att ett 50-tal

volymer ir under arbete av de bista specialister,

som star att fi. I f6rsta hand har man inriktat

utgivningen Pa grupper, dir moderna bearbet‐

ningar saknas. Betydande rabatt erhalles om
man abonnerar pa hela serien eller del darav.

F6rlaget,  Scandinavian  Science  Press  Ltd,

1)k-2930 Klampenborg, Danmark, tar emot be‐
stallningar och limnar alla upplysningar.

Stratiomyoidea omfattar fanllljerna Solvidae

med tre arter och Stratiomyidae med 17 arter

Goda habitusbilder av flertalet sllkten samt
detaljfigurer av huvudformer, antenner, firg_

teckningar p■  abdomen och/eller thorax, etc.,

gё r bestimningen av dessa arter synnerligen litt,

nigot som kan ge anledning till ett 6kat intresse

f6r Diptera Redan nu aterfinns dessa stora,

cgendomliga flugor bland dem, som oftast p■―

triffas i icke‐ dipterologens diversclidor Skulle

bestimningen efter de yttre karaktirerna i nagOt

fall mot fOrmodan vara svar, finns goda teck―

ningar av samtliga arters han.genitalier.



Larverna av flertalet arter er kAnda och be-
handlas i siirskilda bestimningstabeller och be-
skrivningar, som iir rikt och detaljerat illustre-
rade.

En prickkatalog iiver
ningen avslutar.

Frnrcen, M. & I(RrsrENsEN, N. P, The Sesiidae
(Lepidoptera) of Fennoscandia and Denmark. -Fauna Entomologica Scandinavica, vol 2. 91 pp,,
144 fig. (diirav 28 i f?irg, pinx. Rotand Johans-
son). Gadstrup, Danmark (Scandinavian
Science Press Ltd.), 1974. Pris Dkr. 40: -.

Den andra volymen av Fauna Entomologica
Scandinavica [r ignad sesiiderna (glasvingarna).
God litteratur om de nordiska representanterna
f<ir denna fjiirilgrupp finns visserligen fdrut,
men Fibiger och Kristensen ger en betydligt
mera utfiirlig och allsidig behandling av de
nordiska glasvingarna 6n vad som fiirekommit
i nlgot tidigare arbete. Dessutom iir fem arter
upptagna, som iinnu inte antriiffats inom om-
rAdet men kan tiinkas frirekomma df,r. I ett
tillegg (p. 81) liimnas korta notiser om ytter-
ligare tre arter, vilkas utbredningsomrlde striic-
ker sig till Polen och s6dra Balticum.

Pl de inledande sidorna behandlas bl.a. sesii-
dernas systematiska stiillning och de olika
utvecklingsstadiernas, sirskilt imagines', taxo-
nomiska kilnnetecken. Vidare ges en kortfattad
<iversikt av familjens biologi och av de olika
arternas utbredning inom omrAdet, varvid be-
tonas att den sistnflmnda ftir vissa arters vid-
kommande iinnu iir bristfiilligt kiind. Slutligen
beriirs klassificeringen inom familjen och n{gra
nomenklaloriska spiirsmfll.
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Bokens speciella del inleds med en best?im-
ningstabell fiir slAktena grundad pA imaginala
karaktiirer och en iiversikt av arterna med
hiinsyn till niiringsvflxt. Ddrp[. behandlas de
17 inom omrAdet konstaterade och de 5 >tiink-
bara> arterna mycket utfiirligt med beskrivning
av morfologiska karaktflrer, utbredning och
levnadssiitt. Fiir varje art ges vArdefulla insam-
lingstips. Det rikligt tilltagna illustrationsmate-
rialet bestAr dels av tre hiigklassiga fergplan-
scher, diir samtliga arter iir avbitdh.de i imago-
stadiet i dubbel naturlig storlek, dels av tecknade
figurer av han- och hongenitalier samt svart-
vita fotografier av olika arters larvangrepp.
Genitalbilderna ir, som fiirfattarna pfipekar,
i ftirsta hand avsedda att anvindas fiir bestiim-
ning av aberranta eller avflugna exemplar. Till
sist redovisas f<ir samtliga arter utbredningen
i Norden, Tyskland och England i form av en
prickkatalog.

Boken ir, som redan framhAllits, mycket ut-
f<irlig och det torde vara svArt att finna nAgra
vlsentliga fakta som saknas. En sak, som man
hade viintat sig omn?imnd, iir dock synonymen
Aegeria montelli Liifqvist till Sesia bembeci-

/ormis (Hiibner).
Helhetsintrycket av sesiid-faunan [r mycket

gott. Inte minst de detaljerade anvisningarna
i friga om insamling och klickning av sesiider
fir av synnerligen stort vf,rde. De kommer att
vlsentligt underl5tta studiet av denna svir-
samlade och derfiir hittills mycket fiirsummade
familj. F<ir alla dem, som t?inkt >I lr skall jag
btirja med glasvingar) men hittills inte lyckats
fiirverkliga denna f<iresats, biir denna del av
Fauna Entomologica Scandinavica vara mycket
vAlkommen.

Hdkan Elmquist

den nordiska utbred-

Hugo Andersson
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