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exkl.moms.                                Orsakar knott massdё d bland betande boskap.
Knottens saliv innehaller uppenbarligen gifter,

Denna handbok bcskriverinanga av de metoder,  som ёkar blodkarlens permeabilitet, varvid
sonl anvinds fёr insanlling av kvalster och insek‐   blodvolymen snabbt minskar och ett chocktill―
tcr, som lever parasitiskt pa eller i husdiur. stand utvecklas hos den量 5rgiftade boskapen.De
Sanlinanlagt 21 forskare i USA har bidragit till dc  preadulta stadierna i knottens livscykel ar akva_

18 kapiticn, som ar inriktade pa nordamerikan―   tiska Ofta rlnner man ttg,larvcr och puppor av
ska fёrhallanden.Men de problenl soln tas upp i  nera arter tillsanlmans pl en 10kal. Larver och

boken fbreko■ lmer ofta pa andra delar av jord‐   puppor hittas oftast pa vaxter eller stenar. Fё r

klotet, inte minst i Nordcn Entomologer och  fingst av blodsё kande knotthonor pl eller vid
akarologer kan har tt massOr av tips om ttngst―  stё rre dhggdiur, inklusive manniskor, kan en
metodik,Ih‖ or o.dyl. Bokcn bёr aven vara av  vanlig insektshav anvindas Vid studier av de
stort varde for veterinarer och annan halsO_  blodsё kande knottens dygnsaktivitet kan man
vardspersonal, sonl ofta st6ter pi veterinar―   anvanda en taltliknande anordning, som hinger
mcdicinska problemst,1lningar av entomologisk Ovanbr det potendella varddiuret.Med jamna

natur.                                     intcrvaller sinks ''thitet'' ned ёver vardtturet,
Fiadcr_。 ch palsatarna(mal10fagerna)ar ekt。 _  varefter de innestangda knOtten sugs upp ined en

parasitiska epidermisatare pa figlar och dagg_  aspirator. En annan anvindbar fralla hr den s. k

荀ur.Ma110fagerna kan immobiliseras genom sluettfallan,som grovt beskr市 et har formen av
t ex.nedkyining eller med nagot insektgift, ett fyrbcnt● ur.Koldio対 d,som av knotten miss―
varefter dc kan sugas upp med en asplrator eller  tolkas fёr ett vardtturSStirnulus, okar fillans
plockas upp med en pensel frin vardtturet.Om attraktionsgrad Faglar,som placeras i smi nat―

man ska rhkna antalet agg av palshtare hos t ex.  burar, kan anvandas vid insanlling av ornitorlla

饉r,kan ullen rakas av pa bcstamda st,1lcn Nar knottarter.Manga jusfa1lor som anvands for

ullrlbrerna laggs i xylcn blir dc genomskinliga  fingst av stickmygg,insamlar ocksi vissa knott‐

Och aggen kan lattぬ knas              arter.Klibbfallor kan utnytlaS br ttngst av bida
Dc akta 16sscn (Anoplura)ar blodsugande  kё nen.Minga knOtt ar synnerligen svara att art―

ektoparasiter pl daggttur.Fё rutom att manni‐  besthmma.Darbr miste man ofta ha tillging t‖ l

skolusen ar en beryktad vektor(ё verfё rare)av  artkarakteristika hos flera av utvecklingsstadier―

bl.a. epidcmisk llacktyfus Och lusburen ater‐   na, vilket innebir att dcssa arter mistc odlas i
falsfeber bland manniskor, si kan narstiendc  laboratorium De immatura stadierna kravcr cn

arter sprida infektionsttukdOmar bland ttur, miU6 mcd vatten,som ar i stindig rё rclse.Hur
t.ex anaplasmos till nё tkreatur.Alla husttur ut‐  en sadan akvadsk mijё  kan arrangeras beskrivs
om katten kan harb・argCra en ener nera arter av  kortfattat i boken Gcnom itskilliga rcfcrcnser

akta 16ss Anledningen till att katten inte ar vard  kan den intresserade fa yttcrligare information

for nagOn art av Okta 16ss antas bero pa,att den    ttarilmyggor av underfanlijen Phlebotonlinae

si ofta och noggrant putsar sin pals.Insanlling av  (sandmyggor)fOrekommer huvudsakligen i tro―

lё ss sker pa liknande satt som vid insanlling av  piska och subtropiska omraden och ar vektorer

p,ls‐ och ttaderatare. Om man ska undersё ka  av lcishmaniasis,bartonelos och tredagarsfcbcr
huruvida insanlladc lё ss hirbargerar patogena  tin manniskan Dessutom sprider dessa myggor
mikroorganismer, kan 16ssen fё rvaras i kyl‐   aven ttukdOmar till andra ryggrads● ur inklusivc
skapstemperatur i fysi010gisk salt16sning med  kral(ガ ur oCh grOdttur. Sandmyggcns preadulta
antibiotika.                                   stadier lcvcr bl a. i hiligheter i trad ener i mar_

Bokens  3arde  kapitel  bchandlar  knotten  ken dar det rlnns riklig tillging pi dctritus Lar―

(Silnuliidac). Liksom hOs ёvriga famiber av  verna och pupporna kan vara mycket svira att
blodsugande myggor och iagre nugOr ar endast  innai tonvis av jord har ibland unders6kts utan
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framgingI Tre metoder har anvants for att inna

larvcr och puppor av sandmygg i jordprover,

nanlligen(i)direkt undersё kning med 崎01p av

nlikroskop,(五 ) MaCf・adyens teknik varvid en
g16dlampa anvands fё r att torka ut jorden;den

minskande fuktigheten verkar rcpeⅡ erande pi

larvcrna,som kryper fram ur jorden,och(面 )

sallning av jordprovet och notation med socker‐

16sningar De adulta rnyggorna hr vanligen aktiva

under dygncts mё rka timmar 01ika modiflkatio―

ner av den s.k CDC-lusね nan,sOm primart ut_

vecklades fё r stickmyggfingst, har anvants vid

insamlig av sandmyggo Men jusfa1lor ttngar bara

vissa arter,varfё r dcnna fingstmetod bё r komp―

letteras mcd andra mctoder Klibbtti1lor med ri―

CinOba kan placeras i narhcten av tturhalor,
stenr6sen o.a.dar inan lnissthnkcr att sandmygg

har sina viloplatser.Levande(巧 ur kan anvandas

som lockbcte fё r insanlling av blodsё kande

sandmygghonor. Ibland konlmer ocksi sexuc‖ t

appctitiva hanar t‖ I sidana lockbeten.Oftast an―

vands nё tbOskap eller hastar sOm 10ckbete
Åven i dessa fa‖ kan klibbttillor anvandas,som

di placeras i en ring kring vardtturCt・  Nattctid

kan man insamla sandmygg dirckt frin vhrd‐

術uretS hud mcd ttalp av en aspirator eller flck―

lampa. Onl man amnar studcra potentiella vi―

ru s‐ cner L′′sヵ ″:α ″′α―infcktioncr i sandmyggcn,

f6rvaras de lampligast i flytandc kvive

Svidknott(fam. Ceratopogonidac)aV bl.a.
siaktet c′

`′

′εο′″
`s omfattar arter, som gcnom

honornas blodsugandc vanor ar av bide veteri―

nar_ 。ch humanmcdicinsk betydelse.  Dessa
myggor ar vektOrer av sivhi virus― ,protozo― som
ncmatodttukdOmar. Svidknottcns iarvcr lever i

en mingd olika habitats, alltifrin humusfattig

SandiOrd tin starkt fOrorcnade vattcndrag cller i

kogё dscl. Insamlingsmetodcrna miste dhl・ for

anpassas alltefter dcn art nlan sё ker Adulta
svidknott och sandmygg insanllas med ungcrar

samina metoder
Atskilliga fangstmctodcr har utvccklats fё r in‐

samling av dc olika utvccklingsstadierna av
stickmygg Dctta beror dcls pi att famiben Culi_

cidac ar si medicinskt betydclscfun, dcls pl att

famiben ar si mingformig Larverna av■ ertalct

culiculer oCh anophclincr kan insamias frin sina

vattenmibё Cr mcd en spccialkonstruerad vatten‐

hamtare. Fё r att erhilla syre pcnctrerar iイ
``″

‐

sο ″′α―larvcrna med sina andningsr6r olika vat―

tenvaxter F6r insamling av sidana larvcr bё r

man anvanda specialkonstruerade metalicylind‐

rar, som innesiuter hela vardvaxten. Larver av

andra arter lever i vattenfyllda haligheter i trad

eller i andra habitats dar en vattenhamtare inte

kan anvrandas Har kan man istanet fi anvand_

ning fё r en plastflaska fёrscdd med en plastslang

och en sugboH. Insamling av imagines skcr van―

ligen med nigon av“ uande fyra mctoder:(i)
jusね1lor,t.ex.New Jersey― fallan eller CDC‐ ね1-

lan,(‖ )｀lalaise‐ lhllor som ar stora,taltliknandc

ぬ1lor av flnmaskigt insektsnat,(面 )ぬ110r med

daggdiur ellerぬ glar som lockbete,ellcr(iv)stOra

tralliknandc fa1lor som placerats pl ett r6rligt

fordon. Fingsterna blir oftast st6rre om en

stationar falla kombineras mcd koldioxid. Bc―

kvhmast ar att anvanda k01diOxid,som fё rsvaras

i rnetancylindrar. Fran dcssa kan gascn tillitas

strё mma uti fanan med cn viss,konstant hastig‐

het. Praktiskt tagct aHa fingstinetoder ar selek_

tiva,d v s.de insanllar huvudsakligen bara vis―

sa segmcnt av pOpulationen Di t.ex koldioxid

anvinds tillsammans med en falla,fingar denna

huvudsakligcn honor,som ar b10ds6kande. Fё r

att fh en bra bild 6ver populationens samman―

shttning bё r man kombincra olika fingstmeto―

der. En utmarkt, men dyr, handbok om onka
metodcr f6r fingst av stickmygg har fё lfattats av

M. W Scrvicc: ・`Mosquito ecologyi ficld sam―

pling methods'',1976.

Bromshonorna (fam. 1｀ abanidac)hr Ofta av

stё rsta vcterinarmcdicinska betydelse. Di de ar

talrika, kan dc ta avsevarda b10dmangdCr frin

bctande boskap Dessutom hr dc potentiella vek―

torer av bl ao infekti6s anemi hos hastar, an_

thrax,  tularcmi,  anaplasmos,  och afrikansk

trypanosonliasis. De nesta tabanidarters larvcr

lcvcr i fuktig mij6.Larvstadict varar oftast ett ir

eller hnnu langre.Dc adulta flugorna kan insam―

las genom hivning,varvid man far en kvalitativ

uppfattning om arterna i ett visst omride F6r

kvantitativa studier kan man anvanda sig av fal―

lor eller potcntiella vard● ur.Fingst mcd vard_

荀ur ar den effcktivaste metoden forinsamling av

tabanider,som ska undcrs6kas pa fё rckomst av

patogencr. Men mctoden ar dyrbar Och ofta
opraktisk.Vanligen anvands isthHet fhllor sisom

NIIalaise-lhHan, 市lanitoba-lhllan cller klibbra110r

Fingstcn av tabanider ёkar vanligtvis kraftigt om

fa1lorna kombineras rncd koldioxid Utsl'ppet av

koldioxid ska ● ske fё r hastigt Vid en studie

fann man att ctt utslhpp av 4 1itcr C02 pcr minut

orsakadc cn nedging i fingsten,rncdan optiinum

befanns ligga vid O,1 litcr per rninut.



Bokens nionde kapitel behandlar fritflugor av

sllktet Hipρ ′′ar′ s Och S,ρ /1′

`72ε

″Fi″α. Specient i

subtropiska och tropiska omriden ar dessa flu―

gor av bade veterinar― och humanmedicinsk be―
tydelse. De attrahcras till ёgonsekrct,variga sar

m.m.och fungcrar di ofta sOm mekaniska vek‐

torer av f.a  patogena bakterier. Liknande
metoder anvinds vid insanlling av dessa chloro―

pidcr som vid insamling av andra sma,Π ygande
dagaktiva insektcr. Flugorna sё ker sig ofta in i

fordon och kan sugas upp mcd cn aspirator.Nat―

tetid kan chloropider insanllas frin sina vi10plat―

ser bland lag vegetation med en modiflerad,bat―

teridriven damlnsugarc Figurer i boken visar

hur olika rnodi「leringar av dcn s k.1｀inkham― 長11-

lan kan konstrueras. 01ika anirnaliska amnen ar

attraherandc fё r dessa fritflugor. I ctt fan an―

vindes rakor som lockbcte.

Lusflugorna eller hippobosciderna ar dors。 _

vcntralt t‖ lplatttade nugor,som lever ektopara‐

sitiskt pi ttiglar och daggttur.Artcr av stёrre

vetcrinarmedicinsk betydelse ar fttirlusen(ル イ′ノο―

ρ力αgιrs)och dc〃

"ρ

οわοSra‐ artcr,som parasite―

rar pi hastar, nё tboskap, kameler och hundar.
Insanlling av dessa nugOr kan ske direkt frin
vardtturcn.Fё r taxonomiska studicr brvaras
nugorna lampligast i 75-80% etyl―  ener is。 _

propylalkohol.Fё r undersё kning av lusnugOr pa

fёrekomst av virus ellcr ektoparasiter ar det

iampligt att snabbfrysa flugorna med flytande
kvavc

Kapitel ll och 12 behandlar husflugor och

narstiende arter, respcktive de obligat hamat。 _

faga stickΠ ugorna och hornnugorna. Insanlling

av dc forstnhmnda kan ske rned bl.a klibbfa1lor,
jusfanor eller fallor med lockbetc Sticknugorna

(srο′″ο_ws)insamlas iampligast direkt fran cller i
narheten av sina virdttur,sOm vanligcn ar krea_

tur. Klibbfillor cner Malaisc‐ lhHor med kol‐
dioxld anvands i stor utstrackning Larver och
puppor kan man insanlla genom flotation av lar―

vernas naringsmedium,gё dsel.Nyklackta flugor

kan fingas med en trattformad falla, som placc―

ras ёvcr potenticna klackningsplatser Horn■ u‐

gorna(′fα′″7″ rOわ Fα )vistas praktiskt taget dygnet
runt pi sina vardttur.I anmanhet rlnns flcr flu―

gor pi mёrka an pl jusa diur,Och gamla jurar
har i anmanhet dc kraftigastc infcstationerna.

Hornflugor ttingas enklast direkt frin varddiuret

mcd en hiv
Tsctseflugorna forekommer endast i Afrika

mcn bchandlas i ctt av bokcns kapitel. ノヽnled―
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ningen hartill,r att om de av nlisstag skulle info―

ras i Nordamerika, sa rlnns rclativt goda fё rut‐

sittningar fё r dem att etablera sig dar och even_

tuent sprida sig sё derut till Latinamerika.I detta

kapitel hade man vantat sig en beskrivning av de

i Zirnbabwe mycket anvanda Och effektiva clck―

triska fanorna(elektriflerade nat)likSOm de s. k.

Challier‐  cllcr bikoniska ,illorna, som huvud―

sakligcn anvands i vostafrika.

Bland de h6grc nugorna rlnns aven famijerna

Gasterophilidac,Ocstridac,Cuterebridae,Cani‐
phoridac och Sarcophagidac,vilka omfattar arter

vars larver orsakar myiasis. Dctta innebar att

larverna helt ener delvis utvccklas inne i rygg―

radsdiur och liVnar sig pi vardtturetS Vavnad

ener intagna naring  Flcrtalet arter inom de
brstnimnda famibCrna ar kOrtl市 ade i det adulta

stadiet,Inen de kan ibland observeras di dc flyg‐

er kring potentiella vardttur.Vanligen flnner
man dem dock endast i preadult stadium genom

undersё kning av varddiuret. Casr′ ″ορ力′′rrs― lar―

ver kan man ibland flnna i stort antal kring anaト

ёppningen hos hastar,medan pupporna kan pa―

traffas i gё dsel.Imagincs av de fakultativa para―

siterna bland spyflugorna och kё ttnugorna ar
ofta talrika i naturen och kan latt insamlas med

hav i narhctcn av nigot(も urkadaver dit flugorna

dras av lukten. Om man insamlat larver ar den
lampligaste avlivningsmetodcn att stoppa dcnn i

hett vatten, sa att kutikulan utvidgas varvid de

taxononliska karaktarerna battre framtrader.

Larverna f6rvaras darefter i 70%etanol.

Katter,hundar ellcr andra tamttur kan anvan―

das som lcvande ■11lor vid insanlling av hund―
och kattloppor Om daggtturen tillats strё va

omkring iinfcstcrade lokaler kan loppor darefter

plockas eller kammas av direkt fl・ an diuren,
eventuent efter att ha bcdё vatlopporna med ni―

gon giftig gas ener med koldioxid(sOnl tranger

bort syrct). Nattctid kan vissa loppartcr fingas

med en厳1la bestiendc av en uuskilla,som ar
placcrad i ctt alkoholbad ener bad mcd sipvat‐

ten.Lopporna attraheras till uuset OCh drunknar

dar宙 d i vatskan,som omger buset ManniskO_
loppan, Pι

`′

′χ ′″″′ノα′,ド angriper bl.a. svin och
hastar Och insanllas bast genom flotation av strё

o.dyl.frin infesterade lokaler.

Fastingarna,famiuerna Argasidac och lxodi―

dac,ar blodsugandc cktoparasiter,som ёvcrtra←
far ana andra arthropodtaxa gcnonl den lningfald

SiukdOmar de 6vefё r till tamdiur Di man ska

undersё ka cn fastingarts relativa abundans, ar
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oftast den basta metOdcn att undersё ka grad och

frekvens av infcstation hos fastingens naturliga

vardttur.Nymfcr och imagincs av minga arga―

sidarter inner man daremOt sillan pa vardtturet,

eftcrsom de intar snabba blodmiltider om nat―

ten.I sidana fall miste man undersё ka vardttu_

rcts omgivning,t.cx.springor o.dyl.i hё nshus.

Fёr insamling av rastingar frin vilda ttur OCh

figlar inns lnanga olika tekniker,som naturligt―

vis ar bcrOende av dct vardttur,SOnl ska under―

sёkas. Innan man pabё ttar sadana undersё k‐

ningar ar det naturligt'is nёdvandigt att crhina

vederb6rligt tillstand frin myndigheterna,bl. a.

fbr fingst av hёgre vcrtebratcr. Nigra olika in―

samlingsmetoder flnns att tillgi,di man ska stu―

dera deぬ stingstadier, som inte levcr stationart

parasitiskt utan tillbringar mcsta tidcn i vcgeta―

tionen En fingstmetod bestari attrnan slapar ett

ca l m2 stOrt stycke tyg gcnom vegctationcn i

mark‐  och ttiltskiktet. Dc ぬstingar som harvid

griper tag i tyget kan latt p10ckas loss fё r hand.

Metoden kan kombineras med siaghivning En
relativt ny och effektiv fingstmctod bestir i att

koldioxid sl,pps ut frin centrum av ctt vitt tyg―

stycke. Fastingar i narheten kryper fram mot
gask,lan, dar de latt syns mOt det vita under―

laget.

Mikroskopiska parasitkvalster,tillhё rande fle―

ra olika famijer,orsakar ckonomiska brluster
f6r tanl術 urSha‖ ningen i stora delar av varlden.

Insanllingsmetodikcn ar berOcnde pa kvalsterar^

tcrnas levnadssatt,rnen innebar ofta att rnan fran

vardtturet Skrapar loss hir cllcr l'drar och hud―

flagor,stoppar dessa i en burk som tillslutes med

lock,varmer burken till ca 40° C och undersё kcr

dess innchan under lupp ener nlikrOskop. 1」 pp―

varmningen aktivcrar kvalstrcn, som kan ses

krypa omkring pa burkens viggar. Vissa kvals―

terarter lever inne i vardtturet.Fё r att rlnna en

sidan art sOm skabbkvalstret Sα ″copr′ s scαわ′′′

mastc man i mikroskop undcrsё ka prover frin

ovcrhudcn.
Det avslutandc kapitlet behandlar mycket

kortfattat(3 1/2 sid)hur insanllade data kan

bearbetas statistiskt. Det ar kOmpriinerat och

avslutas med endast fyra referenscr,varav den

senastc ar frin 1960.

Di man studerarledttur,SOm direkt eller indi―

rekt orsakar ttukdOm bland diur eller minniskor,

ar det sarskilt viktigt att arbeta rned breda shker‐

hetsmarginaler.Lcdttur SOm ar infektcrade med

t cX. cncefalitvirus eller tularenlibakterier ska

cndast studeras i dartin speciellt avsedda labora‐

torier.1｀ ransport inenan lindcr av levande insek―

ter cller infekterat material ar omgardat av spe―

ciena sakerhctsfbreskriftcr.Man ska naturligtvis

antid kOntakta vederbё rande myndighct i vaJe

sidant fan for att erhilla eventucHa tillstind och

anvlsnlngar

Boken som refererats ar faktaspackad Och tor‐

de vara av myckct stort vlrdc fё r personcr som

insamlar och studerar ledttur, Speciellt sadana

leddiur sOm levcr parasitiskt pi domesticcrade

daggdiur och ttglar.Referenserna,som avslutar
de ollka kapitlcn,ar i de nesta fan fylliga och av

stort varde.1｀ yVarr saknar bokcn ett sakrcgister.

Dcn hade dessutom ёkat i vardc om namn och

adresser pa komlnersicna producenter av ento―

mologisk fingstutrustning o.dyl. hade angivits

pl ett par sidor. Det finns namligen atskilliga

sidana rlrmor, spccient i usA. Boken ar dock
synnerligcn prisvard och kan bestallas direkt

frin Superintcndent of Documents, US.Go―
vernmcnt Printing OfHce, Washington, D.C
20402,USA.
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