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Varje Ar int'ekteras mer iin 100 miljoner mAn-

niskor med malaria pA vir jord. Mer iin 90 miljo-
ner miinniskor har den myggburna sjukdomen
Iymfatisk filariasis, som kan yttra sig som ele-

fantiasis. Enligt WHO-statistik anviindes ir 1984

enbart frir bekimpning av medicinskt betydelse'
fulla leddjur. f a stickmyggor, i 103 u-liinder mer
iin 30 000 ton DDT och mer an 25 000 ton av 5
andra insekticiderl Den totala kostnaden for en-

bart dessa kemikalier uppgick till niira 1 miljard
kronor. Summan inbegriper alltsi inte de dnnu

hogre kostnaderna ftir pesticider inom jord- och

skogsbruk. De ekologiska och medicinska biverk-
ningarna av denna giftspridning kan vi lnnu bara
gissa oss till. Vi vet dock att minga djurarter blivit
allt sallsyntare eller helt forsvunnit frin omriden
dir kemiska insekticider anviints. Minga s k ska-

deinsekter, inklusive sjukdomsspridande myggor,
har utvecklat en hriggradig insekticidresistens och

kostnaderna fcir insekticidanvandningen har dkat
drastiskt. Det ar tveklost att tidpunkten redan 5r
nidd dA kontroll av de viktigaste sjukdomsvekto-
rerna inte kan baseras enbart pa syntetiska insek-
ricider. Det zir diirfcir mycket vardefullt att en bok
om integrerad kontroll, speciellt biokontroll av

stickmyggor, nyligen utgivits.
Boken ingir i ett verk om 2 volymer. Volym I

behandlar anvindningen av syntetiska insektici-
der mot stickmyggor. Mer an 30 forfattare har
bidragit till de 20 kapitlen i volym 2. Denna volym
behandlar bl a ekologiska aspekter p6 biokon-
trolli biokontroll av stickmyggor med virus, svam-
par. protozoer. nematoder, rovinsekter och fis-
kan steril-hanne-tekniken mot stickmyggor i In-
dien; stickmyggkontroll baserad pi toxiner frin
bakterierna Bacillus thuringiensis israelensis

(B.r.i.) och B. sphaericus; samt ekonomiska
aspekter pi integrerad vektorkontroll. Ett avslu-

tande kapitel beskriver ett integrerat projekt, ba-

serat pa B.r.i., nematoden Romanomermis culici-
uorax, tillvhxth6mmaren metopren och karbamat-
insekticiden bendiocarb. for kontroll av gula fe-

bern-myggan ,4e des aegypti ph nlgra oar i Polyne-
sien.

Tre av bokens kapitel ar speciellt lasvarda. Ett
av dessa iir frirfattat av M. W. Service och behand-
Iar de grundliiggande ekologiska realiteter, inklu-
sive vektorernas populationsdynamik, som maste

beaktas vid forsok att biologiskt kontrollera medi-

cinskt betydelsefulla tvivingar. Viirdefullt iir ock-

si det kapitel av A. M. Dubitskii som redogtir for
regleringsmekanismer och biologisk kontroll av

stickmyggor i Sovjetunionen. Kapitlet samman-

fattar en omfattande miingd information som tidi-
gare istort sett enbart publicerats pi ryska.

Skogs- och jordbruksentomologer kan ofta be-

rakna ner en skadeinsektspopulation befinner sig

p& en ekonomiskt tolererbar nivi. DA denna nivi
overstigits iir det alltsi ekonomiskt ldnande att
sitta in bekiimpningsitgiirder. Inom medicinsk
entomologi ar det betydligt sverare att avgora nAr

kontrollatgarder mot en vektor ska shttas in. Hur
varderas t ex sjuklighet och forlust av manniskoliv
till foljd av en myggburen sjukdom? I. V. Uspens-

kii ger anvisningar om hur denna problematik ska

angripas. Men hur virderas manskligt lidande och
giftanviindningens ekologiska och medicinska bi-
effekter? Pi den frigan ges ingen losning.

NAr man Idst boken finner man att det inte finns
nigon enskild biologisk (eller kemisk) metod ut-
vecklad for effektiv kontroll av betydelsefulla
stickmyggpopulationer. Det dr dock uppenbart
att vissa organismer, t ex stickmyggan Toxorhyn'
crlrites vars larver livniir sig pA andra stickmygglar-
ver, kan komma till anvdndning for kontroll av

vissa Aedes-populationer. En del nematoder och

mygglarvatande fiskar kan ocksA vara av virde i
integrerad kontroll.
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En av de kanske mest lovande kontrollmetoder-
na som undersrikts intensivt under senare ir hr
anviindningen av toxinproducerande bakterier.
Det iir dock oerhort vasentligt att faststalla dessa
toxiners effekt pA rivriga organismer (non-target
species). I boken tycks vissa forskare negligera
denna aspekt. Vi vet att inte bara knott och stick-
myggor utan iven andra myggor kan dodas av
B. r. i. I motsats till uttalanden i boken iir det. enligt
min mening, inte alls gynnsamt att t ex fjadermyg-
gor dddas vid bek?impning av stickmyggor med
B.I.i. I kapitlen om toxinproducerande bakterier
nimns inget om stickmyggornas eventuella fdrma-
ga att bli resistenta mot toxinerna. Nyligen rap-
porterades itidskriften Science om resistens hos
kakaomottet Pio dia interpunctella rnot B. thuring-
,ensr's. Eftersom bakterietoxinerna emellertid
tycks forsvinna ganska snabbt frAn mygglarvernas
vattenmiljd bor risken for resistensutveckling hos
stickmyggor mot t ex B.r.i. dock vara relativt li-
ten. Men vid omfattande, kontinuerlig anviind-
ning i tropikerna f,r den risken formodligen inte
frirsumbar.

Vad jag saknar i denna bok om integrerad be-
kiimpning av stickmyggor ir framfcir allt en hel-
hetssyn p6 stickmyggorna som komponenter i
mAnga av jordens ekosvstem. I medicinsk-ento-
mologisk litteratur giiller generellt att de leddjur
som sprider sjukdomar till minniskan betraktas
som enbart skadliga. Jag anser att bcicker av den-
na typ b<ir betona att stickmyggorna, liksom
mAnga andra sjukdomsspridande leddjur ocksi
utfrir synnerligen betydelsefulla funktioner i natu-
ren. Stickmygglarverna, som livniir sig av olika
mikroorganismer och vbxtdelar stadda i nedbryt-
ning, bidrar genom sin individrikedom starkt till
omsattningen av naringsamnen i ekosystemet.
Mlnga av iiggen, larverna, pupporna och de ny-
kliickta myggorna blir foda et vattenlevande rov-
djur. En stor andel av de adulta myggorna blir
f<jda At andra predatorer. Genom att honorna
suger blod och sprider infektionssjukdomar bland

vilda djur bidrar stickmyggorna indirekt till regle-
ringen av sidana djur. M6jligen bidrar vissa stick-
myggor till pollineringen av en del blomvSxter.
Minga stickmyggarter och andra blodsugande in-
sekter fungerar aven som vaktare av orord natur!
SAIunda har mdnniskans ofta ohammade exploa-
tering av vidstriickta vitmarker och skogsomri-
den i vissa fall fordrojts av de blodsugande insek-
terna och de sjukdomar de sprider.

Min uppfattning iir att kontroll eller utrotning
av sjukdomsspridande insekter i allminhet endast
iir befogad i befolkade omriden. I relativt ordrda
naturomraden brir sAdana insekter ej alls elter
endast i undantagsfall bekimpas. Den h<iga pre-
valensen av flera av de betydelsefullaste myggbur-
na sjukdomarna, t ex i slumomrAden i varmare
liinder, hr ofta en f<iljd av undermiliga bostider
och sanittra forhillanden. Genom okad levnads-
standard i uJhnderna minskar i allmiinhet f<ire-
komsten av sAdana sjukdomar. Detta beror bl a
pA fdrbettrad hiilsovArd, utbildning och kunskap
om myggburna sjukdomar, att myggornas kliick-
ningsplatser reduceras genom llmpligare sanitiira
ftirhillanden och planering av milj<in. och att bo-
stader fdrbattras se att kontakten mellan myggor-
na och miinniskorna minskar.

Det borde silunda ha funnits en ldngre, rivergr!
pande sammanfattning som ett sista kapitel i bo-
ken. I detta skulle ovan niimnda aspekter delgivits
lisarna. Man borde speciellt ha betonat att vid
kontroll av de betydelsefulla myggburna infek-
tionssjukdomarna miste samtliga de faktorer -
biologiska, miljrimissiga, sociala, ekonomiska
och politiska - som kan piverka utg&ngen av kon-
trollaktionerna tas i beaktande. Endast de ar det
helt berattigat att tala om integrerad kontroll.
Boken ger dock en viirdefull sammanfattning over
de senaste rdnen om biologisk kontroll av stick-
myggor.
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