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Den nya kvalsterboken?
Woolley. T. A. 1988. ACAROLOCY. Mites and Hu-
man Welfure. John Wiley & Sons. New York, 484 s.
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"Denna bok Ir skriven med syfte att identifiera, defi-
niera och placera underklassen Acari. eller kvalster.
iett system av bade recenta och utdiida former av

anhropoder och arachnider." Den vender siB till "stu-

denter och yrkesverksamma med basinformation om
kvalsters morfologi, klassificering, biologi och eko-
logi".

Acarologi, eller liiran om kvalster, har en lAng his-
toria. I modem tid bOrjar den pi adenonhundratalet,
i och med namn som P. A. Latreille och A. Dugis i
Frankrike, C. L. Koch i Tyskland och inte minst A.
D. Michael i England. Men redan i en Egyptisk papy-
rusrulle talas om "fdstingfeber" och Homerus beriittar
om fiistingar ipiilsen pl Odysseus hund (omkring 850

f K).
I slutet av fiirra och i bdrjan pA detta erhundrade,

utvecklades acarologin till en modern vetenskap ge-

nom bidrag frin bland andra P. Kramer, Tyskland, G.

Canestrini och A. Berlese, Italien, den tidigare nAmn-
de A. D. Michael, A. C. Oudemans, Holland, och F.

Grandjean i Frankrike. I ven land var Ivar TrligArdh
en av foreglngsmennen. Under och efter andra
verldskriget fl ynades centrum fOr kvalsrerforskning-
en till USA der E. W. Baker och G. W. Wharton var

banbrytande.
Kval$er er sml spindeldjur med en imponerande

rikedom av former och livsmOnster. Den intematio-
nella forskningen om kvalster har varil i ett intensivt
skede iinda sedan fyrtiotalet. Mycket pengar stlr pl
spel. Efter introduktionen av DDT som bekampnings-
medel har man noterat en mycket kraftig iikning av

spinnkvalster-angrepp pe vaxter. Mat fdr m[nniskor
och husdjur och even utsede fiirstors av (giftresisten-
ta) "lagrad-matkvalsler". Menga miinniskor lider av

svira allergier rnot dammkvalster. Ftjr att bara niimna
nlgra omriden med praktisk tilliimpning inom acaro-
log in.

Forskning om kvalster p{gAr pe mAnga plan. Inom
parasitologin beskrivs fonfarande menga nya aner

irligen. Andra omrAden ien deskriptiv fas er mark-
faunan inom tropiska delar av virlden och lagrad-

matkvalster. Vektor-ekologi, dir det lill stor del hand-

lar om fliistingar, och forskning om dammkvalsler er

exempel pi omrlden som kommit fram lill fregor om

Hur naturen fungerar, medan t ex rovkvalster-spinn-
kvalster-relationer pl viixter har nitt fram till Varfiir-
sradiet.

Som en fOlid av denna iniensiva forskning har stora

verk om kvalster producerats de senaste Aniondena.

SAledes publicerade E. W. Baker och G. W. Wharton
1952 An Introduction to Acarology. Nio lr senare

kom boken The Tenestrial Acari of the British Isles.

Vol. l. av G. O. Evans, J. G. Sheals och D. MacFar-
lane. Ar 1970. med en reviderad upplaga 1978, publi-
cerade G. W. Krantz- sin bok A Manual of Acarology.
Det har silunda fiirflutit tio ir sedan sist och viirlden
har ventat pi den nya Kvalsterboken. Har den di
kommit i och med T. A. Woolleys bok?

Fdr an uttrycka det kon: Njae.

Boken iir uppdelad i fyra delar. Del ett ar en intro-

duktion der fdrfanaren efter en kon karakteristik
kommer in pA kvalstren som en grupp bland andra
arachnider, men ocksi behandlar frlgan om huruvida

kvalstren it en fylogenetiskt enhetlig grupp. Detta

lmne iir 16r niirvarande ett av det mest diskuterade
inom acarologin. Tyviin missar Woolley mycket av

dena meningsutbyte genom att helt enkelt cilera stora

delar av en av debattinleggen utan att sjiilv ta stiillning
eller f0rhAlla sig kritisk till materialet.

Del tvA handlar om form och funktion inom Acari.
Detta er det besta kapitlet i boken. Professor Woolley
gar genom organsystem efter organsystem pl en myc-
ket vederhiiftigt och kunnigt siitt. Negot fdrvAnande

ar att man hittar kapitlet "Beteende" under rubriken
"Nervsystemet". MAnga har kanske numera vant sig

vid att hitta det under rubriken "Ekologi".
Den tredje delen av boken behandlar klassifikation.

Just nu genomger acarologin en utvecklingstas diir
nya arter beskrivs dagligen och nya sllikten och famil-
jer siitts upp i en takl av Atskilliga per lr. Det finns
beriikningar som siiger all antalet kvalsteraner pl jor-
den ligger dver 50O 000, av dessa 5r ca 40 fiD be-



38 Recension

skrivna. Utvecklingen just nu kan nArmast liknas vid
den som insekterna genomgick f6r en arhundrade se-

dan. Det sdger sig sjdlv att varje ftirsdk att stella
samman €tt "naturligt system" av djur som dr sA pass

dAligt kiinda iir diimt att misslyckas. Antagligen kom-
mer vi heller aldrig att fl se ett fylogenetiskt system,
med tanke pe att sa fe fossil hinas inom gruppen. Det
er dArftir l6tt att kitisera ftirsdk till sAdana samman-
stellningar; det ?ir liitt att sega "Tulipanaros" men

betydligt svlrare afi g0ra en. Dilrmed antytt att Wool-
leys framstdllning inte iir inviindningsfri, men iindock,
den mest modema som finns tillgiinglig i bokform.

Fjiirde delen handlar om "Historiska och ekologis-
ka aspekter". I detta kapitel, som omfaflar l2 av bo-
kens sammanlagt 484 sidor, fiirv?intar man sig kanske
en motivering till bokens undenitel "Mites and hu-
man Welfare", men man fAr snarare en kiinsla av att
det har tillkommit pA f0rslag av nlgon saljinriktad
forlagsredaktor. Inte ens referenslistan giir an detta
kapitel kinns riktigt moriverar.

Annars framhAlls ofta iboken att referenslistoma
iir anviindbara f6r den som dnskar mer inglende stu-
dier inflgot Zimne. Det iir bara det att de ibland ger

ett lite fdrAldrat intryck. 77 Eo av alla referenser dr
frln 1976 eller ildre och endast lO Vo frln ettiotalet.
Dessutom har jag en klinsla av att det finns en kraftig
bias gentemot amerikanska referenser. Visserligen dr

USA ett centrum ftir forskningen, men trots allt sker

mycket ockse i llnder som Frankrike, England, Polen

och Holland for att inte gldmma Sovjet och Indien.
Som svensk kan man undra vilka "1. O. H. Tragardh"
och C. O. Lundbladt" er - niimnda pA s zl47 - och
van tog Karl-Hermann Forsslund, vi.r kanske mest

citerade kvalsterforskare, vSgen?

Sammanfanningsvis er alltse T. A. Woolleys bok
"Acarology - Mites and Human Welfare " ett lovvert
och mycket viilformulerat forsok att preseniera den
modema acarologin. Boken iir, som fdrlaget framhAl-
ler pi omslaget, den enda tillgingliga pi marknaden.

Som sidan iir den liisviird, trots sina uppenbara bris-
ter.

Men jag kan inte leta bli att sluta denna recension
med tvl sura slangar eI forlaget. (l) Jag har siillan
sett en bok med se mycket felstavningar och felaktiga
bildhlinvisningar. Det skulle leda fdr llngt att ge en
lista med exempel, men boken ger helt enkelt ett slar-
vigt intryck med alla dessa konekturfel. (2) Priset!
Boken kostar i England f50 sterling, vilket blir minst
I 000 kronor innan den iir tillglinglig i en svensk

bokhandel. Kanske har mAnga hunnit viinja sig vid
sAdana bokpriser, men 2 konor per boksida ir fyra
glnger mer 6n vad fotostatkopior brukar kosta.

Lars Lundqvist

Maria och Thure Palms stipendiefonder

Entomologiska fiireningen i Stockholm

Flera stipendier pl tillsammans ca 10000 k kan sai-

kas av framfor allt yngre entomologer men Aven av
doktorander eller motsvarande.

Stipendiema iir avsedda f6r ett sjalvstandigt arbete
rorande insekter. Noggrann plan erfordras rdrande
den entomologiska undersdkningen vanill medel
siiks. Kostnadskalkyl skall bifogas, liksom ocksa ytt-
rande 0ver eleven fren handledare. liiraren i naturkun-
skap eller motsvarande. Om medel sdks fren annat
hill skall dven detta anges.

Ans6kan skall vara inliimnad till Entomologiska
t'dreningen, Naturhistoriska riksntuseet, Box 50ff)7,
l0l 05 STOCKHOLM senaste den 3 maj l9tt9.

Evenluella frAgor kan besvaras av sekreteraren
t ars-Ake Janzon pl telefon 08/666 40 26.

Entomologiska fiireningen i Uppland

Den uppliindska stipendiefonden instiftades 1984 trh
fdrvaltas av Entomologiska ldreningen i Uppland.

Avkastningen, i ftirviig beriiknad till ca l0 000 kr,
utdelas till insekt- och spindelintresserade ungdomar
som bidrag till kostnader fOr milinriktade entomolo-
giska studier och undersiikningar. Behdriga att siika
ar ungdomar som inte antrAtt forskarutbildning i ento-
mologi. Stipendiema kan utnyttjas for resor och utgif-
ter fiir f:iltarbete, litteratur, materiel och utrustning,
som behdvs fdr undersdkningamas och studiemas
planmiissiga genomfdrande.

Ansokan skall innehAlla detaljerad plan och kost-
nadskalkyl. Ans6kan om bidrag fiir 1989 inlimnas till
fOreningen senast den 3 maj under adress:

Ent omo kryi ska fireni nge n i U ppla ruI, Entr tmoht gi s ka
avdelningcn, Rot 561 , 751 22 Uppsala.


