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Antalet olika fanor som beskrivits fё r fangst av

flygandc insekter torde nama sig det oandliga,

sarskilt Om alla sma modifikationcr av standard―

faHor inraknas.En guidebOk till dcnna ttungel ar

myckct valkOmmen.Muirhead― Thomson nttCr sig
dock intc ined attlista tckniska dctajer utan agnar

huvuddelen av bOkcn tin att redovisa cxperi―

mcntclla studicr som anvantぬ 110r,fr a nbr att ut―

rёna hur insektcmas betccnde paverkar resultatcn.

Experimcnt med」 usね110r har flamst undcrsё kt

nattflygande ttarilar och stickmyggor.Dominc―

randc fragcstalningar har varit dcls i vilkct fё rhal―

landc fangstcn star till den totala populatiOnens

storlek, dels hur fangstcn pavcrkas av faktorcr

som lutttcmpOratur,宙nd och manttus Fё r natttta

rilamas dcl har ett problenl varit att bra altcmativa

fangstmctoder lange saknats En metod har varit

att omgc cn ttusね 1la med kOnccntriska ringar av

skalぬ 11。 r.Sadana studier har bl a visat att cnり uS―

fallas fangstcffcktivitct kan vara bara 10 a/a,samt

att ttarilama ibland konccntreras ctt stycke flan

fanan i vindriktningcn.

Varbr ttusfallettngstcn paverkas av mancn,

mcd nastan inga ttur宙 d fLIHmanc och stor ttngst

utan manc,har langc undersё kts Fё」er tturcns
aktivitet mancykein cllcr minskar helt cnkelt fal―

lomas cffektivitct av minljuset?Undersё kningar
mcd luistrё msfhllor i Australicn tyder pa att

manga nattHygandc insekter har treよ tivitctstop_

pa■ kOrt ttrc och just cftcr nymane samt dirckt

cftcr funmanc.

LじftstrёmsfaHor har framst anvants fё r bladlё ss

och stickmyggor Dcssa faHor,sOm i princip silar

en viss luttvolym pcr tidsenhct,vcrkar inte attra―

hcrande pa insckterna och kan darfor gc skatt―

ningar av"urCns tathct Dc Funger dock bast fOr

sma insekter och ar rclativt vindkansliga.Rcsuita―

tcn kan avcn anvandas jamfOrandc for att gc ctt

matt pa andra fantypCrs attraktivitct

Undcr dc scnastc 20 arcn har。 lika fcrOmonfal―

lor i hё g grad crsatt andra mctoder fё r skattning

av tathetcr av skadcttur bland natη anlama.Fttn
att ha tcstat olika ranor i falt har arbctet mcr och

mcr inriktats pa rner kritiska studier av inscktemas

bctccndcsvar gentemot dc olika kenliska kompo―

ncntcma. Ett fcromon bestar oftast av en bland―

ning av flera komponcntcr, vilka pavcrkar ollka

stadier i anlockningen av hanama. I)et har visat

sig att fclaktiga blandningar t o m kan verka fran_

stёtande i vissa lagen.FOrfattaren redogё r fOr ett

iertal fallstudicr,omfattande avcn jamぉrclscr

med ttusね 1lor.

Malaise― och fёnstcrRillor samsas med bilhav―

ning i ctt kort men stilnulcrande kapitel.En kom―

binerad Malaisqぼ Onsterね1la brinsamling av ttur

hёgt uppe i tradkrOnOma har anvants mcd gott

resultat i Australien. I cn sudansk variant av bil―

havning hёls helt enkelt cn slaghav ut genom

bilおnstret for att vittaS med jamna mellanrum.I

en iner high― tcch cngclsk version anvandes cnjat―

tehav pa jeeptaket med automatisk scparering av

饉ngstenお r vattc km.

Ett sarskllt kapitcl behandlar olika typcr av klis―

tefaHOr,bl a l kombination med lockande farger,

forlncr och dofter Lockandc fomcr anvands avcn

ifom av d」 urimitationerおr ttngst av bl a brom―

sar och tsctscflugor.En gctatrapp var cffcktiv for

den scnare i Vastafrika,trots att flugoma intc at―

trahcrades till riktiga gcttcr i omradct!

01lka d」 urfomer,fr a kor,har aven stattお re_

bild fOr s k silucttfaHor for knott Och broms.Fort―

farandc anvands aven lcvande manniskOr som
bctc for ttngst av宙 ssa ttukdomSSpridare,rcsulta―

tcn redovisas som ''flics pcr boy"i tilllmen Lc―

vandc ttur sOm 10ckbetc kan ofta snabbt omslutas

av nat cnerlador forinsalllling av flugoma.Altcr―

nativt kan■ urcn kombineras mcd dё dandeぬ 1lor、

t cx strё mfёrande nat. Dcnna princip kommcr
avcn till anvandning i en elcktrisk ryggsack av―

scdd att baras av manniska fOr fangst av isetsetlu―

30r
Boken tordc framst intrcsscra dcnl som arbctar

nled mcdicinsk cntomologi e‖ cr skadcdJurskont―

roll. Lcpidoptcrologcr har sakert en viss bchall_

ning av kapiJen omり usぬ110r Och fcromoncr

Som brukligt har bokcn cn stark anglosaxisk

slagsida varfor dcn missar rnyckct av intrcsse som

』OrtS i 6VHga va‖ den Jag hadc ivcn ёnskat att

dcn sku‖e bchandla FnCr Ckologiska aspektcr,t ex

insektlnigration cncr uppStrё msnykt hos vattenin―

sektcr.fOr vilka mctodologiska fragor ar ccntrala
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