
regnvatten.De unders6kta vegetations16sa hill‐

karen narmast havet har ana saknat skalbaggar.

De torde utgё ra en passande biotop f6r ex.Pο ′α‐

“
0れ′εたS grFsιοsrrJar″ s DeG.som fё rekommer

bade norr(H011nёn,Vb)och Sё der(Nordingra,
Ång)Om detta omrade.Tankbart ar att mellan‐
liggande flacka kustomraden fungerar sonl sprid‐

ningsbanriar. Utbredningen av vattenskalbaggar

i brackvatten sthller en rad spridningsblologiska

fragor.Manga av de dykararter som gar utlangS

skargardens brinningsstrander hё r i sё tvatten

hemma i strandkanten av stёrre si6ar och vat‐

tendrag.Enligt tidigare undersё kningar(JaCkSOn
1952)saknar flertalet av dessa arter frin stabila

habitat flygfOrmaga,inen har anda fё rmatt k。 lo―

nisera flacka ёar av relativt sent ursprung,langt

ifran fastlandet.

Av de i materialet redovisade 62 arterna vat―

tenskalbaggar ar 19 tidigare● rappOrterade fran

Ångermanland,dessa har speciellt markerats i

Tab.1.Unders6kningen ger en begransad bild av

omradets totala fauna av vattenskalbaggar da
den inte behandlar inindre vattensanllingar,rny‐

rar lnm.Vidare har det inesta av arbetet utibrts

under sensominaren och h6sten, vilket gё r att

arter som upptrader tidigt pa aret kan ha f6rbi―

setts. Vid namngivningen av de funna arterna
har den nomenklatur som anvands av Freude,
Harde och Lohsc(1971)お utS.Detta galler● ■5r
Elminthidae,dar nOmenklaturenお jer Holland

(1972).Nttra av de funna arterna tt systema‐
tiskt oklara,cx.Pο ′α
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havet representeras av den form som Falken‐

strё m (1932)beskrev sOnl egen art under namnet

′αr′∫ε′″s.Oklarheterna ghner vilken status som
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skan tilldelas morfologiskt skilda kustformer av

annars sё tvattenslevande arter.

De i unders6kningen anvanda fall,11lornas syf‐

te har varit att registrera tidpunkt fё r fёrpuppnng
och klackning hOS nagra av ins vanligaste arter.

Innan nagra slutsatser kan dras lnaste materialet

kompletteras.
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Fёrfattaren till denna bok,James Ronald Bus‐

vine,som fram till pensioneHngen 1976 var pro‐

fessor irnedicinsk entomologii London,besitter

ett stort kunnande inonl sitt fhit.Genom veten‐

skapliga resor till tropiska omraden,blde i Afri‐

ka och i Asien,har han f6rvarvat breda kunska‐

per aven om den medicinska entomologins prak‐

tik, vilket, fOrutom att han komnlit att anlitas

som WHO‐ expert,lctt bade till ett stort antal

vetenskapliga publikationer och till popularve_

tenskapligt fOrfattarskap. Mest kanda av hans
mera populara arbeten ar "Insects and Hy‐
giene" (1951, 2:a uppl. 1966)och "Arthropod

Vectors of E)iscase''(1975).I deSSa bada bё cker
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behandlar han dagens medicinska entomologi,i
''Insects,Hygiene and History"huvudsakligen

aldre tiders.

Boken innehaner ttu kapitel,i fri ёversattning

med titlama:''Insekter,kvalster och deras livs‐

betingelser;Insckternas och kvalstrens ursprung

och utveckling; Parasiternas skadeverkningar;

Parasitibrekomst igar och idag; Manniskans in‐

sthllning till ektoparasiter; Ektoparasiter under

vetenskapsmannens lupp; Ektoparasiterna och

medicincn".Genonl de blda inledande kapitlen,
pa sammanlagt 46 sidor,far lasaren en gOd pre‐

sentation av ektoparasiternas biologi, och den

som till aventyrs ёnskar anlagga sin egen luskul‐

tur kan har insupa de erfarenheter som f6rfatta―

ren kan ineddela efter tvaarigt vardskap.1く apitel

tre,pa 20 sidor,gcr kunskaper om de rnedicinska

verkningama av parasitism.Bokens upplaggning

ar alltsa sadan,att den inte i fё rsta hand vander

sig tiⅡ den entomologiske specialisten eHcr laka_

ren,utan ined behanning kan nJutas av en intres‐

serad alimanhet.

Vart och ett av de resterande fyra kapitlen,

med sina 175 sidor ungeぬ r tva trettedelar av

bokens voly,1,skildrar tiden fram till 1900 med

f6rhallandevis stordetabrikCdOm,Incdan utveck―

lingen daHfran Och fram tin vara dagar skisseras

pl ett fital sidor.Fё rfattaren ar belist,litteratur‐

listan omfattar 332 nummer,och texten interfoli‐

eras med manga och ofta fylliga litteraturcitat,

bade av vetenskapsman,skё nlitterara fё rfattare

och mera dubi6sa skHftsthllare sonl exempelvis

Sir John Mandeville,vilken i sin lika roande som

lёgnaktiga beskrivning av vagen till lDet Heliga

Landet skildrar hur klostret pa berget sinai sa

miraku16st befriats fran sin lusplaga.De skё nlit―

terara hanvisningarna dominerar i kapitlen om
parasitfё rekomst och Fnanniskans hanning gente―

mot parasiter.Hos ett flertal fёrfattare fran

poeten Ovidius till pekoralisten Busch far vi

exempelvis lnё ta den karlekskrankes langtan,att

i en loppas skepnad bege sig pl erotisk exkur‐

sion hos den atradda. vi fir ocksa uppleva
iskadamas blandade kans10r,pendlande mellan
sorg och skadegl五●e,da de i canterbury‐ kate―

dralen star infor dcn inё rdadc biskopen Thomas
a Becket's kropp. Kladlё ssen kryllade i dct
blivande helgonets underklader sOm bubblorna i

en kittel med kokande vatten.

I kapitlet om det vetenskapliga studiet av

ektoparasiter behandlas huvudsakligen tva hm‐

nen. Dels skarskadas uralstHngen, arvet fran

Aristoteles,som livligt debatterades under 1500‐

talet och som slutligen avぬ rdades underお uande
arhundrade.Dels ges en expos6 ёver avbildnings‐
konsten,och inte utan berattigande visar fё rfat‐

taren sin stora uppskattning fёr den eminenta
illustrationsskickligheten hos August Roesel von

Rosenhof.Har mё ter viocksa Mr.Tiffln,''Kung‐

lig Hovavlusare'',som i andra hand kan beratta

om vagg16ss, som efter 45 ars svalt fortfarande

lever,fastan utmarglade sOnl skelett.

Det sista kapitlet,om parasiterna och medici‐

nen, behandlar parasiter anvanda sOnl lakeme_
del,botemedel rnot parasiter samt nagra betydel‐

scfulla infektionssiukdOmars historia.Vi ttr ve‐

ta,attitalicnaren Lancisi redan 1718 havdade att

myggor kunde sprida malaria,likv,I som vi far
fOUa den vaxande kunskapen om sadana svara
epidemiska ttukdOmar som pest,aterfallsfeber

och tyfus. Phthiriasis, den markliga lusttukan

dar kroppen fylls av svulster fulpackade med
16ss,blir fylligt bchandlad.Denna oftast dё dliga

可ukdOm blev ouppklarad en del av histoHen.
Har blir vi ocksa askadare till ett par av de rnark_

liga demonstrationer,som vid 1800‐ talets bё ttan

utf6rdes fё r att visa att skabb おrorsakades av
kvalster,och dar demonstratё ren,fё r att trygga

demonstrationens lyckliga utging,for sakerhets

skull preparerat rockarmen med ett stycke palit_

Hg gammal ost.

Man behёver inte lasa lange i boken fё r att

fё rsta,att det ar det kuri6sa som star fbrfattarens

hiarta narmast.Boken ar br宙 sso inte s16sande

rikt illustrerad,Inen de 33 bilderna ar val valda,

blde som exempel pa illustrationskonst i veten‐

skapliga verk och som humorfylld vittnesbёrd

Om manniskans vardagliga umgange med sina
nara gastcr. Den har heller inte helt fё rskonats

fran tryCkfel, hanvisningen till Zinssers arbete

har blivit fel och Ricketts laggs i en fOr tidig grav,

men dessa och ytterligare nagra andra tryckfel

fOrtar inte det positiva intrycket av boken.Den

ar langt ifran nagon knastrande"Kurze Eiぱ lh‐

rung in dic Parasitenkunde'',och en l五 sare med
intresse fё r entomologi,medicin eller kulturhis―

toria kan har se franl mot flera tiinmars roande

lasning.
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