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Inledning

De svarmande grishoppsarterna(ibland kanade

strack_eller vandringsgrishoppor)ar ungettr 15

till antalet.De hё r alla tin ёvcrfamiten Acri―

doidea inom Orthoptera,men ar utspridda i ett
iertal ollka slakten och undcrfamijer(Tab l).

Eftersom manga flcr arterinom Acridoidea in
just de som bildar svarmar har migratoriska ten‐

denser(UvarOV 1928,Chapman 1976)kommeri
denna framstalning att anvandas termen svar―
mande grashoppor i stallet fbr termcrna strack‐

rcsp vandringsgrashoppor, sOm visserligen ar

mer etablerade,mcn som syftar pa migratoriska
tcndcnser

Det som skijer svarmande fran icke_svarman_

de grashOppor ar egenskapen att fё rekomma i
tva。 lika former ener faseri en solitar fas, som i

princip liknar dc icke― svarmande,och en grcga‐
risk fas, som avviker fran dcn solitira fasen i

fraga om″ si010gi,bcteende och oftast morfo‐

logi Det utit sctt tydligastc resultatet av skill―

naderna ar dcn gregariska fasens starkare ten‐

dens till aggrcgation Denna tcndens ar emeller_

tid olika stark hos olika arter,vilket inncbar att

grinsen mcllan svarmande Och icke‐ svarmande
arter intc ar,sOm framgar av Fig.1,helt skarp.

Tab l visar dc arter som Chapman(1976),Uva―
rov (1928)och Brink (1961)har raknat sOm
svarmandc

Levnadshistoria

Aggen ar svagt b● da,kOrvlika och under i cm i

lingd(8 mm hos 6kengrashoppan,scカ プsrοει′εα

gr′ga″′α Forsk, 7 mm hos vandringsgrashop_
pan,ιοεlrsra′″,ig″α′ο″′α,L.(UvarOV 1928)).De
laggs i aggpaket som bestar av steinat skunl som

utsё ndras av kё rtelceneri aggledarens vagg Hos

cn del arter,exempelvis den marockanska gras―

hoppan,Dο c′οsrarrrrrs′ ,7′″Oεεα″frS Thunb,bil―

das en vagg runt aggpakctct av skum och sand
som blir som cement,incdan hos andra,som tex

ёkengrashoppan, ar aggpaketet enklare, utan
vagg Och med aggen helt friliggande (UvarOV

1928).Aggen placcras i grllpp upp tin 15 cm

underinarkytan med en skumpelare ovanpa som

har kontakt med markytano Nar aggen klacks
anvinder de nyklackta nymferna skumpelaren
fOr att ta sig upp till markytan.Antalct agg i vattc

iggpaket varierar med arten fran nagot tiotal till

strax ёver hundra Denna siffra varierar avcn

inom arten beroende pa f6dotillging och individ―

tathet(chapman 1976) Vatte hOna lagger nor_
malt 2_3 aggpaket_antagligen aldrig mer an 5

under naturliga fё rhallanden

Aggiaggning sker i bar mark i narheten av
vegetation, Markegenskaper som fё refaner ha

stёrst betydelse vid val av aggiaggningSplats ar

Jordens eller sandcns fuktighct, salinitct och
partikelstorlek.〔 逝,lVa agglaggningen gar till si
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Fig i Sex grashOppors tendens att aggregera i for―
sёksbur Den horisontella litten ViSar den vantade ni―
vin vid slumpmassig utspridning a, b och c raknas
som svarmandc medan d, c och f raknas sOm icke―
svarmande _a Sc力 Fs′ οc′′εα g″′garfa ―b Lο

`ヽ

″s′α.―

c Nο″,α″acrお ―d Rο′,,α ′′α ―eF)フ″′ροて`″′′″iS ―f

C)'″ ′αCα′″力α Cr′ s(Efter Chapman 1976)

att honan gravcr sig ner med bakkroppsspetscn
samtidigt som intersegmentalinembranerna ―

frambr allt mellan ttarde,femtc och ttatte scg‐

mcnten― stracks si att bakkrOppens llngd nas―

tan fordubblas(Chapman 1976).

Ernbryonalutvecklingen tar olika ling tid bc‐

roende pa tcmpCratur och art ()ftast ar den di_

rckt,dvs utan diapaus som hos Lο (.Irsrα ′,7′g″α_

rο″′α,dar det tar cirka ll dagar till klackning vid

33° C.Hos andra arter ar embryOnalutvecklingen

おrdrad p g a diapaus undcrtortiden Detta gal‐

ler t ex den bruna grashoppan,Lο
`ヽ

77srα ″″′α″―

da′ル7α Walk., och den stora australiska vand‐

ringsgrishoppan,   C力 ο″rοた.′
r′ s   r′′″7′″Jυ″

“Walk(Chapman 1976).
Nymferna som klacks har fortfarande em‐

bryonalhuden kvar mcdan fё rsta― stadichuden

flnns fhrdig undcr Hudё msning sker omedelbart

nar nymfcrna kommer upp tillrnarkytan
Antalet nymfstadicr ar vanligen fem, i vissa

fall fler,och antalct dagar for vattc stadium
varlcrar mcd temperaturen Hos ιοζマイSrα ar an_

talct dagar for vattc stadium 5,4,4,5,resp 8 vid

33° C medan dcn sammaniagda tiden vid 24° C ar

45 dagar och 20 dagar vid 42° C. Utvecklingen

fojcr det normala hcmimetabola mё nstret

(Chapman 1976)
Efter dcn sista hudё msningcll ar grashOpporna

fortfarandc intc hclt hrdigutvcckladc  Fё rst

genomg:tr dc cn period av somatisk tillvttxt i och

med att bl a flygmaskulaturen utvccklas Eftcr

detta blir inscktcrna kё nsmogna,vilket hos Lο―

(.〃∫′″ sker 28-33 dagar cftcr hudё msningcn

(Chapman 1976) Hos cn del arter,t cx den r6d―
vingade  gr,shoppan,  ′Vο′71α

`7α

(.″′s  s′′′
`′

,1-

力 Sて ′`ar`I serv,ar kё nsmognadcn brdrad,宙 lkct

kan scs som en diapaus i imagostadict fё r att

klara de myckct torra och svira, regnfria
sasongcrna.

Parningsbeteendet  hos  grishopporna  ar
okomplicerat och tillgir hos dc nesta arter hclt

enkelt si att cn k6nsmogen hane hoppar upp pi
ryggen pl en hona Om honan ar mottaglig far
hanen sitta kvar annars spttkas han av.勁hiVa

parningen kan vara lingvarig― nagra tilrlmar―

mcdan sperman 6verfors till honan

FOdovanor och‐ beteende

GrashoppOr har ofta setts som tanlligen Ospe―

cialiscradc i sitt fё doval Detta ar dOck en san―

ning med modiflkation si till vida att de nesta

arter fёredrar vissa vixter framfё r andra. Man

kan t cx sc att grashOppOrnas rё relscr ar inindre i

omradcn med v,xter som de fё rcdrar an i andra

omridcn Dctta ganer dOck inte enbart vaxtcr fё r

foda utan aven vixtcr som utnyt」 as till annat,

som viloplatscr m m.Genom att studera mandib―

lernas molfologi kan man ocksa i viss utstrack―

ning konstatera om cn grashoppa ar ёrtatare,

grasatare ener bidadcra(MulkCrn 1967)

Hos dc svarmande grashoppOrna forcfaller
S(/tFsrο (′″(α g′

・′gα″′α (Fig 2)vara den nlinst
specialiserade artcn och ater i stort sett alla kate―

goricr grё na vixter,rncdan cxempelvis Lο cι

`∫

′α

″:′ g″

`′

rο′・′α huvudsakligcn ater gras F6dovalet
anpassas dock oftast efter tillgingen(Chapman

1976).

Vid sё kandet och utvajandet av fodan ar dct

visuena, mekaniska och kemiska stirnuli som
styr. Pa langre avstand ar det visuclla intryck

som har ett avgё rande inflytande Manga arter

drastll mё nster av omvaxlande mё rka och tuSa

vertikala littcr,dVS dct intryck som gras ger i

naturen(se t CX GardefOrs 1971).Mekaniskt har
v,xternas morfologi betydclsc genom att vara
hindrande,t ex ar rnyCket hiriga vixtcr svara att

ata, spCCient for yngre stadicr(～ IulkCrn 1967)

Det slutliga avgё randet om cn vaxt skan atas

c‖ er inte bcror dock pi vixtens kcnliska cgcn―
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Fig. 2. Hona av Schistocerca gre-
garia i gregariafas. Storlek c:a 70
mm.
Foto: Jimmy Adolfsson.

Tab. l. Sammansdllning av de svbrmande grishoppsarterna och deras utbredning.

Vetenskapligt namn Svenskt namn Utbredning

Acrididae
Oedipodinae

Locusta migratoria L. Vandringsgrdshoppan

Locustana pardalina W alk.
C hort o ic e t e s t e r minifera W alk.

Au st roic et e s cruc iat a W alk.

G ast rimar g u s mu s ic us F abr.
Oed ale u s aasrralls Sauss.

Gomphocerinae
Dociostaurus maroccanus Thunb. Marockanska vandringsgrds-

hoppan
Catantopidae

Cyrtacanthacridinae
S c his toc e rc a g re g aria F orsk.

S. americana Btrm.
A nac ridi u nt melanorhodo n W alk.
A. wernerellum Karny

Okengrdshoppan

Nornadacris septemfasciata Serv. R<idvingade grdshoppan

Patanga succinata L.
Catantopinae

M ela noplus s pret us Uhler
Calliptaminae

Calliptamus italicus Fabr.

Olika underarter i s Europa,
Afrlka s om Sahara,
Madagaskar,s Sottet,Kina,
Japan,Fllippinerna och
Austrahen
S.Afrika.
Australien,spec ёstra

Tropiska Australien

N Australien
Australien

Medelhavsomridet Och Me‖ anOstern.

N Afrika,Arabiska halvё n,

Framre lndieni 1 0-35° N
Central― och Sydamerika
Tvars ёver Afrika 10-20° N
Strax sё der om И.721′ ′αllο rrt。ノ。″
Afrika sё der om ckvatorn till

ca 30° S
sydvastra Asien

Nordamerika,antas vara utrotad

Ett balte fr Medelhavsomradet
upp till c Europa och hela
Asien 6sterut(troligen ett

stort antal arter)

Bruna grhshoppan
Stora australiska vandrings-
grdshoppan
Lilla australiska vandrings-
grashoppan
Gulvingade grashoppan

Klippgrdshoppan
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skaper,framfё r ant pa fbrekomsten av repellen‐

ter. Som exempcl kan namnas en triterpenoid,
azadirachtin,frinノ 4zα

`ノ

′″αcrlrα ル,ノ′cα , ctt indiskt

trad(neem tree pa engelska),SOm har cn sa fun_

sthndigt repellcrande verkan pa Sc/7Js′οε′rcα att

man i lndien underlang tid har applicerat cxtrakt

fran tradets frё n pl andra vaxter fbr att skydda

dem. Verkan ar sa stor att det rackcr med en

O,000001%― ig 16sning fOr att fё rhindra Sc/11srο ‐

ご′′ε
“

att ata av ett sukrosindrankt flltrerpapper,

som den annars normalt garna ater av(Chapman
1976).

Mangden fёda som intas per dygn motsvarar

ungeぬr grashOppans egen vikt (en vuXen
Sc力 ′srοc`″εα―hona hter antsa drygt l,5 gram per

dygn), men dctta varierar givetvis med utvcck―

Ingsstadium. Dagarna f6re och eftcr hud6ms‐

ning ater grashoppOrna mycket litc,Inedan stё r―

sta mangden intas i samband med nligratorisk

nykt och kё nsmognad(Chapman 1976)

Fёrandringar vid ёvergangen fran solitariafas tin

gregarlafas

ル′ο‐
∫0′οgFstα

Nymfcrnas teckning blr kontrastrik mcd svarta

■ilt pa botten av lius klar fhrg(gul,Orange eller

Vit)fran att ha varit grё n ener halmfargad hos

solitaria.Avcn hOs imagines skcr en fё randring i

ぬrg

HOS SC/7FSrOCご ″εα oCh ιOC″∫′α f6rsvinncr den

tydliga upphaningen pl pronotunl och hos
S(｀ /1′∫′οc′″cα , 'VO″ :α

`ノ

α(ソ′∫ och Lοει
`sた

I―hOnor

minskar kroppsstorleken medan den ёkar hos

L(,c″ sra″ α, Dο (10srα
``″

″s oCh LO(″ srα―hanar.

Proportionerna mcnan ollka kroppsdclar fё r‐

andrasi sa t ex minskas fё rhi‖ andcti baklarcts

langd/huvudViddcn(Chapman 1976)

E′でノοgおた
``

Nymfernas fornyttning Skcr mcdelst omvaxlan_
de ging och hoppi solitara nymfer garrncst Gre‐

gariska nymfer ar ovcr huvud taget rncr aktiva an

solitara Grcgariska individcr har oavsctt sta‐

dium en bctydligt starkarc tendens till aggrega‐

tiOn an s01itara Daremot kan solitira nymfer
genom "inlarning'' fi tendens till aggregation.

Detta kan i naturen intraffa di nymfcrna pa mor_

gonen s6ker sig till solbelysta upphttda platSer,

dar dc kan komma att samlas tatt tillsammans.

Det har konstaterats att det ar den mekaniska

kontakten som inverkar pa beteendefOrand_
ringen.Om man t5der upp nymferisolerade frin

artfrandcr men i trangsel lned andra insekter el―

lcr tunna hingande metantradar visar de namli‐

gen en starkarc tendens till aggregation an nym―

fer uppfё dda utan trangsel(Ellis 1961). Skillna―

derisamband mcd migratoriskt betccnde tas upp

langre ner.

Fvsfο ′οgノ sたα

Greganska honor av Lο crrs′α, Sc/1ノ srο
`′

″cα och
A/0771α ″αε″′s lagger fhrre agg i varie aggpaket hn

solitara,vilket beror pl att antalet ovarioler ar

ぬrre (antagligen p g a den mindre kroppstor―

lekcn)Fё r Lο ε′′srrt″
“

och DOCFο sra″″7rs,dirju

grcgariska honor ar stё rrc an s01itara ganer det

Omvanda fё rhinandet.

Grcgariska insekter producerar nymfer som,
nar de ar nyklackta, ar m6rkare och tyngre an
motsvarandc av solitara fё raldrar.Dcssa nymfer

innehaller mer vatten,fett,anlinosyror i hemo―

lymfan samt askorbinsyra an de sOm kommer
frin solitara fbrhldrar.

Dc utat sctt markbara″ si010giska fё rindring―

arna, sasom ぬrgSkiftningar och antalet ovario―

lcr, har antagligcn en endokrin fё randring SOm

bakgrund Detta har visats med forsё k dar man

opererat in corpora allata i en grcgarisk nymf

med pafё jd att den blev grё n cfter nasta hud―

6msning,Inedan avligsnandet av corpora a‖ ata

fran en solithr nymf ёkar rnangdcn svart pigment

(Chapman 1976).
Det finns stё d for ett antagande att dcn huvud‐

sakliga skillnadcn me‖ an faserna bcror pi skill―

nader i dct satt pi vilket ncrvsystemet '`an―

vandcr'' den information som kommcr in, bc‐

roendc pa skillnader i hormonbalansen Denna i
sin tur stir under inaytande av sinnesintryck

som vcrkar pa vissa centra i ttarnan(chapman
1971).

Noteras bё r ocksa att fasforandringen ofta lnte

gar i ett steg frin cn gcncration till nasta.Fё rald‐

rarnas fas har stor inverkan pa avkommans, si

att om en gregarisk hona lagger sina agg i cn
mijё som gynnar solitarfasens uppkomst,kom―

mer nymfcrna randi att uppvisa gregariska egen―

skaper, mcn mindre utpragladc in fё raldrarnas

Dctta inncbar att det rlnns s k ёvcrgingsfaser

(Chapman 1976)
Ett annat fenomcn som 

“

rckommer hos



svarmandc grashoppOr ar att de pavcrkar var―
andras utveckling,gcnOm att hudё msningar och
kё nsmognad tendcrar att synkroniseras(Chau‐

vin 1976).

svarmbeteende och nligration

lnnan svarmbeteendct beskrivs bё r dct sagas att

det kravs speciella klimatiska betingeiscr fOr att

svhrmar skall uppkomma.Under normala lr fal―
ler det bara si mycket rcgn att det kan bli tvi,

hёgst tre gencrationer per ir Orn det under nag―

ra lr i bud faller si mycket regn att torkan inte

satter stopp fё r aggliggning kommer antalet ge‐

nerationcr att stiga och darmed Ocksl individtat‐

heten Nar dcnna blivit tillrackligt hё g bё ttar

aggrcgationstendenscrna enligt fojande

Nar ind市 idantalct stiger och/cllcr mijё n for‐

andras si att limpliga habitat ttunker i antal och

yta sker en hopsanlling av nymfcr sonn rcsultcrar

i trangSe1 0ch ''inlarning"' av aggregationsbe―

teendc(cn1 0Van)De grupper som b‖ das rё r sig

siumpmassigt Omkring, sanllar upp enstaka
individcr och fё renar sig med andra grupper.
Stё rre och st6rrc grupper bildas(storleken varic―

rar fl・ in nagra m2 till■ cra km2),som b』 yttar sig

undcr dagtid. R6relsen tcndcrar, itminstone i
stё rrc gruppcr cner band sonl dc ocksi kanas,att

hina en viss riktning undcr ncra dagar Det fOre―

fa‖ er som onl migration i grasbevuxet landskap

bjcr med宙 nden(Schncidcr 1957)Det ar svirt

att avg6ra onn nymfcrnas rё relse dirckt mot‐

svarar dc vuxna grashoppOrnas migration, som
bcskrivs ncdan,cftcrsom den inte pi samma satt

ar den abs01ut dominerandc aktivitcten utan

nymferna kan stanna f6r att ita cncr vila ibland.

Hc‖ rc kanskc man kan se rё relsen som en deli

dcn vanliga dygnsrutinen, men som blivit ёver‐

drivcn p g a nymfcrnas allmint h6gre aktivi―

tctsnivi vid aggrcgation(Chapman 1976).

Enligt Uvarov(1928)uppkOlnmer en svarm av
6kengrashoppOr pa fё liande satt()medelbart ci

tcr sista hudё msningcn fё randras inte beteendet

nimnvirtjamぉ rt mcd 5:c stadie nymfema,utan
dc forst ёmsadc hoppar med resten av bandct.Si

sminingoln,nar de ncsta har ёmsat upphё r dock

aggrcgationstcndcnscrna i viss lnin och gruppen

sprider ut sig i terrangcn Nar flygmuskulaturen

efter nigra dagar har utvecklats, g6r enstaka
grashOppOr kortarc flygturer Efterhand som fler

b6巧 ar flyga bildas smi nygandc gruppcr som
cirklar runt och drar mcd sig ytterligare grashOp―
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Fig.3.De tva olika svarmtypCrna Till vinster stratus―
form,som art,tare och till hё ger cumulusform,som ar
glesare p g a sin utstrackning i hadled

por frin marken.Stё rrc och stёrc grupper sam―

las pl detta satt ihOp OCh till slut bildas en svarm

som bёttar den migratoriska flykten som skiter
sig fran den tidigare flykten genom att vara mer

riktad och iangre

GrashoppSSVarmarnas nligration ager rum un―

der dagtid  Undcr nattcn sittcr svarmarna pl

marken ener i vegetationen. En nygande svarm
hari almanhct antid kontakt rncd inarkcn genom

att ligt aygande grashoppOr siar sig ner pa mar―

kcn cllcr i vcgetationcn. 1)ctta gcr svarmen ett

siags rullande f6rayttning i och med att grishop‐

por frin svarmcns front garna slar sig ner rnedan

de sonl sittcr vid svarmens bakre kantlyfter och

nyger vidare.Grishopporna hter inedan de sittcr

pa rnarken,rnen nedslagsplatsen verkar inte vara

dikterad av fё dobehov cncr f6rckomst av fё da
utan de kan sia sig ner utan hinsyn till platsens

utseende och m● ligheter

De flygandc svarmarna kan ha i princip tvi

utseenden:stratusform och cumulusform(Fig 3).

Cumulusformen brckommcr di solen varmer
upp luften sa att kraftiga uppvindar uppstir.

Httden pa svarmen blir di ungcfarlika med h● ―

den dar luFttemperaturcn intc langre sJunker,vil―

kcti normala fall ar drygt looO m Stratusformen

f6rckommer da konvektionsstrё nlinarna ar ringa

som tidigt pa morgonen cllcr i inulct vider.Tat―

hctcn i cn cumuisformad svarm ar cirka o,l till

O,001 grashoppOr pcr m3 。ch f6r en stratus‐

formad svirm l till 10 grashoppOr per m3
(SChneider 1962)

Riktningen pa svarmens nykt bestams oftast

av vindcn,dvs dcn flygcr incd vinden. En gras―

hoppa har cn maximal flyghastighet pl drygt 10

km/h(varierar givetvis rned arten)vilkCt innebar

att hё grc vindstyrkor f6r grishoppan med sig I

cn svlrm flygcr grashopporna si att svarmen

hins samrnan,dvs dc sonlflygcri svarmens pCri_

・●
一
■
一「
■
一●
■
■
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feri tenderar att flyga mot svarmens centrum

medan de som flyger inne i svarmen inte har
gemensam riktning i nigon stё rre utstrackning

svarmen r6r sig sonl en enhet och driver siledes

mcd vindcn aven di vindstyrkan ar iagrc an de

enskilda grashoppOrnas nygformiga (UvarOV
1976)Dct forcfallcr som om dct ar visuella sti―

muli sonl far grashOppOrna att flyga in mot svar―

men frin periferin i och mcd att en grashoppa
sonl fёrlorar andra grashOppor ur siktc tenderar

att vinda helt om och nyga tillbaka(SChneider
1962)

Att svarmarna fё rs mcd vinden ar viktigt frin

tva synpunkter Dels ger det nligrationen ett

relativt f6rutsagbart inё nster och dcis har det ett

positivt ёverlevnadsvarde fё r grashOpporna i

och med att de stora vindsystemen i tropikerna

fёr in svarmarna l dc s k konvergenszonerna dar

sannollkhetcn f6r ncdcrbёrd ar stor Och dar det

darigenom kan erttudas gOda mttligheter● H

fortplantning genom att marken blir fuktig vilket

gё r att aggen klacks bra och att det vixer upp ny

frisk vegetation som de nyklackta nymferna ater

aV(Chapman, 1976)Fё r ёkengrashOppan ar dct

den lntertropiska Konvcrgcnszoncn(ITCZ)SOm
har ett avg6randc innytande pl utbredningen.

ITCZ utgё r grinscn mcllan dcn torra kontinen―

tala luften frin norra halvklotet och den fuktiga

ekvatorialluftcn F6r ёkengrashOppans del innc‐

bar ITcz en arscykcl pa tvi eller tre gcneratio―

ner Under sommarcn forё kar dc sig iITCZ dar

forhanandena da ar gynnsamma. Den da upp―
komna gcnerationen flyttar fran ITcz och 16r‐

6kar sig pl annat hill under foliande Var En del

svarmar gё r nu ytterⅡ ggarc cn ayttning OCh for―

6kning innan vindarna bar tillbaka till lTCZ(Fig

4).Andra artcr fojcr andra vindsystem(Chap―

man 1976).

sOm namnts i inlcdningen nligrcrar avcn gras_

hoppor i solitariafascn Till skillnad frin gre―

gariafasens lnigration skcr dock denna migration

under nattetid. Flygningen,som av″ sio10giska

skal cndast kan ske under varma natter,initieras

av ёvergingen mellan uuS OCh mё rker.Med
radarobscrvationcr har man kunnat konstatera
att nygningcn skcr pi cirka 400 m hoid,i en del

fan anda upp till l,8 km Flygningcn som oftast

sker i medvind kan tacka avsevarda avstind
Exempelvis har Lο ε

`rsrα

 iakttagits flyga mcr in

250 km och S(力 Fsrο c′rcα g′
・′gα″′α observcras

rcgclbundct flyga upp till 1000 kln menan Paki_

stan och lndien(Chapman 1976)

Fig 4 Uppforё kningsomridcn fёr Sι力′s′οε′″ε
“
 gr′

―

gariα  De vertikala litterna anger sommarens och de
horisontena varens uppforё kningsomraden De grova
pilarna visar sOmmarkunarnas och de smala varkunar_
nas flyttning(Efter Chapman 1976)

De svarmande grashOppOrnas lnigration antas

intc vara direkt ut16st av brist pi fOda utan bё r

he‖ re scs som ett rnedel fё r att kunna existera i

omriden dar lcvnadsbetingelserna ar oregel_
bundna och sasongsbetOnade. Migration med
vinden in i konvergensomradena innebar att
svarmarna flyttar sig till platser dar agglaggning

kan ske och mycket fё da kolnlner att rlnnas fё r

nymferna.

Utbredning, ekonomisk betydeise och kontrollat‐

garder

svarmande grishoppor flnns i stort sctt i ana
varmare delar av varldcn(Tab. 1).Dcn art som

har stё rst utbredningsomrade ar utan tvekan Lο―

C″Sra′77な″α′ο″′α.Denお rekommer fran Afrika i

vistcr till Japan, Filippinerna och Australien i

ёster och ar i detta vidstrackta omridc uppdclad

i ett flertal underartcr ノヽven Sc力 ′srοε
`″`α

 g″′‐

gα′′47 har ett stort utbredningsomrade: frin
Vistafrika i vaster till lndien i 6ster och lran i

norr till Kenya i sё der Dessa tva arter tillsam―

mans mcd Nο ′ηα〃αcrお  s′′r′′η力 SC′αrα sOm
ocksa har internationell utbredning,ar de arter

som har dcn stё rsta ckononliska bctydclscn. Dc

flesta andra artcr har cn mcr bcgransd utbrcd‐

ning och svarmningar som intc arlika vidstrackta

som de fё reglendes, och har darmed inte lika
stor bctydclsc intcrnationcllt sctt.

Ornfattningen av grishoppssvarmarnas skadc‐
gё relse inser man latt genomぉ uandc Siffror
Normal tathct fbr cn svarm 6kengrashOppOr ar
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40-80 grishoppor/m2 = 4(卜 80 milonerノ km2
Vatte grashOppa vager knappt 2 g och hter unge―

ぬr sin egen vikt per dygn, dvs svarmen atcr

80-160 1on grё n vegetation per km2。 ch dygn.En
normalstor svarm har en utstrickning pi nigra

lotal km2。 ch konsumerar fcDldakJigen tusentals

ton vcgctation pcr dygn  Fё 」andC grё dor ar

speciclt utsatta: parlhirs(P′′,″ ′s′ r″′,′  ryρ /1ο′―

″′〃′71), baSliVSmedei som odlas lhngs Saharas

sёdra kant och dess fёriangning mOt den lndo―
―Pakistanska ёknen,hela vhxten fё rstё rsi Sο″g―

/1〃 ″:sp,baslivsmedel som odlasi omriden med
mer nederbё rd in P′ ″″′s′ rrr″ 2-zonerna,framfor

allt frё na angripsi vete och korn, baslivsmedel

dar uppf6r6kning agcr rum undcr varcn, hela
plantan fёrst6rs;bomuH,skadcvcrkningarna blir

stёrst om plantorna angrips just fё re blomningi

kaffcbuskar och frukttrad, angrips inte direkt

utan anvands sOm viloplats vilket kan leda till att

grenar och kvistar bryts av p g a grashOppOrnas

tyngd(SIDA 1978).

Bckampning av grashOppor skcr fOr narvaran_

de i stort sett uteslutande med kemiska medel.

De mest anvinda ar gamma_BHC och dicldrin
men eftersom det ar ett stort krav pl insckti―

ciderna att vara si speci6ka som m● ligt sё ker

man standigt cftcr mcdcl som har h6g toxicitet

mot grashoppOr men lig mot daggdiur lnsekti‐

ciderna anvands i16sningar,i pulverform c‖er pl

ctt bctc, dvs ctt bararmatcrial sonl insekterna

garna ater.Pulver och bete anvinds framfё r alt

mot nymfband medan 16sningar, som ar effck_

tivare,anvinds blde mot nymfband och svarmar

(SIDA 1978)I och mCd att grashOppOr ar tam_
ligcn rё rliga(増ur Si kravs dct av bekampningSin‐

satscrna att dc si att saga forckommer grishop‐

porna,dvs att man kan fё rutsaga grashOppornas

r6relser och dhrigenom kan mё ta dcn dar de
kolnmer Betydclscn av detta ёkar annu mer ge―

nom att omridcn dar grashoppOrna f6rekolnmer
ofta ar inyCkct olandiga och dct ar svart Och dyrt

att ha bckampningspcrsonal stationerad dar En

annan vcrksamhet som ocksi arFnyckct viktig hr

att ha uppfё rёkningsomradena under uppsikt si

att potcntie‖ a svarmar kan bekampas pl ett ti―

digt stadium.F6r att dctta skan kunna fungera ar

dct nё dvandigt att ha v五l fungerandc kontron―

organisationcr Fё r dc arter som har bcgransad

utbrcdning blir detta en natione‖  friga men f6r
de arter som har intcrnationcn utbredning blir

dct nё dvandigt med stё rre organisationer Fё r

Sc力 ′s′οc′ ′́こαg′
´

`gα
′・メα inns i 6stra Afrika Desert
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Locust Contro1 0rganisation for Eastern Africa

och i vastra Afrika rlnns organisation Communc

de Lutte Antiacridiennc ct dc Lutte Antiaviaire.

Fёr Lο c″srα ″,′g″αrο″′α i Afrika rlnns organisa―

tion lnternationale Contre le Criquet Migrateur

och br Ⅳο′
"α `ノ

αこヽ″′ss′ρr′′,ヴ Śごara inns lnter―

national Red Locust Control Service(Chapman

1976)

FOrsё k  att  anvanda bi010giska  kontron‐

metoder har fё rekom■lit,rncn det anses allmant

att m● lighetcrna att gё ra detta i stё rre skala ar

mycket sma framst p g a att de yttre omstandig―

heterna,som tcmperatur och luftfuktighet sonl ar

avgOrande fё r om kontrollen skan lyckas,hr orc‐

gelbundna och svarforutsagbara Den pa lang
sikt effektivaste metodcn ar antagligen nagon

siags ckologisk kontroll genom att med agrikul―

turella metoder f6randra strukturcn hos uppf6r―

Okningsomradena, men detta skulle krava bety―

dande ekononliska insatscr i initialskcdet och i

dagens lage ar nOg myCkCt fi av de inblandadc
parterna rcdo fё r sadana insatser (Chapman
1976)

Litteratur

Denna framst,llning har frimst baserats pa
Chapman(1976). Den rekommenderas tin alla
som vll ha en bra och lattillganglig framst,Hning

av de svarmande grishoppornas biologi och
grashoppSproblemen idag  F6r mer ingiende

studier flnns Uvarov(1966, 1976).

Brink,P1961r″ :Hanstrё m,B(red)DJurens Varld,
band 2 MalmO(Fё rlagshuset Norden AB)

Chapman, R F 1971 The lnsectsi Structure and
Function  2  uppl  London (English University
Press)

Chapman,R F 1976 A Blology of Locusts London
(Edward Arnold Ltd)

Chauvin, R  1967  1nsekternas varld  stOckholm
(Aldus/Bonniers)

E‖ is,P E 1963 Bchavioural Mechanisms in Locust
Gregariousness ―Symp Gen Biollta1 10:225-234

GardefOrs,D 1971 The Bchaviour of ιοc″ srα ′″な″α―

′οriα R&F(Salt,Acridildac)in Relalon to Sim―
ple Visual Stimuli at Different Radiation lntensi―

ties ―Ent Scand 2: 161-169
Mulkern,G B 1967 Food Selection by Grasshoppers

―Ann Rev Ent 12:59-78
Schneidcr, F 1962 Dispersal and Migration ―Ann

Rev.Ent.7:223-242
SIDA 1978 0kengrashOppan_en tuscnirig plaga
Uvarov,B P 1928 Locusts and Grasshoppers Lon―

dOn(Imperial Bureau of Entomology)
Uvarov,B P 1966, 1976 Grasshoppers and Locusts:

A Handbook of General Acridology,1,H Cam―
bridge(Cambridgc Univ Press)


