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Bakers bok behandlar migration inom hela ttur―

riket.Eftersom denna tidskrifts lasare sannolikt

ar incst intresseradc av insckters nligration,och

eftcrsom mina egna fackkunskaper ocksa ligger

inonl dctta omride,konllner denna recension att

koncentreras till vad son■ sigs om insckter.

Kunskapen om inscktcrs nligrationer har fё r‐

battrats mycket under de senaste decennierna.
Forskarna har studerat insekters llygnligration

ur ininga olika synvinklar.Studierna har omfat―

tat fysiologiska processer och beteenden, det

adap● va vardet av att migrera,可 alva braytt_

ningens inekanik och viderbcroendc samt popu―

lationsdynamiska konsckvenser av■ ligrationer.

Migration hos insekter kan scs sonl cn fas i livs―

cykein karakteriserad av en viss hormonbalans
dl insektens flygmusklcr och flygfёrmaga ar
v01utvecklade. Under denna period, som kan
vara fran nagon tirnma till ncra veckor,under―

trycks andra funktioncr. Si fё religger ofta ctt

antagonistiskt f6rhillande mellan nligrationen

och fortplantningsorganens utvcckling

Dct satt pa vilkct inscktcn■ ligrcrar varierar

mycket.Vissa insekter,som minga blad16ss,
sprids mcd luftstr6mmar i hё gre luftlager,medan

andra,som vissa ttarilar,kan nyga pa lag had i

bestamda vaderstreck och relativt obcroende av

vindriktningen.  Migrationens  langd  varierar

ocksa starkt,frin nagra hundra rncter till hundra―

tals mil. 1)ct adaptiva vardet med att nligrcra

ligger i att malgg6ra br insekten att 6verlcva i

och cxploatera en variabel inibё .

Baker gav 1976 ut cn lunta pa ёver l ooo sidor

''The evolutionary ecology of anilnal nligra―

tion". Manga tyCktc att dcn gav ganska litc pcr

sida,och dct var nog inte rnanga som orkadc lasa

den fran parm tin parm. Fё religgande bok av

Bakcr utannonseras som ett kondensat av dcn
tidigare boken,mcn cnligt f6rfrattarens fё rord ska

dcn framst scs sOnl en sprangbrhda till studier av

司urS bCtCCndc i anmanhet,Och som introduktion

tll den s k betecndc― ckologin(behaViOural eco―

logy)

Fё r Bakcr ar ana siags fё rnyttningar nligra―
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tion,sa t ex en manniskas rcsa ti1l och fran ar_

betsplatsen encr arbetsbietsぬ rd till och fran en

blomina nagra hundra meter fran kupan. Baker

har darmcd ett helt annorlunda nligrationsbe―

grepp an nastan alla andra forskare sonl sysslar

med insekters nligrationer. Baker ar ocksa pa

kHgsstigen mot sa gott som alla som givit va―

sentliga bidrag till utforskandet av insektsnligra‐

tioner under de senaste deccnnierna.Detta sker

pa ctt ganska otrcvligt satt genom att Bakcr rna―

lar en nlissvisande bild av vad dessa pcrsoner

sager.Han pastar bl a att andra forskare scr in―

sekters lnigration som en helt passiv spridning av

partiklar med vinden,utan att insektcrna paver_

kas av sinnesintryck och oHenterar darcftcr.Fё r

mer an 20 ar sedan papekade cngelsmannen John
Kenncdy hur viktigt det ar att studera fё rand_

ringar i retningstrё sklar fOr olika omvarldssigna―

lcr undcr nligrationens fё rlopp, och hur detta

pavcrkar stigningshastighet och landningsbcna―

genhet.Forskare inom omradet har ocksi bcto―

nat vilken mangd av Omvarldsfaktorer som pa‐

verkar onl,nar och hur insekten■ ligrcrar.

Baker tillskrivcr ocksa forskarna inom detta

屁ilt uppfattningen att individer ar fё rbruknings―

vara i nligrationsproccsscn. I ttalva verket har

det varit ett ccntralt tema,alltsedan 60‐ talets bё r―

jan,att se inigrationen sonl en anpassning att 6ka

individens ёverlcvnadschanser i en fbrandcrlig

mitё Dct rlnns mangder av artiklar och flcra

bёckcr ined dctta tema rnen dc fё rtigs alla i Bak―

ers bok.

Bakcr havdar att han introducerar bctcende‐

ekologins synsatt pa studict av nligration Be―

teendcekologiska aspekter har i sialVa vcrket
varit ett viktigt element i studiet av insektsmig―

rationer i ctt drygt deccnnium. Man har bland

annat utfё rt selcktionsfё rsё k fё r migrationsfё r―

maga och analys av''fltness"16r olika fenotypcr

och genotyper vad gttncr nligrationsbcteendc.
Fё r den sonl vill ha en introduktion till bctcendc―

ekologin flnns det bide allsidigare och seri6sare

bёcker an Bakers.Trots Bakers ivriga lanseran―

de av sin nya''ideologi''kan jag inte flnna inyc―

ket annat ar skapmati den

Bakers bok ar inyCkct snav vad gallcr de pro―

blcm han tar upp till bchandling.Bokcn handlar

huvudsakligen om hur ttur Oricnterar och navi―

gerar.Vad som ar tturetS''lifc― ■mc track'',dvs
dcn sekvcns av lokaler dct passcrar under sin

levnad,ses som en vhsentlig fragestinning Hu_
vudtcmat i boken ar att diur har en''lokalkans―
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la'' som de far genom att gё ra upptackshrder i

sin omgivning.Uppenbarligen ar dctta viktigt fё r

t ex ttglar.Dc kan ju fran mattlig httd Se atskil_

liga nlil och skaffa sig l五 mpliga hiⅡ punkter i sin

omgivning, och vidarc gё ra utflykter fё r att
''vardera''olika mittё ers kvahtet.

Vissa insekter kan onekligen ha en viss upp―

fattning om sin narmaste omgivning,sa tcx s。 _

ciala stcklar som via dans,feromonsystem och

annat lneddelar samhallct om lampliga bdokal‐

lor i omgivningen. En stationar insekt, som

exempel宙 s en ttaril som lcver sitt hv pl en ang,

har kanske ocksi en''kansla'' おr f6rekomsten
av olika naringSSthncn i sin omgivning.Eftersom

Bakcr deinicrar nligration som rorclse fran en

plats till cn annan,sa ar denna ttaril en migrant

som baserar sin nligration pa inlard kunskap om

sin omgivning.

Efter att ha lasttva bё cker av Baker tyckerjag
fortfarande  att  hans  ■ligrationsbegrcpp  ar

opraktiskt. Om allting ar nligration, vad ska vi

kontrastcra nligration mot? Med dct etablerade

och mer begransade nligrationsbegrepp som in‐

sektsforskare utvecklat under de senastc tva de_

cennierna(Vilket sa gott som ana utom Baker
acccpterat), kan Vi stalla mer intressanta fragor

Och battre karakterisera viktiga processcr i in―

sektcrnas liv.

Vad som ar typiskti manga insekters liv ar en

fas dl dc ger sig ut pl cn■ ygresa rned okant rnal.

Avぬ rden paverkas ofta av ollka omvarldsfakto‐

rcr, som pl ett eller annat satt ar korreleradc

mcd sannolikheten att lnij6n kan vara battrc pa

andra lokaler.Dessa rnckanismer har sclckterats

fram emcdan insekten vanligtvis intc har nagon

malighct att tt direktinforma■ On om andraloka―
lers kvalitet innan den ger sig av. Dct ar detta

som brukar kallas migration hos insckter. 1)et

har en lnangd intressanta problcnl knutna till sig.

Hur fllngerar detta fysio10giskt och etologiskt?

vad ar ёverlevnadsvardet fёr detta beteende i

oHka mibё er?Vad ttr det br popula■ onsdyna‐

miska konsekvenser?Hur paverkas insektssam‐

hallen?Det arjust dcnna integration av problem

fran fySi01ogiska processer till ckologiska sanl―

hallens dynamik som karakteriserar studiet av
insekters inigration i dag.Bakers bok bcfattar sig

bara ined en liten dcl av hela denna problcmsぬ r.

Fёr den som vill lasa om insekters nligration

flnns det bё cker som ar blde bredare och mer
vidsynta an Bakers(se nedan).

Det ar lovvart av Baker att f6rs6ka sig pa en

syntes av migra● on hos olika tturgrupper.Det ar

fi personer som har hans ёverblick.Men sanlti―

digt ar det en fara att inan hamnar i 6verdrivna

gcneraliscringar Och diffusa begrepp.1)et ar inte

sakert att sarskilt manga gemensamma pHnciper
later sig fOrmuleras fё r planktons vertikalvand‐

ringar, bladlё ssens aykt och renttOrdens fё r‐

flyttningar.

Bakers bok ar fylld av slogans om nya para―

digmer, ideologicr och fralsning genom beteen―

deekologi. Dar flnns ocksa mycket av attacker
pa''semantiskt korruption'', "behaviourister",
"pan‐ selektionismens kritiker"och''dessa som
sぬmplar ttur SOm automater".Men egcnthgen
ar detintc myckct nytt Baker晰 01V kOmmcr med.
Vad var det guminan sa nar hon klippte grisen

Mycket skrik och lite un.

Ett urval b6cker om insekters migration
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