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Inom ekologin har studier av fodotillging atltid
spelat en central roll. Det iir iindi fdrst under dct
senaste decenniet som den si kallade ndringscko-
login fitt ett verkligt gcnombrott (framfor allt ge-
nom studier av vAxtatandc insekter) och genererat
ett flertal intrcssanta tcoricr. Den studerar orga-
nismerna pi flcra olika nivier: individ-, popula-
tions- och samhillsniva. Centrala fragor som stu-
deras pi respektive niva iir huruvida fusiologiska
och beteendemdssiga drag kan uppfattas som an-
passningar till fodoegenskaper. huruvida frirlind-
ringar i populationers tithet kan f<irklaras utifrdn
en variabel fddoresurs och huruvida organisnters
fOrdelning i tid och rum ar ett resultat av variation
i fodotillging.

Den hdr bokcn iir cn dvcrsikt over niringseko-
login hos inscktcr. kvalstcr och spindlar. Boken
innehiller 32 kapitcl. Varjc kapitel omfattar som
regel en funktionell grupp (grAsatare, O;tatare.
gallbildare. svampatare, parasitoider, markarth-
ropoder etc), och er skrivet av specialistcr inom
respektive omride. Det iir en kraftig rivervikt for
vextAtande insekter (13 kapitel). Rovinsekter rc-
dovisas i tre kapitel. ett for terrestra och ett for ak-
vatiska rovinsekter samt ett fcir spindlar. Ett kapi-
tel agnas it nliringsekologin hos parasitoidcr. Vi-
dare kan ndmnas kapitel om blodsugande tviving-
ar. kackerlackor, dyngbaggar, myror, forridsska-
degtirare.

Bokens uppliiggning kan illustreras genom att
frin forordct citcra dc uppmaningar redaktorerna
riktade till rcspcktivc fdrfattare vid bokens till-
komst:

- Hur piverkar fodoegenskaper (t ex nAringsin-
nehhll, gitiiga iimnen, tillgAng, forutsagbarhet
etc) insekters egenskaper (tillviixt, reproduk-
tion, kroppsstorlek, fOrsvar mol fiender, sprid-
ningsformega ctc)?

- Hur fcirdndras insektsindividers egenskaper
som svar p6 foriindringar i t'odoegenskaper och
vilka dr konsekvenserna fdr deras reproduktiva
framging?
Vilken relevans har denna kunskap for att for-
ste biologin och ekologin hos dessa djur sett ut-
ifrin bAde ett grundliiggande och ett tillempat
perspektiv?
Forfattarna har i olika hrig grad lyckats uppfylla

redaktrirernas cinskemil. Det ar naturligt efter-
som kunskapsnivin iir olika for olika grupper av
organismer. Nliringsekologin hos vaxtdtande in-
sckter ges som rcgcl en ulfOrlig behandling. For
andra organismer, som l cx rovinsekter tenderar
framstdllningen i brist pA rclevanta data att bli till
en mera allmdnekologisk bcskrivning. Fi nyheter
presenteras. Specicllt giiller dct kapitlen som be-
handlar vaxrinsektrelationer diir utgivningen av
larohricker under dc scnastc arcn varit intensiv.
Minga resonemang och illustrationer kdnns igen
frin andra bocker. Ett undantag gdller arthropo-
der som lever pi mossor och lavar, vilka iir diligt
kinda och inte tidigare diskuterats i liknande sam-
manhang. I kapitlet om parasitoider presenteras
pi ett vilskrivet satt den sedan n6gra ir populira
hypotesen att parasitoidcns vird kan variera i
liimplighet beroendc pa vilkcn typ av foda vdrden
Atit, Upplaggningen pi bokcn kan ifregasattas. I
de manga viixtiitarkapitlen kenns det t ex som en
onridig upprepning att i varje kapitel behova dis-
kutera vilka vaxtegenskaper som ar av betydelse
for vdxtatarna,

Det hiir iir en bok av uppslagskaraktar. Der Ar
en god oversikt over kunskapslliget inom narings-
ekologin med minga referenser till primiirarbe-
ten. Boken bor kunna tjiina som introduktion till
vidare studier av niringsekologin ftir de behandla-
de organismerna. Den btir ddrfdr finnas i veten-
skapliga bibliotek. Det dr clock knappast en bok
att kopa for den allmiinintresscrade cntomologen.

Stig Larsson


