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Ar 1988 var fOrsta gangen cn grashOppsvarm hade

obscrverats att korsa Atlanten,fran Afrika till dc

Karibiska ёarna. Detta ar minst sagt en impone―

rande brflyttning av sa sma djur,avcn Om dc ha―

de hjalp av vindar.Excmplet visar pa en Oerhё rd

spridningsfOrmaga, vilken kan leda till kolonisc―

ring av nya landomradcn.De bako■ 1liggande or‐

sakerna till sadana fenomcn ar amnet for Raincys

bok.

Boken ar uppdclad i tre avsnitt.I dcn fOrsta dc―

len bcskrivs och diskutcras vandringsgrashoppan

scた おrο cθrca gragα″′α som prototypen fOr migre―

rande insekteri bakgrund och mckanismer fOr oli‐

ka typer av svarmbildning,bcstamning av popula―

tionsstorlekar av svarmar Och adckvat bckamp―

ning av dcssa,samt de problcnl som kan uppsta i

samband lned sma pOpulationer Det andra avsnit―

tettar upp Πygt hos och spridning av tva andra be_

svarliga skadeinsektcr, namligcn den afrikanska

シ οユOprθ″αe鵞″ρ′α(''armyworm'')oCh Cみο″′s―

rο″θ′″ ル ″ヴ
`″

″α ("the spruce Budworm")
fran Nordamcrika.Dct tredic,tillampade avsnit―

tet redogor fёr hur JattcpOpulationer kan fOre‐

komina,och hur dessa nar de val uppkonllnit,kan

sias ncd sa tidigt sOm mё jligt.Excmpel ar hamta_

de fran bla s. gragα ria och andra afrikanska

vandringsgrashoppor,S.exe″ ρ′らCメン″酔ra″α
Och nagra Olika skadeinsekter fran Kina.Kort be―

rёrs cffekterna av karnvapenkrig, brander mcd

stora inangdcr sOtpartiklar9 och en sankt tempera―

tur med fOrandrade luftstrommar som kan forsia

skadeinsektcr till helt nya trakter:Avslutningsvis

beskrivs ekologin och cvolutionen av flygt och

nligration hos insektcrna utifran de i bOken be‐

handlade skadcinsckterna.I ctt appcndix om me―

teorologi fOrklaras formler och vissa tolknings―

problem av rcsultat reds ut. Boken innchaller ca

5∞ litteraturreferenscr.

I en bok Over detta amne ar det sakcrligen

ofrankOmligt mcd talrika fakta ёvcr spridningen

av en grashoppsvarm i tid och rum,samt talrika

kartor Over vadcr Och grashoppOr.Ernellertid gё r

dctta boken mer iampad fё r pcrsoner med spcci‐

ellt intresse fё r problemet.Det ar ingen bok som

man bara sattcr sig och bladdrar fascinerat i och

hittar idcl nya saker.Vidare ar litteraturrefcrenser―

na angivna mcd siffersystcmct i texten vilkct gcr

det hcla ett litet anonymt och opersonligt intryck.

Tcxtutrynllnct hade sakerligcn tillatit namn och ar

(HarVard)syStemet.Dessutom ar priset litet val
hёgt med tankc pa sidantalct.Trots dessa klago‐

mal ska rnan nog inte avskrackas for attinfё rskaf―

fa bokcn om man arintresserad av amnet__dock
ar fragan vilken lasekrets forfattaren vili na ut till.

JJ/Carrbarg


