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Kemiskt baserad samevolution dr en delikat natur-
lig balansgAng, t ex mellan en herbivor och en
vardvext som innehflller toxiska substanser. Her-
bivoren mAste tflla gifterna, och dessutom kan den
lagra dessa substanser f<ir att stiirka sitt eget ke-
miska fcirsvar. S6dana fina samspel 6r resultatet
av en mycket lflng evolutioniir process. Spencer
har samlat ett 30-tal experter inom forskningsfiiltet
vilka bidragit med sina erfarenheter och resultat.

Bokens innehAll lir uppdelat pA l8 kapitel, in-
klusive inledning och avslutning. StOrre delen av
innehlllet iignas it samevolution mellan olika her-
bivora insekter och deras viirdvdxter, och dessas
fcirscik att med hj[lp av kemiskt fcirsvar freda sig
mot de sme matvraken. Frirst ges en allmiin river-
blick av denna typ av samevolution med en dis-
kussion om genetiska aspekter. Dhrefter ges nAgra
exempel pA kemiskt fcirsvar hos olika vaxter t ex
iridoid-glykosider hos Brassicaceae och terpener
hos barrtriid. Vidare beskrivs upptag och lagring
av toxiska substanser och hur dessa kan inga i
insekternas kemiska frirsvar, med exempel frfln

巧aHlSiaⅣ er av′クρ′ノJο spp och Dα
“

クsρ /al″′ンs
L。 , samt grashOppan Rθ ″α′

`α
 gltrrα rα HOuttyun.

Kerniskt 15rsvar hos vaxtcma som regleringsme―

kanism for populationsdynamik Och sasongsvaria―

tioncr hos insektema diskuteras darefter.En annan

intrcssant aspekt som tas upp ar kenlisk minlikry,

badc menan insektcr och vaxtcr,Och menan。 lika

insekter.Ett kapitel bchandlar samevolutiOn mel‐

lan herb市 ora daggdJur och vaxtcr med kemiskt
brsvar.Vatte kapitel har sin egen refercnslista,

och totalt innchaner boken drygt 2 000 refercnser,

da med risk for ett visst ёvcrlapp.Referenserna ar
val spridda tidsmassigt och geogranskt.

Bokcn utgёr en imponcrandc faktasanlling,Och

sOm sadan en utmarkt introduktion fё r den som
vill fa en inblick i amnct.Dcn digra litteratu」ёr―

teckningen ger gOda m● ligheter till brqupade
studier,aven onl bOkcn snart ar ctt par ar gammal.
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varierande och ibland dcssvarre har flutit samman

pa vissa biogeogranska kartor.Da flertalet struk―

turforlnlcr ar utritadc far rnan en gOd uppfattning

om de kcnliska foreningamas utsecnde.Mitt slut―

omdёme ar positivt och boken kan varrnt rekom‐
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