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Insektemas respiration skedde frfln brirjan direkt
genom huden. Ett liv i torrare mijder kriivde dock
en mindre genomsliipplig hud som skydd mot ut-
torkning. Istlillet kom nu gasutbytet att ske genom
siirskilda hAl i kroppsviiggen, spirakler eller stig-
mata, vilka iir kopplade till ett vittfdrgrenat r6rsy-
stem, trakdema. Troligen var det ursprungliga an-
talet spirakler 14 par, vilket sedan reducerats.

En spirakel ar helt enkelt en dppning omgiven
av en kitinfcirtjockning och fdrsedd med en mus-
kelstyrd stangningsapparat. Hos m6nga grupper iir
cippningen fcirsedd med h6r el liknande ftir att yt-
terligare frirhindra uttorkning. SAdana strukturer
kan dven motverka att vatten ffanger in i trak6ema
hos akvatiska insekter.

I denna bok behandlas fdrst spiraklemas ut-
veckling, metamorfos, samt jamfdrande morfologi
och fysiologi. Di niirbesliiktade arter som lever
under mycket olika fcirhAllanden vad gliller risk
fdr uttorkning ofta har lika byggda spirakler blir
den viktiga skillnaden hur de anvinds. Spirakler-
nas funktion pAverkas av en rad faktorer. Yttre
faktorer som studerats iir mekanisk stciming, fuk-
tighet och temperatur. Viktiga inre faktorer dr
kroppstemperatur, ndringsstatus, vattentillging

och gast,ck・ En hOg koldioxidhalt liksom en lag

syrgashalt ledcr till att spiraklema Oppnas

Bokens innehan ar huvudsakligen fysiologiskt.

Ett sarskilt kapitel redogё r f6r hur olika kemika―

licr paverkar spiraklernas funktion. Ur tillampad

synvinkcl ar dctta ett viktigt problenl fё r effcktcn

av olika insckticidcr.

Vid sidan av rcspirationcn har spiraklerna hos

vissa grupper fatt andra funktioncr,t ex vartbitar_

nas hё rsclorgan.Vanligarc ar att de ingar i insek―

tcns fOrsvarssystem genom att de kopplats till

olika kё rtlar, vars avskrackande produkter kan

sprutas ut genoln trak6ё ppningama.

En nygandc insckt kan liknas vid en luftkyld

motor,i vilken spiraklema har stor betydelse fOr

kylsystemets funktion.Denna rnoden utvecklas av

fёrfattama och favoriscras gcntemot en tidigare

vatskekyld modell.

Boken innehaller rikligt rned referenser och gcr

cn bra ochよtucl1 0verskt av amnet,med fysblo―

gisk tyngdpunkt. Spraket ar ibland onё digt till‐

kranglat och manga fOmuleringar ar svartydda

Trakigt ar att man vid citat av aldre arbetcn utan

konlmentar behanit aldre,nu ogiltiga namn.Dess―

utOm ar manga namn felstavade. Priset i fOrhal‐

landc till sidantalct avskracker
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XXII Nordiska Entomologmdtet i Gtiteborg 1991
Viistsvenska Entomologklubben med Naturhisto-
riska museet i Gciteborg och Zoologiska institutio-
nen vid Gdteborgs universitet som medarrangcirer
inbjuder hiirmed till det XXII Nordiska Entomo-
logmcitet i Gciteborg 28 juli-2 augusti 1991. Beglir
prelimin?irt program frAn eller skicka in din preli-

miniira (ej bindande) anmalan frire I oktober 1990

ti ll:

XXII Nordiska Entomologmotet, Naturhistoriska
museet, Box 7283,402 35 Gdteborg.


