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Som titein anger sa ar det fragan om vand‐

ringsgrashOppOr, framst di den afrikanska
vandringsgrashoppan, ιοε′sra ″igrarο riα  ″J‐

grα ′οr′0′グ
`s och 

ёkengrashoppan,Sc/1′ srοει″cα

g″ιgα″′α. Anledningen ar att diuren ar latta att

odla i uppvarmda burarinomhus och att de som

stora insekter ar vol lampadc fё r dissektioner.

Boken ar upplagd Som en larobok med vissa
kortare eller langre s k ёvcrkursavsnitt. En hel

del av beskrivningar av yttre och inre organ
och kroppsdclar ar tankta att studeras i sam‐

band med en dissektion. Boken ar ocksa fё r_

sedd med rikHga illustrationer av god kValitet.

Lite skali nu sigas om bokens innehan. B。 _

ken inleds lned ctt kapitel onl hur man odlar och

skёter tturen i fingenskap. pjurens yttrc delar

s.s. ben, vingar o.dyl. beskrivs, har tas Ocksa

upp hudlagrets byggnad. Nasta kapitel bchand―

lar de olika typer av rё relse som fё rckonllner

och visar de muskler som htt medめ relserna att

gёra.l anslutning till andningen lamnas ledning

till enklare brsё k fё r att pavisa den.Mundclar‐

nas och matsmaltningSkanalcns byggnad och ut‐

scende tas upp i samband med naringSproces―
sen. I det kapitcl som behandlar reproduktion

och utveckling skildras parningen,agglaggning―

en och utvecklingen br nymferna. Till slut i
detta stycke beskrivs de hanliga och honliga

fortplantningsorganens byggnad samt litc om

kromosomerna. Kapitlet om nervsystemet tar
upp dess byggnad, taktila sinncshar, syn‐  oCh

hёrselorgan. I de tva sista kapitlen behandlas

grishopporna ur ekononlisk synvinkcl.Utbred―

ningen fё r de tva ovan namnda arterna och en

svarms vandringar visas i nagra kartskiSser.

Uvarovs fasteori beskrivs i korta ordalag. I
samband med grashoppsbekampning diskuteras
de olika bekampningSmctoderna och de olika
internationella organisationer som sysslar med

dctta. Till sist tas de biologiska bekampningS―

metoderna upp,vilka annu tyCks ligga pa forsk_

nhgsstadiet, dc ar svampen E77′ 0“ Oρ /7′力0″α

som angripcr Para′gα  slrε εJ4α ra, kcmisk pro―

duktion av stcrila hanar,fcromer som ska halla

kvar grashoppOrna i solitar fas och genetiska

mutationer sonl ska fё rinta grashoppSbestindcn

genom inavel

Till de enbart ёvcrkursbetonade avsnitten kan

namnas hud5msningen dar de olika typer av
hormon som styr denna behandlas, blodsyste―
met, vattenbalans och utsё ndring, hmncsom‐

sattning OCh tcmperatur dar lite Onl grashOppOr‐

nas temperaturprcferenser diskuteras samt an―

passning till landliv.

Tillsammans med Robert Barrs' ''The Lo―
cust, A Guidc for Laboratory Practical Work''

(Barry Shurloch, Winchcster, 1974),(se Ent.
Tidskr.97:176(1976))som incra behandlar ollka

fё rsё k,tacker de har bada bё ckerna manga as_

pekter och ett stolt imnesomride om dcssa ttur

och borde kunna kombineras vid studict av
dcssa ttur. Da boken bchandl′r grashOppan

som en typisk insekt si borde den gi att anvan―

da till studiet av andra insekter,i ana fall vartbi_

tare och syrsor. Vad som saknas ar narmast en

Hsta ёver fё rsaliarc av vandringsgrashoppOr,

men som vil ar inns det en sadan i Barras'bok.

Sonl slutord sku‖ e jag vilia rekOmlnendera den―

na till prisct billiga och mycket lasvttda bok

som pa cttlda■ och koncist sitt behandlar nag‐

ra av vara svara skadeinsekter till dem som ar

intresserade av ratvingar eller en annan sida av

det vanliga insektsamlandet
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