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Botanister har av minga Och lattforklarliga sk,1

ofta intresscrat sig f6r zoocecidicr(av insekter,

kvalster eller andra diur fё rorsakade ganer),
sanllat,preparcrat,besthmt och ordnat in dem i

sina sanllingar eller skickat dem till institutions―

hcrbarier.Kollckterna bchandlasju pa botaniskt

vis:de pressas och torkas,laggS i konvolut,cti―

kctteras eftcr botaniskt mё nster och placeras
vanligtvis pa ark.I herbarierna skitcr de Sig inte

fran ordinara kryptogamsanllingar rnuscitckniskt

sett.Fё r cn botanist ar inte hcllcr identifleringcn

av vardvttxterna nagot stё rre problem

l litteraturen har zoocecidiologin ofta botanisk

anknytning,cftersom artiklar i amnct da och di

fortfarande publiceras i botaniska tidskrifter.

Avcn moderna cecidiologiska bestamningSbё c―

ker kan omfatta bide svamp― och diurgaller,

t.ex. Darlingtons lilla guide(1968)och Buhrs
stora verk (1964-65). En anlcdning till dcnna

blandning ar att gallbildarna kan vara svara att

bestamma i ttilt. Ett annat skttl ir mahinda av

historisk art och ctt minnc fran den tid da

svampbё ckerna antid inkluderadc zoocecidier.

Det skulle droJa till lingt in pa 1800-talet,lnnan

zoocecidierna fёrsvann ur mykologin. Namn
som E″′″′″″ och Pゎ′′″ゴ″777 arju Vilkinda br
de systcmatiska mykologcrna

Decennierna kring sckelskiftet tycks ocksa ha

varit cn hadpunkt fOr utgivandc av cxsickat mcd

Z00CCCidier. Exsickat ar annars en botanisk

specialitet och bestir av samlingar med numrc‐

rade kollekter och tryckta ctiketter utgivna i en

konstant upplaga och distribueradc till utvalda

herbarier. Vanligen ar ctiketterna aven publicc‐

radc i nagon tidskrift ellcr samladc i ett separat

tryck och kallas di f6r cnkelhetens skunい schc_

dae''(scheda = ctikett). Sidana schedae samt

sartryCk OCh bestamningsbё cker 6vcr zooceci―

dier inns i de nesta botaniska institutionsbiblio―

tek.

Pa manga satt har alltsi z00cecidicr hopats i

vara herbarier Det rnesta ar erhallct frin special‐

intresserade botanister inom ellcr utom institu―

tionerna och via det vanliga vaxtbytet(t CX.SOm

exsickat)一 det hldsta materialct en ging sOm
fё rmenta svampar. Ibland skickar aven allman―

heten in missbildadc vhxter cller f6rmodade

mykocecidier, som visar sig vara tturgaller.
Sanlinanlagt tordc 7000-8000 ctiketteradc zoo―

cecidiekoHektcr nu vara placcradc i herbaricrna.

1・in detta kommcr ctt odetcrnlinerat och forbisett

material av tturgaller inblandat i karivaxtsam_

Hngarna. En genomging av dcssa sistnamnda
skune i vissa fa‖ kunna lёna sig.Manga parasit_

svampskoHcktcr arju insamlade dcn vagen
Avsikten med denna artikcl ttr att g6ra cnto―

mologerna  uppmarksamma  pa  herbariernas
material,si att dct kO■lmcr till anvandning。 1｀ro‐

ligen klnner de inte till dct. Salunda har Upp―

sala‐ herbariet nlig vetcrligt intc utnyttiatS av
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nagon entomolog undcr senarc decennicr,och si‐

tuationcn vid 6vriga hcrbarier ar nog likartad.

Fёr karteringar, landskapsttnd, nOrdgranscr

m.m.kundc entomologerna ha cn del att hamta

har. Likasa ar ett rikligt cecidicmaterial n6d‐

vandigt fOr att gc en korrckt bild av vardvaxtval

och gallernas mol・fologiska variation och place―

ring l enstaka fan kan t.o m. typkollekter
hamna l hcrbarlcrna.

Fёrvisso ar bestimningarna av dessa botaniskt

insamladc zoocecidier intc alltid pllitliga,efter―

som de shllan ar grundadc pi tturen sialva.

Sonlliga galler kan ocksi vara fё r gamla och sak‐

na siv,l gallbildare som cventuella parasiter och

inkviliner Dessa reservationcr bё r dock inte

fё rringa materialets varde.

Herbariernas framtida roll

Har nu dessa zooccCidiesamlingar nigon framtid

i hcrbarierna?I princip hё r de naturligtvis hem―

ma pi dc cntomologiska rnusccrna,mcn att flytta

dem dit skune stё ta pi minga praktiska sam―

ordningssvirighetcr, di botanister och entomo―

loger arrangerar sina samlingar efter olika sy―

stcm.Silunda ar herbaricmatcrialjhmbrelse宙 s

hetcrogent, eftersom konvolutstorlcken ar an‐

passad efter koHektcrnas omfang StOra exem―

plar av vardvixten kan hvcn klistras direkt pa

arken. Dctta ir ju inget tekniskt problenl i ett

hcrbarium, dar nastan allt matcrial fё rvaras lig―

gande, ett arrangcmang som enligt al botanisk

erfarenhet ar det fё r vaxterna skonsammaste.

Entomologerna daremOt tycks ge sina kolekter

ett mer skraddarsytt format och fё rsvara dem

stiende i lidor, pa senarc tid ofta monterade i

plastflckor

En annan skillnad mcllan systemcn ar att her―

bariernas samlingar ar upplagda efter vardvax_

tcrna,incdan entomologernas oftast ar ordnade

efter gallbildarna En sammanslagning av sanl―

lingarna skulle innebara att herbariematerialet

antingcn omvandlas till cntomologisk standard,

att sanllingarna arrangeras eftcr botaniskt in6ns―

ter cllcr att bida systcmen anvands paranellt.

Dcn sistnamnda 16sningen arintc att rekommcn―

dcra, eftersom en stor generalsanlling antid ar

enklarc och bckvimare att anvanda an manga
separata koHcktioner.´ l｀in dctta kommer gangse

bristcr pi ekononliska resurser, utrymme och
pcrsonal― vara museer lcverju sedan lange pa

sparliga Dct verkar intc hellcr som onl dc ento‐

mologiska institutionerna har cller har haft am‐

bitionen att bygga upp enhctliga gcneralsam‐

lingar av zoocccidier.

Stora koHcktioner rlnns dOck vid Zoologiska

institutionen(Entomologiska musect)i Lund.
Vid ett bcs6k darstades i septcmber 1979,valvil_

ligt guidad av int. Hugo Andcrsson, kundc jag

bland insanllarna notcra, おrutom Andersson
sialv,ottO Gertz(34 1ador),Nils Sylv6n(851a‐

dor:ca 60 000 konvolut!)oCh Einar Wahlgren(27

1ador; inkl. minor och gnag). Alla dessa sam―

lingar fbrvaras separat.Gertz'kollcktion ar ord―

nad efter vardvoxterna. Huvudparten av ovan―

namnda matcrial har crhillits frin Lunds bota―

niska institution

Aven Riksmuseets sektion br entomologi i
Stockholrn har zoocccidiematerial, framst en
omfattande,av E Sylv6n sammanbragd koHek‐
tion av gallmygg― gallcr

Enligt inin mening finns i dag knappast f6rut―

sattningar fё r en ёvcl■yttning av herbariernas

zoocecidicsamlingar, onl man kraver ctt ratio‐

nent Och effektivt omhandcrtagande. Dct bё r

intc heller vara nigon namnvard nackdel f6r den

cntomologiska forskningen att dcssa samlingar
ligger kvar, onl man vet om deras existcns. Ur

linesynpunkt arju placeringen utan stёrrc bety―

deisc. Detta utcsluter dock intc nigon form av

ccntralisering i framtiden, men sakcrt kommer
herbarierna under alla fё rhallanden att behalla en

del zoocecidier,framfёr allt av det ildsta mate―

rialet och blandadc cxsickat.

Institutionen fOr Systematisk 3otanik, Uppsala

(UPS)

Ca 34 fack,varav fem utgё rs av etttyskt cxsickat

pa 650 nummcr av Otto Jaap: Zο οε′c′グ′′″ ―

Sα′77″ 2′Ir″ g Resten ar huvudsakligcn nordiskt.

Stёrrc dclcn(24 fack)har erhallits fran vaxtbi。 _

logiska institutionen i Uppsala.Bland insanllama

bё r namnas l・horsten Arwidsson, Sven Johan
Enandcr(pa Sα ′″ fran Nordamcrika, So巧 et―

unionen och Japan), Elias Frics (det hldsta
materialct),OttO Gertz,Nils Hylander,Erik Ju‐

lin, Nils Lundqvist, Ragnar Morander, John
Axcl Nannfeldt,Ingvar Nordin,Rutger Scrnan―
der En stor dcl av samlingen har bestamts av
specialistcrna Gertz och Julin.Zoocccidicr flnns

aven i flcra av institutioncns svampexsickat och i

J. Bursers och O. Celsii fanerogamherbaHer

(Gertz 1928).



Sektionerna fbr botanik vid Naturhistoriska

Rlksmuseet,Stockhohn(S)

Ca 17 fack,varav en visentlig del utg6rs av ett

huvudsakligen tyskt exsickat av G.Hicronymus

& F.Pax(fOrtsatt av R.Dittrich, A.von
Lingelsheim&F.Pax):〃′rbα″′〃771ε

`ε
′グ′ο′οgJ‐

εrr771.Eftersom exsickatet inte hr sammanhallet,

ar dess stOrlck om● lig att avgё ra utan total ge‐

nomgang,men stickprov har avsl街 at nummer
upp til1 727. Sannollkt ar serien fullstandig.Det

inns iven urplockat zoocecidiematerial frin A.

Toepffers tyska Sa′′ε
`′

ク/72 ′χsf``ar″
“
, sOm

egentligen ar ett fanerogalnexsickat men med
inblandade och numreradc koHekter av ganer.

Ett tredie tySkt exsickat,Zο ο
`・

′ε′″′α′′ε′ε′‐

″′οzοα ,771ρ r′ 722′S′ rOソ′77ε′α′″/1ι /1αれα′, aV A.Y.
Grevilllus辺セJ.Niessen,flnns representerat med

komplctta schedae, men tyvarr saknas kollek―

terna 101-150. Dock ar dessa schedae nagot ut_

6ver det vanliga (faSC. 1-6, nr. 1-150; Cё ln

1906-09).Dc innehaller fylliga beskrivningar och

kommentarer plus hanvisningar till litteratur,

1‖ ustrationcr och andra cxsickat. Skrifterna ar

troligen s,1lsynta.

Bland insamlare av nordiskt material marks
framst Elias Thore Fries(Gotland).Bland ёvriga

mi namnas Albin Gottfrid Eliasson, Hampus
von Post,Tycho Vestettrcn och Magnus Ost―
man.

Institutionen fbr systematisk botanik, G6teborg,

(GB)

Drygt 800 kollekter,darav ёver 300 frin Gotland

(E.1｀h.Fries,leg. 1942_51),360 fran TySkland
av Hermann Schulz (1930- och 40‐ talen), 110

fran BeligCn och Frank五ke av framst J.Lam‐
binon och J.Duvigneaud och ctt lugotai nOrdis―

ka av Pentti Alanko. Av stickprov att dё ma ar
Fries'kollekter inte dubblcttcr till dem pa Riks―

musect.Grevilliusそ%Niessens exsickat ar repre_

senterat med tio nummcr.Schedac(1-50)IIInns
tin A.J.2mudas zο οι′σ′グゴα ρο′ο「7プα′′χs′ccα′α
(Lw6w 1912)men inga cxcmplar.

Herbarier utan zoocecidiesamlingar

Zoocecidiesamlingar i svenska institutbnsherbarier 17

ekologisk botanik i Umea(UME),Vaxtbi。 lo‐

giska lnstitutionen i Uppsala(UPSV;materialet

donerat till UPS), BOtaniska institutioncn i

Stockholl■  och lnstitutionen fOr taxononlisk
botanik i Lund(LD; materialet doncrat till
Entomologiska museet i Lund, som darmcd nu
har landets i sarklass st6rsta samling av zoo―

cecidier;se ovan).

En dcl botanister kan aven ha stё rre privat―

sanllingar av zoocecidicr, men en kartlaggning

av dcssa sistnhmnda har inte setts som ange‐
lagcn Fё rr eller senare hamnar de ju pl institu‐

tionerna. Den enda kollektion jag kanncr till,

vard ett Omnamnande,ar Erik Julins(Nyk6-
ping).

Fёr diverse upplysningar ar jag stor tack

skyldig musc‖ ntendenterna och annan personal
vid vara hcrbarier(Gё teborg,Lund,Stockholln,
umea, uppSala)och entOmologiska museer
(Lund,Stockholin,Uppsala)samt Fil.dr.Ingvar
Nordin(Gё tcborg)och Fil.dr.Erik Julin(Ny―
k6ping). StudiebesOk har giortS Vid herbaricrna

och de entomologiska museerna i Lund och
Stockholm(Riksmuscct).

Tillagg

Eftcr inanuskriptets inlamnande har tva, konl_

plctta uppsattningar av Grevillius & Niessens

exsickat(nr l-150)patraffats. Den ena (inkl.
fasc. l och 3 av schedac)flnns pa lnstitutionen

fёr vaxt_Och skogsskydd, Sveriges Lantbruks―
universitct, Uppsala, enligt uppgift fran Prof.

Bcngt Eriksson, Den andra, med kompletta
schedac, upptacktes pa vixtbiologiska institu‐

tionen i Uppsala och har nu ёve“ёrts till l」 PS.
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