
!'REJ OSSr,{\\TLSSON.

Bristen pi specialister pi skilda insektgrupper blir allt mera kinnbar
f6r var och en, som i stdrre utstreckning sysslar med entomologi och upp-
Iattar den som mera in en privat hobby.

Vartill behtiver man di specialister?
Den som vill bedriva r-etenskapligt arbete med en djurart av vad slag

det vara mi meste sjdlvk.tart i fdrsta hand stika fi djuret identifierat.
Annars kan han inte utnyttja den tidigare litteraturen pi. omrLdet. IIan
miste vidare veta, hur han skall kunna skilja den art som intresserar
honom frin andra, ndrstiende arter, vilka fiirekomma inom ifragavarande
omride och m<ijligen kunna ldrvdxlas med ftiremilet fdr intresset.

Mingen tycker kanske att detta er negot som varje normalt beglvad
person med gmndleggande naturvetenskaplig utbildning skall kunna ut-
rdtta sjdlv. Det finns ju si minga bra bestemningsbitcker, exempelvis i
serier som Svensk Insektfauna, Danmarks Fauna, Tierwelt Deutschlands,
Tierwelt Mitteleuropas, Faune de France m.fl., och dertil talrika ut-
markta monogra{ier och annan bestemningslitteratur dver enskilda ord-
mntar.

I ldrbigiende kan pipekas att en del av specialisternas existensberetti-
gande ligger i att skriva dessa handbiicker. Vidare skall det medges att
minga av de b€stamningsb6cker som finnas verkligen i.ro bra- I s1'nner-
het se lenge de iiro nya. Men even den besta monograli blir efter hand
fdri.ldrad. Andra bdcker se mycket fina ut men visa sig vid sakkunnig
granskning beheftade med luckor och felaktigheter, som direkt vilseleda
den som helt Idrlitar sig pi. dylik bestimningslitteratur. Specialisten kan
ha god nytta even av en bristlillig bok, ty han har m6jlighet att bedttma
vad som kan vara felaktigt. Specialisten haller sig oavlatligt i jour med
publicerade och - genom prersonlig korrespondens - iven opublicerade
framsteg inom hans intresseomrlde och vet fdljaktligen vad som iir gil-
titt och vad som 5r inaktuellt i ftireliggande handbricker. Ftir icke-specia-
listen erbjuda beste.mningsbtickerna ett oanat antal. ldmska fdllor. Den
som [r omedveten herom riskerar att begA svira misstag.

Sjiilv har jag sedan r93z strevat efte! att lera mig behirska den nor-
diska faunan av ordaingen Hemiptera. De menga stora svirigheter, som
jag under denna strAvan konfronterats med, och de ganska talrika miss-
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tag jag begett ha lert mig att med allra stt rsta IoEiktighet och misstro
umgas med best?imningstfcker tiver insektgrupper, som ligga utanf<ir
mitt eget slxcia.lomride. Ar det viktigt att fi vidkommande insekter
vederheftig bestemda - och det er det i alla vetenskapliga sammanhang

- si vinder jag mig sjiilvfallet till en specialist pl ifr.igavarande grupp.
Och skulle ingen specialist finnas att tiUga, sa tvingas jag i de flesta iail
att lita frigan falla eller att uppskjuta dess ldsande pi obestiimd tid.

Ar det di alltid oundg?ingligen nddvi.ndigt att till arten - eller kanske
ennu lAtre systematiska kategori - bestimma de insekter, som ero fttre-
miLl fdr en vetenskaplig undervikning? Svaret ar utan negot som helst
undantag: ja! Ingen iir betjiint med ekologiska, geografiska, fysiologiska
eller morfologiska uppgifter r6rande obestdmda eller felbestamda arter.
Nar det ge[er faunistiska eller ekologiska analyser ligger det i emnets
natur att arterna mdste bestarnmas och bestammas riitt. Fcir den speku-
lativt arbetande djurgeogra{en, som exempelvis bearbetar problem rii-
rande circumpoliira djur, miste det vara av avgtirande principiell vikt
att sekert veta, huruvida de enskilda palearktiska Iormema iiro Iull-
stlintligt identiska med de nearktiska eller om det rdr sig om vikarianter.
rDviirgstritenr och ,fritflugan, iiro inga arter utan artkomplex eller, vad
som ftir vaxtskyddsmannen er viktitare, komplex av olika biotaxono-
miska enheter. Den som arbetar med t empad entomologi miste vid
sina undersdkningar ovillkorligen hi.lla sidana enheter isiir, annars bli
urderstikningsresultaten ofelbart Ielaktiga och kunna leda till att jord-
brukaren fiirlorar stora summor pa on6diga eller missriktade bekimpn ings -
etgarder. Fdr vextskyddet ar det pa Iing sikt oundgdngligt att skade-
djursartemas naturliga fiender identifieras och gtiras till ftiremal ftir bio-
logiska studier. Om nlgon arbetar med vetemyggorna, si dro dessas
parasiter givetvis av stort intresse Iiir honom, och bl. a. ir det av virde
att veta, huruvida dessa parasiter eller nigra av dem iven angripa andra
insekter en vetemyggor, och i sri Iall vilka. Ju mindre specialiserad en para-
sit pe ett skadedjur iir, dess mindre iidesdigra miste ju mdnniskans be-
klmpningsitgiirder mot skadedjuret bli fdr parasiten. Sldant Ar mdjligt
att fi reda pi f6rst sedan parasiterna identifierats.

Djurgeografiens och ekologiens beroende av artsystematiken har v?il
ai&ig egenfligen satts i fraga- Annorlunda ligger det till i vetenskapsgre-
nar som (den jiimfdrande) morfologien, fysiologien, embryologien osv.
Forskare inom dessa gebiet ha alltliir olta trott sig kunna strunta i syste-
matiten i liigre taxonomiska kategorier iin ordring, underordning eller
pn sir htijd familj. Man nSjer sig ofta med att undersoka ett helt litet
urval arter av varje insektordning eller t.o.m. med dnnu mindre material.
Vad man har presterat er egentligen ingenting annat an en serie till rissa
organ eller funktioner utvidgade artbeskrivningar. Dessa beskrivnirgar
m5. vara hur noggrant och vederheftigt utldrda som helst - och om artema
bestdmts har uldersiikningen i si fall avsevert vdrde -, men hur kan man
egentligen med bibehS.llet allvar utan vidare gdra g,illande, att de ero
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representativa ftir respektive gmpper, och pa denna grundval gdra iam-
fd,relser mellan dessa? EDtomosystematiken, serskilt artsystematiken,
stdder sig som bekaDt i dvervegande grad pd skillnader i integumentets
och de sklerotiserade genitaldelarnas byggaad. Detta beror pe att dessa
kroppsdelar ero Httare tillg?ingliga ftir undervikning iin mjukdelarna.
Men kan man a priori utge iiren att den interspecifika variationen i av-
seende pa anatomi och fysiologi skulle vara mindre iin i avseende pe yttre
detaljer? Sjiilvfallet inte. Det primdra i den inb<irdes skillnaden mellau
olika arter ir uppenbarligen av fysiologisk natur. Yttre olikheter, som
ej lro fysiologiskt betingade, ero av tvivelaktigt systematiskt verde-
Hiirav Itiljer att resultaten av understikningar tiver enstaka djurarters
fysiologi i princip icke utan vidare kurna generaliseras. Naturligtvis
Iinnas mi.nga fysiologiska fdrlopp, som aro gemensamma led i livspro-
cessen hos alla insekter, alla djur eller t.o.m, alla levande varelser. Vad
som er gemensamt och vad som er mera specifikt kan dock icke avgdras
utan prdvning. Exempelvis antages vissa insekticiders dirdsbringande
verkan sammanhinga med att dessa kemikalier ingripa st6rande i den
enz,'matiskt betingade respiratoriska processen. Ndr man d.i {inner dels
att vissa insektgrupper mer eller mindre i sin helhet dro okinsliga ftir
dessa insekticider, dels att resistenta raser av kiinsliga arter mer eller
mindre latt kunna selektioneras fram, di miste man draga den slutsatsen,
att dylika problem ingalunda kunna anses tillriickligt studerade efter
undersdkning av en eller ett Iatal godtyckligt valda arter.

Hermann Webers undersiikning rSkelett, Muskulatur und Darm der
schwarzen Blattlaus Aphis fabae Scop.r (Zoologica z8) kan anfdras som
ett i sitt slag fdrebildligt arbete. Fdrst och friimst henfdr det sig till en
bestiimd art, vilket bl. a. medf<ir den ftirdelen att efterprdvning kan gdras-
Vidare har h5.r framlagts ett pionjerarbete, som underldttar motsvarande
undersiikningar hos andra bladltiss, och slutligen ar arbetet utfdrt med
stor kunnighet och noggrannhet samt har redovisats pi ett klart och tiver-
skidligt satt. Till karakteren ar arbetet emellertid visentligen - en
partiell artbeskrir.ning. Den som utan undersdkning vill gdra giiJlande
att n6.gon enda annan bladlusart i nigot som helst avseende exakt 6ver-
ensstammer med Aphis fabae enligt Webers redogtirelse, han har icke
tillgodogjort sig elementera vetenskapliga principer. Vad man icke under-
sdkt kan man inte veta negot om. Vad som miste efterstriivas er en lika
god kiinnedom om samtliga bladliiss, alla insektarter med avseende pi
samtliga inre och J,ttre organ. Sjiilv{allet kan detta icke ske utan intimt
samarbete meUan systematici e ena sidan, i den andra morfologer, fysio-
loger m.{1.

I min doktorsavhandling rlnsect Drummersr har jag fram.lagt resul-
taten av en under$kning av det ljudalstrande organets byggnad hos
nermare 259.i, av den svenska stritfaunan. Bl.a. visar det sig att denna
otvivelaktigt till den inre anatomien h6rande detalj varierar synnerli-
gen starkt even inom ett och samma dekte. Exempelvis dro skillnadema
Ertonol. Ts.,|rs.7Z. H. r, 1956



F. OSSIANNITSSON: SPECIALISTBRISTEN OCH E\TOIIOLOGIE\ Io5

i trumorganets byggnad hos vissa arter av slektet ldiocerus lif'gt st6ne
an olikhetema i yttre habitus och i det hanliga kopulationsorganets bygg-
nad. Man kan kanske invenda, att trumorgaret b6r riknas till rsekund'lira
ktinskaraktarerr, och att sidana notoriskt ofta visa en avseverd inter-
specifik variation. Men dr ett sS.dant resonemang tillriickligt bevis? Ju
stdrre allmiingiltighet en princip tillskrives, ju mer fundamentalt ett fy-
siologiskt f<irlopp antages vara, dess viktigare bdr det vel vara, att prin-
cipens eller f6rloppets generella karaktir verkligen styrkes? Hur skall
detta kurura ske utan en prtirning pi gmndval av en systematiskt sett
bred bas?

Persikbladlusen (Myzus persicael har enligt vittnesbdrd av talrika Ior-
skare biittre fdrmlga att dverJdra vextvirus av minga slag en nagon annan
bladlusart. Varfdr? Skillnaden maste beste i nAgon fysiologisk eller mor-
fologisk egenhet hos Myzus percicae. Vilken denna ir er ennu fullstiinditt
okdnt, och problemet kan sannolikt endast ltisas genom systematiska
anatomiska och fysiologiska undervihtitgar, vawid Myzus persicae jdm-
Itires med ett flertal av de som virusspridare ineffektiva bladlusarterna
liksom med ett antal i mindre grad effektiva vektorer.

I slutet av rSootalet arbetade tve. forskare oberoende av varandra med
utrdersdkningar tiver nde vivipara bladldssens embryologil. Sedan resul-
taten publicerats, visade det sig, att de divergerade med avseende pl de-
taljer, som bida forskarna tillmiitte visent[g betydelse. Pi. gmnd hiirav
btirjade en polemik, som bl.a. inkluderade dmsesidiga beskyllningar fdr
bristarde fdrmiga till exakt observation. Sedan mycket papper och tryck-
sverta samt verdefull tid och energi sldsats pe denna trita, visade det
sig, att de bida embryologema arbetat med olika bladlusarter, vilket
var hela anledningen till den pitalade divergensen i resultaten. Exemplet
visar r) hur det kan gi. niir man inte bryr sig om att {e sitt material art-
bestdmt och 2) att vurna resultat i lilcrande Iall ej utan vidare kunna
tilrnatas generel giltighet.

Vi leva i en tid dl. naturvetenskapen pl mlnga omrS.den gttr hepnads-
veckarde Irarnsteg med hjdlp av de allt mera fdrbiittrade tekniska resur-
sema. Om inte entomologien skall bli ohjiilpligt efter i denna utveckling,
iir det en tvingande nddviindighet, att dess ledande men inse sitt ansvar
och medverka till att Ii den entomologiska Iorskningens melsettning
klarlagd och tili att forskamas arbete pi ett rationeUt sett inriktas pi de
m61, som s6. kunaat preciseras. Enligt min uppfattning ir ett mera intimt
samarbete mellan systematici och Iorskare inom andra grenar av entomo-
logien en ntidviindig forutsettning for Iortsatta framsteg. Men ndr man
vill s6ka {drverkliga dylika tankegingar stiiter man omedelbart piL den
sverighet, som antydes av titeln pe denna uppsats: bristen pi specialister.

Att det I.n. ri.der en svl.r brist pl. specialister pi minga insektgrupper
er tlrvarr ett faktum. Exempelvii :ir det som bekant svirt eller omojhgt
att Ie svenska insekter tillh6rande en del familjer bland Hymenoptera
och Diptera artbestdmda. Fdr H,rynenoptera och stdrre delen av Diptera
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sakna vi ju t. o. m. kataloger ftir att ej tala om svensk bestemningslittera-
tur. Och de specialister som finnas dro i de flesta fall si dverhopade med
arbete, att minga uppdrag mfute avbtijas. Sjdlv har jag mi.st konstatera,
att vissa. pib6rjade understikningar t.v. ej kunnat slutldras d?irftlr att
spcialister pA. resp. insektgmpper saknas. Och tid efter annan anmodas
jag i egenskap av specialist pi Hemiptera mer eller mindre entreget att
medverka med bestemning av europeiskt eller utomeuropeiskt material.
I regel ntidgas jag av tidsbrist avbdja dylika framstillningar, niir det e,
giller nordiska insekter. Utom.lands har bristen p5. specialister pi. senare
tid allt mer uppmirksammats. Den har diskuterats i facktidskri{ter
(se t.ex. Weidner: Arz. f. Schd.dlingskunde 27, 1954, pp. rr3-rr8), och
medel ftir dess avhjdlpande ha Itireslagits. Fdr lantbruksentomologien 6r
ifrS.gavarande sverighet s:irskilt kdnnbar ndr det glller parasitsteklar och
parasitflugor, av vilka minga pi grund av sitt ftirhillande till skadeinsek-
ter dro av ekonomisk betydelse. Detta har nyligen ftiranlett organiseran-
det av en internationell Dbestemningstjenstr (service d'identification)
lydande under rlCILBrr (Commission internationale de lutte biologique)
och aven sl4tande till utbildaade av specialister pe parasitinsekter. An-
slutning till denna organisation sker nationsvis och medftir vissa ekono-
miska ltaganden frir medlemsstaterna. Icke medlemsstater ero utestangda
frin assistans frin organisationens specialister, vilket givetr.is en ytter-
ligare tikar exempelvis Sveriges svirigheter i berdrda sammanhang, s5.

lente statsmaktema ej bevilja nridiga medel Iirr vert hnds anslutning till
CILB.

Varpi beror di. den ridande bristen pa specialister, och hur skall den
avhjetpas?

Den har enligt min upplattnint uppenbart tvi huvudorsaker. Den
fdrsta och viktigaste bestir i den nedvirdering av systematiken, serskilt
den deskriptiva artsystematilen, som vetenskap, som sedan linge varit
rS.dande vid vAra universitet och h<igskolor. Under min studietid i Lund
hade jag minga tillfeUen att konstatera en sidan ringaktning fdr syste-
matiken, vilken ansags kunna duga som en hobby, jS.mftirbar med filateli
o. dyl., men overdig att syssehetta en allvarligt syftande forskare. Bl. a.
har deskriptiv artsystematik icke ansetts kunna duga som underlag fdr
disputation ftir fil. doktorsgrad. Detta har motiverats med att deskriptiv
systematik icke ger yederbdrande tillfelle att demonstrera en fdrmata att
draga slutsatser ur undersdkt material. Synpunkten dr givetvis ohiLllbar.
Om deskriptiv systematik ej ger anledning till att draga na$a egentliga
slutsatser, sa dr en {6rmiga av nemnt slag tydligen dver{ltjdig ldr den
som viil i de flesta fall iven i fortsattningen emnar ii8na sigatjust detta
slag av verksamhet. Varje vetenskaplig prestation bdr naturligtvis be-
ddmas efter den skicklighet, varmed vederbdrande ldst sina uppgifter
genom de metoder, som kunna leda till resultat i den vetenskapsgren det
giiller. Denna nedvdrdering av systematiken har medfdrt att mengen
akademiler med specialbegAning just fdr systematik i meriteringsslte
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tvingats att iigna sig it uadersdkningar inom andra grenar ar, entomo-
logien, dir han kanske inte alls halt samma ftirutsettningar att gdra en
fruktbiirande insats, euer till att han helt och halet avskreckts ften en
fortsatt utbiltlning till aktiv forskare. Att bli en god systematiler ir inte
allom givet, och det iir och f6rblir sl6seri med intellektueUa tiUgaugar att
patvinga en specialbegivnint arbetsuppgifter utanldr hans naturliga
intresseomrade. I s5mnerhet ndr det som hdr giiller ett omrade, som 6r
si gmndliiggande fdr minga grenar av entomologien som systematiken,
och ddr kompetenta kra{ters koncentrerade anstriingaingar si vdl behtivas.

DSe lett ni systematiker ha att producera publikationerr, sade en ging en
kollega. Han menade, att en systematiker behtiver jiimfdrelsevis kort tid
16r att uttdra en unders6kning och pi denna gmndval ferdigstalla ett
manuskript. Men haa gliimde den linga tid av fdrarbeten, som specia-
listen mist kosta pi sig, innan han blivit specialist - viil att mdrka ut-
6ver den grundHggande akademiska utbildningen i biologiska imnen.
F6r den som icke uteslutande kan igna sig it det entomologiska arbetet

- och hur minga unga studerande kunna det? - meste det ta i genom-
snitt 5-5 6.r att Hra sig fullt beharska en medelsvir grupp om nigra hundra
arter. Och rdr det sig om en sirskitt ftirsummad grupp, si att vederbdrande
sjd.lv frin btirjan till slut miste bygga upp den fdr varje specialist absolut
oumbdrliga samlingen - i vi,rt land har t. ex. intet museum samlingar av
preparerade bladldss och sk<ildldss - si blir fdrberedelsetiden linuu myc-
ket lingre, kanske fdrdubbiad. Att systematikerns framgingarskulle vara
sarskilt lettvunna d.r i varje Iall tullstiindigt felaktigt.

Den andra anledningen till den tiltagande bristen pi specialister sam-
manlenger med att en god del av dessa hittills utgjorts av sjiilvlnrda
amattirer. M&nga av dessa ha gjort och giira dn i dag entomologien oviir-
derliga tjinster, och flera ha pi egen hand utbildat sig till framstiende
vetenskapsmiin, val It rtjenta av en doktorsgrad honoris causa. Men ama-
ttirernas resurser d.ro i allmiinhet begrensade, och det merks bl.a. pe
deras val av specialiteter. Exempelvis miste den som vill arbeta med blad-
ldss antingen sjd.lv vara en god florist eller ha stendigt samarbete med en
si.dan. Tekniken vid preparering av bladl6ss er en helt annan dn fdr de
flesta andra insektgrupper - torrpreparering kommer ju ej i friga. Vi-
dare iir experimentellt arbete med levande material en viktig del av blad-
lussystematikerns rutinmdssiga verksamhet. Hiirfor fordras utbildning,
utrJmme och utrustning som endast undantagsvis ste till amatarrernas
f<irfogande. Amatdrerna ha derfitr i allmdnhet klokt nog undlikit att
befatta sig med sidana grupper. Svirigheter som dessa ha hittills enda-st
galt ett begrensat antal insektgrupper, somockse ero de mest fdrsummade
av alla. Men liknande svirigheter tendera allt mer att breda ut sig dver
grupper som tidigare ansetts liittillgiingliga nog. Systematikern har ej
blott att beskriva nya arter och att utarbeta bestiimningstabeller. I liing-
den d,r det ocksi hans uppgift att faststilla de beskrivna rarternasr och
,underartemasD verkliga taxonomiska valtir, att inordna dem i ett teore-
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tiskt hillbart sammanhang. Taxonomien blr allt mera en biotaxonomi.
De vittiga enhetema iiro ej liingre morfologiskt litt definierbara rarterr,
utan biologiska enheter. Experimentellt arbete blir i v?ixande grad ett
led i en hillbar artsystematik. Statistiken blir vidare en allt mera oum-
biirlig hjiilpvetenskap ftir systematiken. Litteraturen blir raskt mera
svfudverskidlig, och den rent deskriptiva speciallitteraturen maste fack-
mannen komplettera med teoretisk lektyr av mera allmiin biologisk inne-
b<ird. Diirftir blir det efter hand allt sv6.rare fdr amatdren utan akademisk
utbiltlaing och utaa en r-eteDskaplig institutions resurser att f6lja med i
systematikens fortskridande utveckling.

Si mycket nOdvindigare iir det att akademikerna egra denna veten-
skapsgren 6kat intresse. Ansvariga ftir att entomologien icke skall stag-
nera ero liirarna i zoologi och entomologi vid vira universitet och htig-
skolor. Dessa trijra beakta vilten av att tillvarataga specialbegivningar
pi systematikens omride och intressera dem fdr de grupper som hittills
mest forsummats. trIissaktningen ftir systematiken som vetenskap maste
ovillkorligen utrotas. Aven disputation f<ir doktorsgrad pi grundval av
rent deskriptiva systematiska arbeten bdr kunna i{rigakomma. Fiir att
ge specialisterna mttrlighet att helt egna siB at det ftir vetenskapen oum-
birliga arbete, som de ensamma kunna utftira, bdr flera rimligt avldnade
tjenster inrattas vid vira entomologiska museer. Vid riksmuseets ento-
mologiska avdelning torde minst tre nya befattningar med avldnings-
ftirmS.ner motsvarande liiroverksadjunkts b<ira tillkomma. Till Lunds
entomologiska museum biir knSrtas en saskild intendent eller museif<ire-
stindare med ansvar f<ir museets sk6tsel och {drkovraa, och under deme
bdr stelhs ett flertal assistenter och Idrsteassistenter. Aven den entomo-
logiska avdelningen vid zoologiska institutionen i Uppsala biir kunna
byggas ut. Efter en dylik upprustning bdra museerna kuana iliiggas viss
service med bestemning av inhemska insekter. F<irst pi. detta sett skola
de viirdelulla samlingama kunna fullt utnyttjas till gagn 16r seval den
teoretiska som den tillimpade entomologien.
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