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Som inbjudare till symposiet riirande parasitiska
steklar stAr 7.oo-tax. Denna organisation dr en
relativt ny gren inom Naturhistoriska riks-
museets verksamhet och i det fdljande liimnas
diirfdr en kort presentation av densamma.

Historia

Zoo-tax-organisationen tillkom genom initiativ
av Naturvetenskapliga forskningsredet. Anled-
ningen till ridets agerande var att taxonomin
efter andra varldskriget blivit f6rsummad.
ForskningsrAdet inreftade diirfiir ett antal fbrs-
kartjlnster och en taxonomisk servicecentral.
Verksamheten biirjade l9l i ridets regi, men
riverfiirdes islutet av 70-talet till Naturhistoriska
riksmuseet i Stockholm.

Zoo-tax's organisation

Zoo-tax's nuvarande organisation omfattar ftil-
jande tre huvuddelar: A. Niimnden fiir zootax-
onomi, B. De zootaxonomiska forskartjdnsterna,
C. Servicecentralen fiir zootaxonomi. Dessa de-
lar behandlas nedan var f6r sig.

Stenmark, Amold: Presentation av Zoo-tax. [A presentation of the Zoo-tax's organisa-
tion.l - Ent. Tidskr. 105: 3_5. Uppsala, Sweden 1984. ISSN 0013-886x.

The Zoo-tax's organisation of the Swedish Museum of Natural History comprises three
main parts: the commiltee for Taxonomic Zoology, lhe zootaxonomic scientists and the
Service Centre for Taxonomic Zoology. The Committee has an advisory function and for
example it lays down the broad outlines governing the activities of the Service Centre. The
zootaxonomic scientists should carry out research within their specialities. The main task
of the Service Centre for Taxonomic Zoology is identification of invertebrate material
collected in large quantities by different scientists. The specimens are placed into higher
taxa (orders, families) and in some cases also into genus or species. The charge that the
clients generally have to pay is two per cent of the labour costs. The Service Centre also
offers information about taxonomic literature and zootaxonomic scientists. Invenebrates
received from public health authorities, insurance companies etc. are also identified.
Additionally, a label service for entomologists is provided. The leader of the centre is
required to be scientifically competent (Ph. D. in zoology). The other members of stafl can
be technicians or people with an academic education.

Arnold Stenmark, Zoo-tax, Naturhistoriska riksmuseet, S-104 05, Sackholm, Sweden.

Niimnden fiir zootaxonomi

I nimnden ingAr nio ledam<iter och sjdlvskrivna
bland dessa iir professorerna vid Naturhistoriska
riksmuseets sektioner fdr entomologi och ever-
tebratzoologi. Ovriga ledamiiter kommer frln
universitetet och andra vetenskapliga institutio-
ner. Nhmnden hr till sin lunktion rf,dgivande och
den skall bl a ange riktlinjerna f6r Servicecentra-
lens verksamhet. Nhr vakanser uppkommer pi
de zootaxonomiska forskartjensterna skall
Niimnden till styrelsen fiir Naturhistoriska riks-
museet lhmna fdrslag till tjensternas imnesom-
riden.

De zootaxonomiska forskartjinsterna

Niir dessa tjiinster inrettades avsig man att fa till
stend en utveckling av zootaxonomin i Sverige.
Amnesomridena f<ir dessa tjinster dr inte en
gflng fiir alla fastlagda utan omprtivas di en va-
kans fiireligger. Avg<irande iir diirvid behovet av
taxonomisk forskning inom skilda djurgrupper
och tillgAngen pa kompetenta forskare. In-
nehavarna av dessa tjanster skall bedriva tax-
onomisk forskning inom sina specialomriden,
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men dr dessutom skyldiga att ge taxonomisk
service och forskarhandledning. Fiir nhrvarande
fi nns fyra zootaxonomiska forskartjenster, vilka
omfattar fiiljande grupper: A. Flugor, B. Marina
oligochaeter. C. Parasitsteklar. D. Plathyhel-
minthes.

Servicecentralen fiir zoologisk taxonomi

Bestdmning av stora djurmalerial

Servicecentralens huvuduppgift ar att hjalpa
forskare, som insamlat evertebrater i stiirre
mdngd, med bestimning av dessa. IfrAgavarande
djurmaterial kan ha en betydande omfattning.
Vissa lrligen flterkommande bottenfaunaprover
omfattar sfllunda omkring 25 000 exemplar. I de

unders6kningar tiver insektsfaunan i oljevlxtod-
lingar, som vi medverkat i, har varje ir tiver
100 000 exemplar g5,1ts igenom.

Gradcn av bearbet ning

Bearbetningen av stora evertebratmaterial inom
Servicecentralen innebdr i fiirsta hand att djuren
bestams till h6gre grupper, t ex ordningar och
familjer. I minga fall fullftiljes ocksfl
bestimningsarbetet ned lill slhkte eller art. I vil-
ken omfattning detta kan ske ar naturligtvis be-

roende av den vid en viss tidpunkt ridande kom-
petensen inom centralen eller m6jligheterna att
iika denna med avseende pi nAgon eller nigra
grupper.

Srdri gh ete r o( I t ltjiilpmed el

De uppdrag som bearbetas vid Servicecentralen,
omfattar i princip hela evertebratfaunan och d&

inte blott den svenska utan aven ldgre djur frin
andra delar av jorden. En del av uppdragen om-
fattar ett mycket stort antal taxa pi olika nivier
frin arter upp till ordningar och klasser. l-'ord-
ringarna pi inom centralen tillgiingliga kunska-
per blir diirfcir stora.

Ftir att underldtta bestamningsarbetet sam-

manstalls for varje projekt en s k hjiilpreda. En
sldan kan t ex innehllla f<irenklade bestdm-
ningstabeller som beaktar aktuella grupper och

aner eller utgiir dversattningar av bestAmnings-

tabeller frAn frdmmande sprflk. I fr&ga om bear-
betningsuppdrag som 6terkommer under flera frr,
g<ir hjllpredorna det vidare littare fiir personalen

att efter en tids uppehflll friska upp kunskaperna.
Hjiilpredorna medfdr ocksi att de riktlinjer efter
vilka bearbetningen skett kommer att redovisas i

skrift. Detta har siirskild betydelse i de fall d&

den systematiska rndelningen av en grupp vari-
erar i olika b<icker, vilket kan ge upphov till
missf6rstAnd mellan uppdragsgivaren och centra-
len.

En av anledningarna till att Servicecentralen
ir placerad vid Naturhistoriska riksmuseet ir
tillgingen till de omfattande samlingarna. Dessa
utnyttjas f<ir siikerstiillande av artbest'imningar i

samband med utarbetandet av hjiilpredorna.
Djur ur museets safi ingar kan inte under lingre
tid anvindas i det dagliga arbetet och med an-
ledning hlrav har vi pAborjat uppldggning av en
egen, mindre referenssamling.

En betydande del av det material som bearbe-
tas vid centralen, omfattar marina djur. Som
konserserveringsmedel t'iir dessa anvindes i re-
gel formalin. Eftersom denna dr mycket starkt
allergiframkallande, iir vid allt arbete med den-
samma en effektiv ventilation ett ntidviindigt
villkor. I viintan pA behandling lagras dirfiir in-
komna prover i sklp med standig utsugning av
luften. Djuren befrias frin lera genom spolning
med vatten i dragskfip. Bestiimningsarbetet utfii-
res till dvervdgande del med hjiilp av preparer-
mikroskop. vilka hr placerade i plexiglashuvar,
som 6r kopplade till ventilationssystemet (Fig.
l).

Kost nadc r fbr u ppdrug s girure n

Fiir servicecentralens arbete betalar uppdragsgi-
varen ett pris som hr baserat pi ldnekostnader-
na. UtgAngspunkten iir dlrvid f6r nlrvarande Iti-
nen f6r en tjinst i F4 plus semesterersittning och
liinekostnadspislag. Avgillens storlek beraknas
pi det faktiska antalet timmar som anvants fiir
ifr&gavarande arbete. I regel betalas dock ej hela
kostnaden utan endast en administrativ avgift.
Denna utgtir 3 7. av de fdrsta 2 000 kr och 2 % pfl
den resterande summan. Hlrutdver tillkommer
glas och konserveringsvitskor till sjhlvkostnads-
pris. I vissa fall betalar bestAllaren emellertid en
avgift som ticker kinekostnaderna, varigenom
extra arbetskraft kan anstdllas. Detta har hittills
giillt ftir projekt som varit av brfldskande karak-
tAr eller haft en s&dan omfattning, att de inkrak-
tat 16r mycket pE iivriga uppdrag. Detsamma
m&ste ocksi giilla firmor som i sin versamhet
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Fig. I. Fiir att undanrdja hdlsoriskerna vid bearbel.ning av formalinkonserverat material dr Servicecentralens
mikroskop placerade i huvar med utsugning av luften. Foto: Staflan Waemdt.

utnyttjar resultaten av de uppdrag de ldmnar till
centralen.

Ovri g serticeverksan tt t

Till centralens uppgitler hcir iven att ste till tjanst
med upplysningar om taxonomisk litteratur och
specialister pfr olika djurgrupper. Dessa frirfrig-
ningar uppgir dock endast till nigra stycken per
3r. Vi understiker och besvarar ocksfl lrigor om
namn pfl insinda smidjur. Dessa omfattar cirka
30 prover om flret och kommer frAn bl a prival-
personer, hdlsov6Lrdsnhmnder, lantbruksndmn-
der och ftirsikringsbolag.

Under nigra frr har har centralen uppriitthillit
en etikettservice fiir entomologer. Denna inne-
bar att vi pi begiiran ombesdrjer tryckning av
lokaletiketter m m i en sAdan storlek att de pas-
sar till insektsnalen. Etikettservicen har under
flera iir varit koslnadsfri men fr o m v&ren 1982
har den avgiftsbelagts. Fiir nlrvarande 6r kost-
naden frir en och samma etikeft i 300 exemplar
-5.25 kr. For varje bestiillningstillldlle beralas
ddrut<iver en expeditionsavgift om 50 kr.

Personul

Betriiffande forestindaren (intendenren) ftr
Servicecentralen ar det fastslaget att denne skall
ha vetenskaplig kompetens, dvs vara fiI. dr i

zoologi. I friga om tivriga tjiinstemdn har det
uttalats, att dessa antingen kan tillhiira kategorin
teknisk personal eller ha akademisk utbildning i
biologi. Fcir nervarande bestir personalen ftir-
utom intendenten av fyra akademiker och tva
personer med taxonomisk erfarenhet frin arbete
p& andra institutioner.

Slutord

I den fdregiende framsthllningen har Zoo tax's
organisationens tre delar beskrivits. Eftersom
f'tiredragshillaren svarar fcir verksamheten vid
Servicecentralen, har av naturliga skhl presenta-
tionen av denna blivit utfdrligast. Ett kommande
specialnummer av tidskriften Fauna och Flora,
som utges av Naturhistoriska riksmuseet, dgnas
emellertid helt it Zoo-tax och dAr medverkar bl a
var och en av zootaxforskarna med en artikel
frin sitt arbetsomride. Vid detta symposium ex-
emplifieras dock dessa forskares arbete av
Karl-J ohan Hedq" ists fiiredrag.


