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l)rastic changes in the morphological structure of an organism developed as adaptations to a

special way of life. e.g. predation or tcrmitophily, which produce similar srructures in nrtn-re-
lated taxa. arc oftcrr ol relativcly rninor importancc in indicating ph!'logenetic relationship,
than small. inconspicuous but constant. non-adaptive organs. How the different importance
giver to these types (,I characters by the phenetic and the evolutionary schools in contrast to
thc phylogenetic taxonomv has influenced their classifications is illustrated by examples from
Diptcra. Chloropidac.
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Taxononrins arbetsuppgifter bestar bl a i att
karaktirisera arter oclr sammanfrira clcm igrup-
per. taxa. av olika rang sa att det hela bildar ett
6yerskadligt svslem av over- och underordnadc
grupper. en hierarki. EtI allmant Onskcmal ar alt
detta s"vstem skall ge en bild av de olika grupper-
nas sl:iktskap.

Dcn klassiska taxonomin byggde sin klassifice-
ring pa hcgreppen likhct och olikhet. Ju mer lika
tva artcr cller gruppcr var ju n:irmare besl:iktade
ansigs de vara. ndgot som oftast ir riktigl. For att
sdrskilja taxa anviindes olikheter, jr.r mcr p6tagliga
dessa var desto mer avliigscn var sliktskapen.

Av de mera sentida taxonomiska skolorna har
dcn cvolution:ira taxonomin och framlor allt den
numcriska taxonomin isin ursprungliga fornr
hyggt p:i graden av likhet och olikhet. Den
fylogcnctiska taxonomin. kladismen. diremot ar-
betar nrcd dc enskilrla klrraklrircrna sal. alt man
sciker best:imma hur dc olika utlbrmningarna av
cn karaktiir utvecklats ur varandra och mcd hjiilp
av dcssa kan man sedan rekonstruera hur de olika
taxa ulvccklats ur gcm(jnsamma stamfonner och
diirvid fi fram en bild av slziktskapen oberoende
av hur stor den allminna likheten-olikhctcn 5r.

Betydelsen av detta senare forfaringssiitt har
blivit alltmer uppenbar efterhand som kunskapen
om funktionclla adaptationer dkat. Minga sidana
adaptationcr omfattar morfologiska foriindringar,

vilka pAverkar flcra olika organsystem ovcr hela
kroppen. nigot som gcr orgzrnismen et1 friin sina
narmaste slaktingar drastiskt avvikandc utsccnde.
Detta har tidigare medfort aII den systenratiskt
placerats omotiverat isolerad frhn sina slaktinBar.
Di likartat levnadssett ofta framkallar likartade
adaptationer inom ej ndrmare besliiktade grup-
pcr, maskeras sldktskapen. negot som medfdrt aIt
cj nirmare bcslriktade taxa sammanfcirts. I sidana
hiir fall har sma. av lcvnadssattet ej paverkade
karaktircr latl cn okad bctytlclse fcir den fylo-
genetiska analyscn. Dylika till syncs obetydliga
karaktdrer kan visa cn torbluffandc konstans
inom stora, artrika gruppcr. En sadan v:ilkiind
karaktdr ar t ex de nedAtriktade smi borst, som
finns pi undersidan av skutellen hos flugfamiljcn
Anthomyiidae (Fig. I A). Andra exempel iir de
inom vissa fluggrupper frirekommande s k prc-
apikala dorsalh<)rsten pi skenbenen. Ocellar
borstens riktning iir hos fritflugorna. Chloro-
pidae. viktig (Andersson 1977) och man kan
genomgiende skilja de 2 undcrfamiljerna Cloro-
pinae (framitriktade, divergerande) och Oscincl-
linac (bakltriktacle, konvergerande) et helt enkelt
genom att sc pzi dcssa borst (Fig. I B-C).

Flera typer av i<igonfallande anpassningar
bland f<iga niirbesliktadc insckter ir vdlkiinda.
t ex gripben med en generellt lika byggnad hos
rovinsekter som bonsyrsor (Mantodea), fringslin-
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Fig. I A-t. - A. Skutell av blomsterfluga. Anthomyiidae . - B-F. Huvud av lritfluga, Chloropidae. - B. Chloropinae.
Met<tp<lrtigma sauteri Becker. C. Oscinellinae. Haplegfuella laevifnus Loew. -D, E. Tricimba lineella Fall6n.-F.
Tricimba (Echimba) arnuta Sdg'ty . - G-I. Huvud och prothorax. - G. Flugdn Formicosepsis defecta And. (Cypselo-
somatidae). - H. Fritflugan Anatricfuts (Mvrmecosepsis\ tabrohane And. - I. Fritflugan Sepsidoscittis ntoculipennis
Hendel.

A. Scutellum of Anthomyiidae. -B-F. Head of Chloropidae. - G-I. Head and prothorax. -G. Cypselosomatidae.
- H, I. Chloropidae. Redrawn from Andersson 1976, 1977.

dor (Mantispidac), vattenflugor (()cthera), dans-
llugor (Hemerodromia) och rovskinnbaggar
( Enicocephalidae). Hos minga myrmecofiler och
termitofiler blir foriindringarna omfattande och
kan ge upphov till den s k fysogastrin di bl a bak-
kroppen sveller upp och bojs uppal-framet och
mellankroppen reduceras. De likartade foriind-
ringar som sker hos skalbaggar (kortvingar,
Staphylinidae) och flugor (Termitoxeniidae) blir

si genomgripande att man forst eftcr granskning
av antenner och mundelar kan avg6ra grupptill-
hcirigheten.

Det dr inte ovanligt inom flera diptcrfamiljer att
starkt avvikande arter upptrader. For de avvikan-
de har skapats egna sliikten. Ibland har de runt ett
"normalt" slakte uppstatl en grupp sliikten. varde-
ra med fi men awikande arter. Genom den erfa-
renhet man nu har av adaptationer och sliiktskaps-
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Fig. 2 A-D. Fritflugor, Chloropidae. - A. Anatichus erinaceusLoew (utan vingar och ben). -8. A. (Myrmecosepsis)
tabrobane And. (utan vingar och ben). - C. A. (M.) hystix Kertdsz (vingl<is arl). D. Scpsidoscinis maculipennis
Hendel (huvud, skutell och bakkropp).

A-D. Chloropidae. - A-8. Body without wings and legs. - C. Wingless species. -D. Head. sculellum and abdomen.
Redrawn from Andersson 1976,197'7 .

relationer. har en tendens bildats att inkludera de
avvikandc arterna i det "normala" slaktet, vilket
skulle ge en sannare bild av de verkliga slSktskaps-
relationerna. Sldktnamncn for de udda formerna
fir ibland sti kvar sonr undersldkten. Si ir forhil-
landet i familjen Chloropidae (Deeming 1984),

dir det runt det "normala" slaktet Tricimba (Fig.
I D-E) har skapats andra slakten for awikande,
groteska typcr t cx Echimba (Fig.1F), vilka emel-
lertid nu frirlorat sin status som egna slakten.

Inom flera flugfamiljer har uppstitt myrlika for-
mer med en fdrlangd, Iingsmal kropp, som iir in-
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sncird vid halsregionen och vid basen av bakkrop-
pen. Vingarna :ir mer cller mindre irlika med av-
smalnande bas, som fiirlorat anallob och alula och
ofta dven analfdlt och analribba. Vingarna ar tvar-
bandade isvart ellcr har svart spetsflAck vilket ndr
de hills iviloliige forstiirker myrlikheten. Vingar-
na kan iiven vara f'drkortade eller helt f<irsvunna.
Abdomcn iir klubbtbrmad med forlengda basal-
segment. Nigot benpar kan vara ombildat till
gripben med fOrtjockade borsttaggforsedda ldr.
Huvudet ir mer eller mindre dorsoventralt plattat
med ovala <igon och prothorax tir halslikt forliingd
och torsedd med uppstaende, skarpa lister (Fig. 1

G-l). F<iriindringar av denna typ finns bl a inom
familjerna Sepsidae, Diopsidae. Ccntrioncidae,
Syringogastridae. Cvpsclosomatidac ( Andersson
1976) och Chloropitlac. m fl. vilkct visar hur ofta
likformiga omfattandc foriindringar har uppstitt
inom obcslaktadc taxa. Nigra av familjerna rir
som hclhet priigladc av detta utseende, i andra
fall, som i dc 2 senare familjerna, finns varandra
niirstaende former med "normalt" respektivc
myrlikt utseende.

Chloropiden Anatichus erinaceus Loew (Fig. 2

A) har normal kroppsform mcd kort hals och
framskjutande skuldror men ir frirscdd med for-
liingd skutell och mcllankroppens ovansida ir ut-
rustad med langa, grova. raka borst. Bakkroppen

tAcks helt av dc 2 frdmre segmentens fortjockade
ryggplatar. ,4. taprobane And. (Fig. 2 B) iir myrlik
med halslikt torliingd prothorax och starkt forkor-
tade vingar (Fig. 1 H). iovrigt iprincip byggd som
A. erinaceus. En annan att, A. hystrix Kert.. ir
helt vingliis men istallet ulrustad med raka borst
iiven pi bakkroppen. A. crinaceus har t o m be-
skrivits som representerande en egen familj. De
myrlika f d Mynnecosepsis-arterna taprobune och
ftystrx (Fig. 2 B-C) har alltsi forlorat sitt status
som eget sliikte. SlAktet Sepsidoscinis med arten
S. maculipcnnis Hend. (Fig. I I. 2 D). som i mlck-
et liknar,4. taprobane, har hittills fett bchtlla sitt
status. Aven om huvud, prothorax och vingar hos
de bida iir mycket lika. lir byggnaden av bakkropp
och skutell samt franvaron av fcirlzingda. raka
borst vfrscntlig nog att motivera detla.
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Bidrag till yngre entomologer ur Maria och Thure Palms stipendiefond
Under 1978 erhdll Entomologiska foreningen i

Stockholm en donation som lett till instiftandet av
en tbnd beniimnd Maria och Thurc Palms stipen-
diefond.

Rantemedel ur fondcn (i ir minst l0 000 kr) ut-
delas till yngre cntomologer fdr att uppmuntra
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Bidragen dr avsedda frir skolungdom samt fdr
studerande vid universiteten, vilka innu inte av-
slutat grundut bildn inge n ibiologi.

Noggrann plan erfordras r<irande den en-
tomologiska undersdkningen vartill medel sdks.
Kostnadskalkyl skall bifogas, liksom ocksi yt-

trande over eleven frin handledare. lziraren i
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tomologiska frircningen i Stockholm.
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