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Linnd ir ibiologins historia den geniale ordnaren av naturens
mingfald. "Gud skapade virlclen, l.inn€ ordnade den." Ordning
Iorutsatter en viss lagbundenhet ien existerande mingfald, utesluter siledes ett kaotiskt omvartannat. De storningar eller avvikelser, som upptrader, fir inte bli talrikare dn att de bekrafiar regeln. Likvdl, som den engelske genetikern William Bateson har uttryckt det: "Treasure your exceptions." Ett av de mest omskrivna
undantagen i biologins historia utgor studeranden M. Ziobergs
P eloria-lynd. i Roslageu 1742.
Ocksi for de lbrskare, som studerar artbildning och utveckIingsldra, har Linn6 blivit er, oortalfigur. Detta trots att han se kategoriskt framhivcle att arterna kommit till genom en gudomlig
skapelse och ar konstanta frin begynnelsen. Kau en vetenskapsman uttrycka sig mera kategoriskt in vad Linn6 gorde r Furulamenkt botanica ( 1736) och iLret efter i Genera plantarum (1737), dar
han pi foljande sdtt Ibrmulerade orsaken till arternas mengfald:
"Det flnns si nringa arter s()m det Oandliga Vdsendet Iiin begl rrnelserr har [rarrrbragl olika {crrrner.
Dessa former har ddrelier er.rligt skapelsens inneboende lagar
alltid istadkommit avkornmor Iika sig sjiilva, sA att vi nu inte finner flera arter in dem som {anns liin begynnelsen.
Dirfor finns det si mirnga arter son det flnns olika former eller
strukturer, ()m vi utesluter de ovisentliga avvikelser (varieteter),
som beror pi vdxtplats eller tillf:illigheter."
Visserliuen iindrade han senare sina definitioner (fr skrift 35 i
litteratu rlorteck n in gen, p. 209), merr definitionen om arternas
konstans bibehills linue ("nullae species novae").
l Philosophia botanica (22, p. 99) framf'or han emellertid sina tvivel om arternas ofiir:inderlighet. Han hinvisar bl. a. till botanisterti a))nn thxr {ublxnrn
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na Marchant och Gmelin samt till sig sjAlv (i dissenationen onr den
femsporriga Peloria) (20).
I ungdomsverket S)stema Naturae (18) ordnade Linne alla vixter efter deras kdn. Hans sexualsystem byggde pi en storslagen
fortrogenhet med blombyggnadcn hos alla de vixtarter han dirtills hade undersokt och hans frirstielse f<ir att ocksi vaxrerna ar
krjnsvarelser med en befruktningsakt. Han citerar ddrvid Came-

rarius (2) och framfrjr alh Vaillanr (34). Men finarbetet ir hans.
Vaxtsystemet indelades i 24 klasser, dar kryptogamerna sopas
ihop i en filla (klass 24), medan fanerogamerna ("blomman dr
vixternas glidje") uppdelas pi 23 klasser efter srandarnas och pis
tillernas antal och st:illning.
Den nimnda Palo,.irr-uppsatsen (20) innebar en nyskapande insats. Linn6 tycks senare ha velat ignorera den; kanske har han tagit intryck av teokrgisk kritik. Hans tydning av pelorians uppkomsGatt ar lelaktig; daremot ir hans slutsars riktig att arterna ej
dr konstanta och atr de kan nyskapas och endras. Ltnn€s pelorio,
har diskuterats av elt otal elierfoljande forskare och citeras aven i
moderna riyersiktsverk.
Bakgrunden var foljande:
En student vid namn Magnus Ziriberg, jurist och senare domhavande, drid i Stockholm 1799, bes<ikre sommaren I742 sin fodelseort i Roslagen och passade di pi att samla vexter. Han Iann bl. a.
en egendomlig gulsporreliknande vaxt, som han inte tidigare hade sett, pressade den lor sitt herbarium, "okunnig om dess natur
och beskaffenher samt om sitt fynds stora virde" (6). Herbarier
overlimnades till den beromde professorn i Uppsala Olof Celsius,
som fann att "har fdreleg nagot markverdigt" och limnade den
egendomliga vixten till Linn€ frir examination. Denne frirklarade
fdrst att det var en Linaria men misstenkte att artfiammande
blommor hade blivit klistrade pi herbarieexemplarer for att lura
fackmannerr. Han <ippnade emellertid en av blommorna och upptiickte en blombyggnad som aldrig tidigare hade iakttagits av botanister. Blommorna var sA avvikande att Linn6 trodde att yexten
snarare kommit frin Goda-Hoppsudden, Japan, Peru eller nigon
annan lingt avligsen landsinda in fiin Roslagen. "Hirav upptdndes han av en otrolig langan efter art fa se denna vaxt levande."
Ziriberg dvertalades att samla nya exemplar med rot och stj:ilk
rJ2

fiin den avligsna flndortcn (Scidra Gisskiiret, ej lingt fiin
Nord-Ljusterci). Detta skedde och vexten planterades i botaniska

tridgirden, der den likvel tvinade bort.
Linne lyckades emellertid studera plantans detaljer. Pi fyndet
han dissertatione n ort "Peloria" , som frirsvarades
av studeranden Daniel Rudberg, dod som lakare i Dalsland 1797.
Disputationen igde rum l9 december 1744. Avhandlingen (pi latin) var skriven av Linn6 sjilv. Frirmodligen hade respondenten
Rudberg aldrig sett plantan lcvande.
Linnes entusiasm, som ju latt tlndes, kinde inga grdnser infor
detta rara fynd. Han fann plantan vara bland det mest hipnadsviickande han dittills upplevat. Han uttryckte det pi sitt personliga sitt. Vad han sade llter onekligen dramatiskt dven pi svenska
(6): "Intet kan dock vara vidunderligare, an det som sketr, namli,
gen att missbildad avkomma av en vaxr som I<irut alstrat oregelbundna blommor, fiambringar regelbundna. Hirigenom avviker
den ej blott frin sin m<iderneshkt, utan ock fullstlindigt Irin hela
klassen och kimnar diirmed exempel pd nd.got, som iir utan Lihe i botant
hen, se at pi grund av blommornas olikhet ingen mera kan igenkinna densamma" (kursiv har). Och si de ber<imda orden om fyndet (6, p. 293): "Detra ar forvisso icke mindre vidunderligr, an om
en ko {odde en kalv med varghuvud". ("Hoc certe non minus prodigium est, quam si vitulum, capite lupino praeditum, vacca pare-

ifiiga grundade

ret". )

Vixten kallades Peloria, elter grekiskans ord f<ir monstrum
(vidunder). "Om vi pisti, att. Peloria uppkommit och alstrats av
Linaria, skola vi ej utan skiil tyckas pesta nagot besynnerligt och
otroligt. Och det skulle ej heller tyckas vara ett stdrre underverk,
iin om ippletrid frambragte narcisser, tistlar fikon och trirnbuskar druvor." Och naturligtvis hlinvisar Linn6 till Plutarchos: Vi
kan ej srika fikon eller oliver pi vinranka och vass bildar inga fikon.
Men det varlinaria som givit upphov till vidundret '? eloria". Lt,
naria, som vi nu kallar gulsporre, har oregelbundna s. k. zygomorfa+ blommor med fyra stendare och en enda sporre (fig. 1). Den

tillhdr Linn6s

klass

fiidlnamia (familjen Scrophulariaceae

i

nutida

vaxtsystem). Pelorian har regelbunden symmetrisk krona med
* Zrgon{,r1, med lika hiiger- och \':iuslcrsidor i ett srnrmetl.iplan.
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Fig. 1. Linnes peloria lenligt originalavhandlingen, itergiven efier Lin_
nell: 26 i li(rerarurfrjrteckningel). Nor rnal blomnre r6 t. v.t ,,eh peloD.r (3
r. h. ).

fem sporrar ("honungshus") och fem lika linga stindare (klass

Pentandria), i stellet for oregelbunden krona med en sporre och
parvis oliklinga fyra stindare.
Det kan vara av visst historiskt intresse att har ange atr Goethe
(10) har avbildat normal och pelorisk Linaria (fig. 2). Han finner
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Fig. 2. Peloria avbildad av Coethe i l0). T. v. normal zygomorf, ensporrrg
blorrma.

att Linn6 pa ett lyckligt sett har betecknat lyndet som monstrum,
Peloria (p. 241).
Hur denna helt avvikande vaxr uppstetr frin grundtypen lina/ia forstod Linni givetvis inte. "Quaenam mutatae tn Peloriam Linariae causa sit, nos adhuc llugit" (Amoenitates acad. 1749,201 p.
69). ("Vilken orsaken Ar till Lirutrias omvandling i Peloria, ar oss
dnnu obekant.") Det hir kursiverade ordet "mutatae" antyder
omedelbart att Pelorian uppsrit som mutarion, vilket sedan bekriftades av De Vties (mutzrtit>nsbegreppets skapare) 1901 1903.
Linni krinde ju intc gener eller kromosomer. Han framstdllde
emellertid sonr fiirklaring en Ior sin tid oerhorr vigad hypotes,
niimligen att Pelorian uppstatt genom befruktning ay Linaria rrred
en lrimmzrnde arts lir;mj<il. "Och dock kunna vi ej inse, att Palona
p:r annat satt uppkommir an genom dylik befruktning." slutsatsen
var i dubbel bemirkelse vigad, dels darlor atr Linn6 givetvis aldrig kunde ange cn andra partner i korsningen, dels - och detta ar
clet historiskt sett vasentliga - diirf-crr att naruren dZr skulle kunna
€ie upphov till nya arter efter "kopulation" mellan kinda arter,ja,
t. o. m. nya sldkten i skilda klasser.
Linnis tirlicare tes onr alternas konstans och onrcijlighetcn att
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arter nyskapas var nu kullkastad. Alla artcr hirstamntar inte ft-iin
tidernas begyrrnelse och kan diir{or e-j heller vara direkta produk_
ter av ett "Oandligt VAselrde". I en annan I_inn6s dissertation nred
titel:l "Plantae hybridae" (23) rziknades upp ett antal rniirkliga vrixr
fornrer, som arrges vara arrhybricler, blarrd clelt Triloliun iyhridum
(alsikeklover) tr TrifoliutrL praten\t' t,r.h t?prn.\ (r r;d- ot h vitLl;;rer1,
men ocksir nigra helt onrrijliga mirkviirdigherer, t.ex. hybricler
nrellan vartenklrjver (Menlanthes) och nickros (Nlmphaea) eller sy_
ren (Slringa ) och jasmin (lavninum).
Likvil blcv det Linn6 sjiilv Ibmnnar art experimcntelh framsril_
Ia en arthybrid, nimlisen mellan de tvri h averrotarter na Tragopo_
gon pratensi.s <>chTragopogon porrifoliu.r. Att denna korsniDg lyckats,
rapporterades i en avhanclling "Disquisitio dt sexu plantarunL,', s<.tr.r.t
1760 prisbelontes av den kejserliea akademin i St. petersburg.
'[-rots att hybridensiikthet fiirnekades av den senare
s;i beriimcle
botanisten och arthybriclisorerr.loseph Koelreuter, torde aktheten
vara fullstlndigt klar (se 9, p. 159 och 15, pp.37l-373).
Linn6s upplattning an "nya zrrter" kunde bildas genom korsning, uppvicktc fiirargelse, inte minst i teologiska kretsar. Zimmerrnann (35, p. 195) onlnirnner. en teolog ntecl samma efternarrn sonl han sjilv, som attackerade Linn6 for hans upplatning.
Carl von Linn6 junior forsvarade sin lar mot anklagelsen att vara
gudslornekare pi grund av uppfattningen onr Pekrrians uppkomstsatt (8). Sederrnera biskopen.f. Browallius skrev i brev direkt till Linn6 ( I , p. 326) att "din Peloria gjort alarm i liigret, . . Atn)instone bor man akta fiir den farliga satsen, som skulle cletta
species efter skapelsen vara tillkommit".
Linn6 avslutar Peloria-dissertationen med f-oljaude ord: "Om
med visshet kunde fhstslis att Peloria :ir en hybrid ort, som leder
sitt ursprung frin Linaria och en annan vixt, skulle ddrav inom
viixtriket uppdyka en ny sanning, och denna av storre betydelse,
dn den man funnit inonr djurv:irlclen, alldenstund inom denna avkomlingarna sakna fortplantninuslormiga, sisom mulisnor och
andra liknande d-jur. Att iter Peloria lbrtplantar sig, synes dirav,
att den har fullbildade fr<iu, och att den pe sin vixtplats av sig
sjiilv rikligt f drdkar sig." On Linaria inte isen uppkommer ur pelona, fbljer dirav "en vidunderlig slutsats ninrligen arr det kan inttdffa, att n)a arter uppstd irlom 1)d,xtadrlden; att skihten, .tom till frukti-

fikationnrganen iiro olika, hunna tigasan1ne ursprurLg
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()ch beshallbnhet;

ja att i ett och samma slikte kunna

Lin:nas oLiha fruhttfihationsorgan"

(kursiv av Linn6).

"I virPeloria skulle dirfor alla inom vir vetenskap kunnige med
rAttmatig fiirvining skida ett hipnadsvickande naturens alster."
Slutsatserr stir dir, i latinets klartext "wt nouae in regno tegetabiLi
.rpeclar

proveniant".

Fries anmhrker visserligen (6, p.300) att Linn6s Irirhoppningar
onr fortsatt framging med Pelorian slog fel, dlrlor att man fann

andra exemplar av gulsporre med blde normala och pelorieliknande blommor i samma blomstiilhring, liksom ocksi mellanlbrmer mellan de tvi typerna av blommor. Och von Hofsten (16, p.
17) anger att Linne junior sagt till den tyske botanisten Johann
Beckmann att hans far. "sedan Pelorian hade svikit hans forvintningar, ej llingre ville hdra talas om denna .vixt".l Flora. suecica,
ed. I (21, p. 182), sager Linn6 sjrilv: Man kan lisa "en dum beskr-ivning" av denna vixts fririindring i dissertationen om Pelctria
1744. I samma l1ora, ed. 2 (24, p. 218) stir det korthugget: "P?lo
ria dicta". si-kallad Peloria.
Den ovannamnde Beckman skriver emellertid i sina minnesanteckningar (Schuedische Rcise in der Jahren 1765 1766, nltryckt i
Uppsala l9ll):"In der -I'hat bleibt clie PeLoricL dennoch eineausserordentliche PIIanze, indem man noch kein iihnliches Beispiel
einer selbst in der Blume so weit abweichenden Varietas weis.
Scheint es nicht, dass die Varietates einmal eine ganze Verdnderung und Reformation unser Botanik machen werden?" (8, pp.
36 37.) ("Faktiskt ir det emellertid sa att Pelorian forblir en hogst
mirklig planta, eftersom man Annu inte har funnit nigot liknande exempel pi en till och med i blomman si avvikande varietet.
Kan det inte vara si att varieteter en ging kommer att totalt forindra och Iornya vir botanik?")
Linn6 uppfattade linge sin Peloria sor:, hybrid och kallar den
innu i Species plantarum (2 ed.,25) "ett naturens under".
Linn6s uppfattning var emellertid trots all hans entusiasm si
blandad med tvivel och religios forsiktighet att han i senare ir av
sitt liv aldrig formidde lbrmulera ett helt nytt artbegrepp, men
det begrepp, som lig till grund lbr hans uppfattning i den ursprungliga upplagan at Sytema naturae, var overgivet. Till slut
strok han i senare upplagor ocksi satsen "att inga nya arter uppste" ( 14, p. 257).
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Fig. 3. I-yndplats lbr Peloria 1952 lSkarpskiir vid Norct_Ljusterci, 26). Ar
1774 120) angavs 1r'ndplatsen rill Siidra Girsskir. (Efter. I_innell, 2ti.)

Linnell (26) har pi samma satt som Linn6 dverraskats av en pe_
lortsk Linaria i err studerandes herbarium. Fyndorten var iven i
detta fall en holme i Grilna{iirden, ej lingt fiin Ljusrerd (fig. 3).
Samtliga blommor i blomstillningen var regelbundna, alltsi en
fullst:indig parallell till de ursprungliga exenrplaren, i nrotsats rill
andra talrika fynd av blandade blomtyper. Linnell diskuterar i sin
uppsats huruvida den av Linn6 angivna vixtplatsen (S<idra eller
I-illa Gisskiire$ ir den riktiga. Mrijligen har en I'orvixling skett av
den ursprungliga fyndortens namn. Linnell fann ndmligen att pelorian endast Ianns pi holmen Skarpskir norr {)m Gissl:iren.
Helt siker ir slutsatsen inte. Men kanske har Linnell. 210 ir elier
Zioberg, Iunnit pelori:rn "i betydande antal exemplar,'pe locus
classicus, med hirstamning tillbaka till 1700-ralet eller innu tidigare.

Termerna peloria och pelorisnr har blivit vcdertagna begrepp
inom botaniken. Blornnror av "pckrria-karaktdr" har pirr:iffats
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hos en mingd slekten och arter. Nigra kommer att nimnas i det
f<iljande. Av speciellt inresse ir de iakttagelser och undersok-

ningar som utfdrts av tvA andra stormin inom utvecklingsliran,
niimligen Darwin och De Vries; av den f<irre i hans omfattande
verk The Variation of Animals and, Plank under Domzstication (1868)
och av den senare i det till omfinget lika vildiga arbetet Die Mutationstheorie

(

190 I

-

1903).

Charles Darwin hyste stor beundran fdr Linn6s insatser. Men i
det nimnda nistan encyclopediska verkets register anges Linn6s
namn endast pi fem stiillen (som Linnaeus); en ging som den
"store Linnaeus", vidare i samband med odling av tobak i Sverige,
sterilitet av {allvexter i triidgirdar, kSnnetecknen av enskilda renar och Duchesnes fynd av smultronort med hela i stallet for trefingrade blad; ingen ging under "peloria" eller "pelorism".
Uttrycken peloria och pelorism forekommer flerstides - under Linaria 5 ginger i sakregistret, under peloric flowers 2 ginger, peloric races I ging och sirskilt utf<irligt 2 ginger under pelorism. Diskussionerna ir delvis ganska omfattand,e. Fdr Gloxinia
speciosa och Antirrhinum majus antecknar Darwin (del l, p. 365) att
peloriska raser kan forokas genom fro och att de i struktur och utseende skiljer sig frin den vanliga formen av de tvi arterna "in a
wonderful manner". I andra delen av sitt verk citerar Darwin err

antal botanister som studerat fdrekomsten av "pelorism"; forutom hos ett stort antal arter av sliktena Linaria, Antirrhinurn,
G loxinia, Teucrium, GaLeobdolon, Calceolaria, inom familjerna Scrophulariaceae och Labiatae, ocksi hos Tropaeolum, Laburnum, Corydalis.

Nytt och betydelsefullt ir Darwins studium av pelorians nediryning. Han korsade en peloria-variant hos lejongap med modersorten och fann att hybriden alltid var lik den sistniimnda, alltse till
strukturen normal (del 2, p. 70). I nasta generation, uppkommen
efter sjilvbefruktning, var 37 av 127 undersokta plantor fullstiindigt peloriska. Detta anger otvivelaktigt en typisk 3: l-klyvning i
Mendels mening, dvs. pelorismen ar atminstone hos lejongap en
klart recessiv egenskap och orsakas av en enda gen. Darwin filosoferar <iver detta forhellande, som Gregor Mendel ogonblickligen
skulle ha kunnat tyda, och tillgriper sin egendomliga pangenesishypotes fdr att forklara hur egenskapen pelorism har kunnat forsvinna i Iorsta hybridgenerationen och sedan dyka upp igen i and89

ra [Jenerationen. Darlvin fhnn emellertid, i likhet med nutida forskare (31, se nedan), att i hybriden kan viss tendens till pelorisrrt

forekomma (svag "mirnifestation").
Det ar nu det egendomliga fcirhillandet intrrillar att Mendel
kritiskt har liist delar av Darrvilts At'rirta ls and Plants under Domeslicalion.. Till Iorsta delens text giorde Mendel endast ett IAtal markeringar. Overvigande fcirblev forsta delen emellertid ouppskuren;
"uncuf'(28). Andra delen listes noggrannare och Mendel gjorde
inte mindre in 57 marginalmarkeringar. Tyvarr var detta huvudsakligen fallet i verkets kapitel 27, det som behandlade pangenes is-hlpotesen. Mendel fdrstod uPpenbarligen de svaga punkterna i denna hypotes. Hade Mendel list Darwins data om korsningen "peloria X normal Antirrhinum" och dess klyvning, skulle han
sdkerligen omedelbart ha insett att har forelag ett fdrhellande
sorn helt overensstimde med vad han sjiilv erhillit hos lrter och
bonor. (Menclel hade for iivrigt anvant l-inaria aulgqris, ly,Varr ej
pelorian, i korsningar med andra Linaria-artet.) Fcirmodligen
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Fig. 4. Peloria hos lejongap (liinBst t. v..Jc"'1),
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missade N{endel av forbiseende denna enastiende chans att ftir klara Darwins data. Inga anteckningar finns i andra delens kapitel
som behandlar rirltlighet ("inheritance") (Orel; i brev).
En liknande miss, men mera uppenbar, gjorcle Darwin i sin si-

da, ndr han granskade en kritisk avhandling om artbildning av
den tyske bo(anisten H. Hoff mann. Darwin citerar sidor hos dennejust dir Mendels namn finns uppriknat (3b, p. 15l; 13, p.
245). Darwin missade Mendels uppsats och hans dara. Mendel i
sin sida missade vad som hos Darwin kunde ha styrkt hans egen
Iiamstiillning. Tragik? Eller slumpens spel som skulle ha kunnat
vindas i en historisk triumf?
Genorr en serie undersrikningar', angivna i Stubbes monografi
(31) itver "Genetik und Zytologie von Antirrhinum L. sect. Antirrhinum", vet man att hos lejongap nediirvs "radiira" (peloriska)
blommor pe ett enkelt sett men ockse att en serie overgingsformer finns mellan Iullstiindigt radiirt blommande ryper (med genen cycloidea'udi'ri', r1c"'d, till helt normalt zygomorlt blommande
typer med genen C1,c:r1c+, fig. .1). "Den zygomorfa blomlbrmen
otttvandlas genom en serie av mellanlecl av multipla alleler+ i en
radier blomform" (p. 291). Klyvningen sker mestadels enligt ett
3: 1-fcirhillande men kompliceras ibland genom anknytning
rLoppling r till 5rerilitets falr orer.
Betriffande pelorism och frofertilitet noterar Darwin etr vaxlande beteende. Hos gulsporre dr peloria-Ibrmen mestadels mer
eller mindre frosteril, hos lejongap dvervAgande fertrl. Corydalis
.iolida beter sig sonr gulsporre, Glorinla som lejongap. Antalet stendare er oliast forh<ijt hos peloriska fornrer: 5 i stdllet fcir 4 hos gulsporre, 6 i stallet for 4 hos lejongap.
Darwin har en intressant utredning om pelorismens anatomiskfysiologiska bakgrund. Att arter med oregelbundna (zygomorfa)
blommor kan ge upphov till former med regelbundna (aktinomorla, radiara) blommor, betraktades ofta som atavism, ett itergiende till ett primitivare stadium. Dylika fall kan emellertid lika
garna tydas som stdrningar under blommornas tillvaxt, ofta genetiskt betingade, men ocksA modifikativa, dvs. istadkomna genom
lordndrad yttermiljo, t. ex. avvikande dagliingd, ogynnsamma naringsftirhillanden (3, del 2, pp. 58-59). Den radiira blomformen
* 41L,1, \,arianrer av en gcn. tv;i

cller llera,

di

multipla.

9I

hos de peloriska varianterna kan inneblra att blommans utveckling blockeras pa ett tidiBr stadiunr, eftersom blomorganen i tidiga

stadier

ir

regelbundua men efter hand vdxer ut i sin zygomorlh

specialiserade Ibrm.

I

en undersdkning

frin

1940 iakttog Gent-

cheff och Gustafison (7) att blommor av Pisurz-varieteter Iorlorade sin zygomorla struktur om plantorna drogs upp i morkerkultur. Samtliga stindare var di ocksi fria frin varandra. Danvin diskuterar hos en serie arter mor{blogiska detaljer av peloriska fbr
mer (del 2, pp. 58-60).
1 Mutationstheorie I-II (4, 1901 1903),liksom i sitt arbete A,.len
und Varietiiten und ihrc Entstehung durch Mulation (5, 1906), behandlar De Vries utl'cirligt Linn€s uppfattning onr arternas konstans,
hybridiseringens betydelse f6r artbildningen och framftir allt den
stora variation som visar sig i peloria-karaktdrens morfblogiska utfbrmning. Han ir bide mer detaljerad och mer genetiskt inriktad
in Darwin. Betriffande de genetiska aspekterna dr detta sjilvklart. De Vries var ju clen Iorste "aterupptackaren" av Mendels
fdrbisedda korsnin gsanalyser.
De Vries betonar att Linn6 genonr att infiira en bindr nomen
klatur (som dock i nigon rrin Iunnits tidigare, fast pi intet satt
konsekvent genomlord;jfr 35, p. t96) skapacle det moderna artbegreppet. Fore Linne betraktades inte arterna som de naturliga
enheterua i organismernas svstem. De Vries franth:iver ockst att
Linn6 miste ha varit klar civer att hans arter var "samlirrgsarter"
och inga verkliga euheter. Han folbjod sina lirjungar-att studera
de innu nrindre bestendsdelarna (varieteterna), som han emeller.
tid sjalv i vissa fall urskilde med egna namn. I denna ouppklarade
systematiseriDg av sldkten, arter och varieteter gav honom pelorian viktiga impulser. Den lhscinerade hortom. Men ilderdomens
stelrrande och religionens band hindrade horronr frin att fdrnya
sin geniala :rnal,vs av organisrn virl<ien.
De Vries undersrikte mcd brirjan ir I886 peloria-egenskaperna
hosbide Linrtrfu <tch Antin.hitrunt. Hart hade ocksi i sina omfattan-

dc ocllingar lastst:illt nrulatiorrs{reklensen av pekrria (5, pp.
287-291). Av 1750 bkrmrnande avkommeplanlor- (elter korsn ing, efters<r m lirnria ruLgarit i r sjli lvste ril) r'a r' 6 plantor peloriska, en spontan fiekvens pi ungefir 1f{. Mutationen upptrlder
1

ocksi i olika material; clen iir alltsir utllvck fdr-en lasbunden fdreteelse. Endast i undantagslall ger s.jirlvbef ruktning fi-iiavkomma.
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Fig. 5. En siills!nr r\p a\ peloria lros Lirnrta, nred rdrfbrnrig krona och
utan sporre. (L-fier De Vries. 5.)

Elter lii avblomning av peloria-plantor uppstod i dylika lioavkommor 106 peloriska och l3 normala individer. Tyvirr faststillde inte De Vries de sistnemnda plantornas genetiska konstitution.
Han odlade aldrig deras fr<iavkommor.
Jimte den extrema 5-sporriga mutanten har De Vries (1901,
pp. 552 556) beskrivit civergingsformer, dvs. partiellt peloriska

plantor: normalblommiga individer med enstaka peloria-blommor. Dessa overgingsformer var starkt variabla, mestadels med
blott en enda pe loria-blomma, stundom tve eller tre dylika blommor. De lorekorn sivil i triidgirdskulturer som i naturen. Varia93

tionen vAxlar frin ir till ar. Dessa peloria-fall betecknades av De
Vries sorn "hemipeloria" och antogs ha sernilatenta anlag, sorrr
blott sporadiskt kom till uttryck. Men ocksi "hemipeloria" har en
lirfilig bakgmnd. Detta utreds i detalj (1901, pp. 558-563). Ur
"hemipeloria" kan den extrema peloria-typen bildas. Mdjligen
f'orekommer ocksi i dessa fall en serie av labila gener (alleler) liknande dem som beskrivits hos Antirrhinum (31).
De Vries (5, p. 297) redogcir ocksi frir en helt avvikande form
av peloria (Iig.5). Blombyggnaden hos Linn6s peloria kan frin
morfblogisk synpunkt betraktas som en fem ginger upprepad
mellersta del av underleppen. Pi liknande sitt kan man, sager De
Vries, fcirestilla sig att nigon annan del i blomkronan skulle kun
na upprepas fern ginger. I si lall skulle ingen sporre alls beh<iva
bildas, ej heller nigon orangefdrgning fbrekomma i blomkronans
<ivre del. Sidana former finns verkligen, iven om de er sallsyntare dn de femsporriga mutanterna. De Vries avbildar en dylik regelbunden variant med rorlormiga bk>mmor utan sporrar (5, p.
297 , hg. 27). Tyvarr er variantens frekvens och dess genetiska karaktiir okinda. De Vries (1903, p. 39) anger emellertid att den
franske botanisten Ch. Naudin utfdrt korsninBar mellan Linaria
vulgaris peloia anectaria (utan sporrar) och Zinaria rulgaris. Hybriderna hade ensporriga blommor. Frirlusten av sporrar tycks siledes vara en recessiv egenskap. Denna form "anectaria" bildar enstaka frrin, som i sin tur - enligt Naudin ger upphov till nya
anectariaindivrdu (De Vries 1901, p. 553, not 3).
De Vries upprlknar i sina stora samlingsverk ett stort antal forskare, som undersokt bildningen av peloria, vidare ett stort antal
arter dir peloria-blommor forekommer, ofta betingade av miljoforhillanden, ibland sikert ocksi i samband med den genetiska
konstitutionen.
Bilden av Linn6s monstrunt, hans Peloria, dess uppkomstsdtt
och troliga nedirvning, torde siledes nu vara i stort sett klar. Det
ursprungliga fyndet representerade en stabil variant, formodligen starkt vegetativt spridd (genonr fdrmeringsknoppar pa rdtterna) men med svag formiga att bilda grobara frrjn. Denna Pelorjri
vdckte Linn6s hlinryckning infcir nigot helt nytt men indrade
ocksi hans uppfattning att "alla Ibrmer en gzing hade skapats i paradiset" (De Vries 1901, p. l2). Arter kunde transformeras till n),a
genom "hybridisering".
q4

Linne var inte den liirste botanisten att identifiera en mutation,
han var alltsi inte den "forste mutationisten". Den rangen mi i
n)are tid tillerkinnas apotekaren Sprenger i Heidelberg, som ir
1590 i sin apotekstridgird fhnn en skeldrt (Chelitlonium majus)
med starkt flikade (laciniata) blad (30). En liknande laciniat form
beskrevs av fransmannen Marchant (27) hos en bingel-art (Mercu
riaLis annua). Linn6 hinvisar till detta sistnimnda Iynd i sin Pelo
ria-uppsats. Sedermera hardylikalaciniata-mutanteriakttagits hos
otaliga vaxtslakten, trid och buskar siv:il som orter. Duchesnes
helbladiga Iorm av Frago.ria usca. (monophllLa) uppstod 1761 (8,
l7). I motsats till vad De Vries yttrat (1901, p. 136) samlades den
aldrig in av Linnd under dennes Lapplandsresa. Aven om pelorian inte var det f-cirsta beskrivna fallet av en spontant uppkommen mutant, si har den otvivelaktigt bidragit till att utfbrma det
synsatt, som si sminingom skulle leda till Darwins Origin of Species
( 1859) och senare till De \/ries' Mutationstheorie.
200 ir efter Pelorian tog Richard Goldschmidt i sina diskussioner om evolutionens mekanismer utan att citera Linn6 upp uttrycket "monster": "hopeful monster" (II, l2). Dirmed menade
Goldschmidt att den uppfattning om artbildningen som kommit
att dominera evolutionens teori, nimligen genom en successiv ansamling av "smi mutationer", vore otillracklig. Andringar i utvecklingsrytm och i de fysiologiska delprocessernas hastighet kan
istadkomma drastiska ombyggnader av de morfologiska strukturerna ffr Darwins diskussion om pelorians uppkomsbett, p. 9l).
"Monsrers" ar alltse inte alltid domda till snabb underging; de
kan ocksi vara "hopeful" och lstadkomma en form av makroevolution. Goldschmidts modell fick friga gensvar inom zoologisk evolutionsteori. Det iir dock miljligt att vaxtarter beter sig annorlunda, iven om Lion€s Peloria inte kan betecknas som nigot "hoppfullt monster".
Notera hdr emellertid Linnells lynd 1952 av frirmodligen samma population som Zidberg iakttog 2 10 ir tidigare, 1742 ! Hos vissa vaxtarter kan alltsi "monster" fortleva under irhundraden.
Aven i naturen.
Det finns ingen anledning att her i detalj beakta den viildiga litteratur, som samlats ifriga om vitala och letala mutationer hos odlacle och vilda vaxtarter. Blott en relerens mi anfriras, niimligen
frin Stubbe och Wettstein (33; se dven 3l). De pipekade att reces95

mutationer drastiskt kan indra blomstrukturerna hos Antirrhinum och att dessa bildar overgingar till andra
helt sjalvstindiga vAxtslakten. Si t. ex. liknar rlr,l.rtar\ternafirtulata,
r aclia /;is, H irzina, trans c en de ns frjretridare f<ir sliktena Rhinant hus,
Verbascum, Linaria, CoLceoLaria, Vennica, etc., samtliga inom familjen Scrophulariaceae. Mutanten "radialis" iir i sin extrema form en
peloria och ofta frofertil. De nimnda mutanterna visar just vad
Linn6 betonade, niimligen "att slakten, som till fruktifikationsorganen aro olika, kunna aga samma ursprung och beskaffenhet;
ja att i ett och samma slakte kunna finnas olika fruktifikationsorgan" (6, p. 296).
Linnes monstrum var kanske inte hoppfullt i Goldschmidts bemdrkelse, men indi ingen "dead end" i det biologiska tiinkandets
historia. Kanske antyder det processer som har piverkat vdxtrikets utveckling genom irmiljoner.
I denna bemdrkelse ir ocksi Linn6s dissertatirtn om Peloria atl
beteckna som en botanikens klassiker.
I Forerunners of Darwin (9) och i den engelska editionen Ilislorry
of Genetics (32) skildras Linn6s insatser inom systematik och artfbrskning kortfattat men tillfredsstallande. Pelorian diskuteras i
bida civersikterna. Dess betydelse for Linn6s senare artuppfattning betonas. I PLant Hybridization befbre Mendel (29) behandlas,
jamte en serie andra hybrider, ocksi Linnes otvivelaktigt riktiga,
experimentellt framstzillda Tragopogon-hybid. Pelorian finns dir
ej ndmnd.
siva eller dominanta

Tiil slur rilljag ra(ka do.er)r Ove Almborn, Botaniska Museer. Lund,
hin!r,nin8ar o,lr lrirslag till ;ndringar i texterr.
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.JA\rES L. t.ARSON

KANI. OCH LINNES SYSTEMA N-ATI

IRAF.+

De firrmer och regler i vilka Linn6s klassificerins tog sig uttryck
var itminstone till en del betingade av 1700-talets inriktning pi ett

rent beskrivande rlarurstudiuln. Naturhistoriens oberoende i Itirhillancle till religioner.rs och metafysikens krav framtridde alldeles s;irskilt i Linn6s strivan att nerma sig uaturen sisom en orga,
nisk helhet fiirverkligande och fcirklarande sig sjilv. Om i nigra
stycken Linn6s upplattning om vad som kunde forstis liksom
hans anvindning av :iudamilsforklaringar kunde sagas vittna om
en iinskan att tolka naturen, sir hade han likvdl klart ftir sig att
tingens inre ordning kunde fattas enbart genom et helt pi erfarenheten gruDdat resonemang. Fdrutsattningarna for detta resonemang tedde sig fcir honom si enkla och klara och stamde se val
overens med de grunder ftirnuftet konsekvent tillimpade, att de
inte syntes ge nieot fotf:iste it kritiken.
Likvil attacker-ad es S)stema naturae skotirgslcist av avancerade
t:inkare bland Linn6s samtida, nastan fran och med den dag verket utkom. De hade sj:ilvf aller lagr marke till den aristoteliska bakgrunden i t-inn6s begreppsvirld och fbretog sig nu art kritisera
hans metod sesom en kvarleva av en steril skolastik, som en minneskunskap utan vetenskapligt innehirll, som ett kompendiunr
utan inre sammanhang, sisonr en heuristisk problemlosning otillfredsstlllande for bide trirnuftet och sinnena, osv., osv.
Vetenskapshistoriker har i allmdnhet anammat denna kritik
med stor respekt, rren frir nrin del trorjag att var och en som med
nagot stdrre noggrannhet arbetar sig igenom problemen i all de* Professor.]ames L. Larson (Berkeley universitet, Kalifornien) har i denna lardomshisroriska undersdkning flerstiicles citcrar Kanr i original. Ciraren har fdrlagrs

till er notapparat elter texten-
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bli tvungen att modifiera attityden av troshuvudsak har l.inn6s kritiker ifrigasatt begreppens
verklighetsforankring, inte deras logiska deliniering; kritikernas
skepticism riirande abstraktionens virde beledsagades av en tilltro till begreppsdefinition som sidan. Antagandet att de vetenskapliga begreppen utgdrs av gernensamma element i en racka
likadana eller j:imfiirbara {brmer garanterade att Linn6s kritiker
inte ifrigasatte en allmAn utveckline av systematiken, ;iven ndr de
i sin egenskap av kritiker reducerade de gcrromgiende Iikheterna
mellan Linn6s lormer till identifierbara element hos individerna.
Men sisom alltid iir fallet med varje kategoriskt pistiende i lirda sammanhang, si kriver ocksa min bedomning hir ovan en
kvalificering. I sin rediga och objektiva Ers te EinLeitung och Kritih
der Urteilskraft ifrigasatte Immanuel Kant flera av de antaganden
som framlbrts av Linn6 och likasinnade naturforskare. Det gjorde
han si grundligt att knappast nigot systematiskt element forblev
ordrt, allt medan han samtidigt stillde utom tvivel att naturhistorien utgjorde en sjilvstindig form av vetenskapligt tlnkande.r
En av Kants intressantaste utredningar behandlar Linn6s antagande att naturens ordning iklider sig formen av ett enhetligt logiskt system. Denna granskning ir fingslande inte enbart som ett
uttryck lor kvaliteten i Kants tankearbete utan ocksi for vad den
uppenbarar om skillnaden mellan vetenskaplig och filosofisk
grundsyn. Specialister har for det mesta enats om att just denna
analys ocksi innefattar nigra av den kritiska filosofins svtrare
problem. Kanske tolkningsfrAgorna dlrfor nalkas littast, om man
forst genomfor en mera detaljerad granskning av Linnes dvertygelse att naturens ordning i sina huvuddrag ir kind. Sedan basen
f<ir denna id6 breddats, blir det littare att urskilja nigra av dess
avg<irande karaktarsdrag. Med dem i minnet kommer Kants utredning av naturens ordning att bli mindre abstrakt och slutligen
mihinda helt begriplig.
Naturhistorien, sisom Linn6 forstod den, pretenderade pi en
resolut realism; dess uppgifi var helt enkelt att avspegla narurens
eget arrangemang av former. Dirmed skars naturforskarens insats ned till ett minimum; hans visentliga uppdrag bestod i att
samla, jirnftrra och sitskilja naturf'orcmilen. Linn6 antog ingenting annat an att naturens overfl6dande fbrmrikedom fanns till
och att naturlbrskaren hade formlgan att hos mengfalden av inras komplexitet skall

visshet.
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divider sirskilja gemensamma egenskaper. Uppdelade i sina enkla bestindsdelar skulle naturens formvariationer sjiilva tillhandahilla de gemensamma kinnetecknen ftir en klassificering. I motsats till vad iir fallet inom matematikens och fysikens begreppsviirldar skulle de silunda framkomna begreppen inte vara frimmande for mlinsklig erfarenhet. De skulle tvartom vara delar av
vir verklighet, emedan de utvalts frin dess omedelbart tillgingliga innehill. Nir sedan samma urvalsprocess tillampades fdr att
utvidga klassbegreppet, si blev resultatet bara en fastare ordning
och uppdelning av naturen pi basen av verkliga likheter och olikheter i de enskilda fallen. F<irtjiinsten hos Linn6s forestillning om
en ordning var att den gav uttryck at en formell begriplighet i naturen utan att darfor gora vild pi dess enhet och inre sammanhang.

Men, sisom kritikerna aldrig trottnade att framhilla, si var den
rent beskrivande verksamheten bara hilften, och kanske till och
med den mindre hilften av linneansk naturhistoria. Metoden innehdll darutover ett underf<irstitt krav pi en BiltiShet av ett helt
annat slag. Arbetet pi att grupPera naturfdremalen pi basen av
overensstammande egenskaper ledde inte titl godtyckliga kateBorier utan, rett utfort, till upptackten av tingens sanna former. Naturforskaren isolerade en typ, ett bestimmande monster, aktivt
hos en miLngfald av individer, och anvinde de generella klasserna
till att abstrahera grunden fdr varje speciellt formelement. Klassificeringsarbetet inom ramen f<jr en hierarki itergav i logisk form
den process genom vilken naturen specificerat sina sirskilda existensformer.
Mitt snabbforsdk att utreda nigra av den linneanska naturhistoriens underliggande antaganden hjiilper oss att klargora varfdr
Linn6 inte ville eller kunde sirskilja naturens m<inster frin sitt
eget. Harmonin mellan naturfdremilen och hans begreppsbildning var si uppenbar att den inte alls tedde sig som nigot problem; den logiska rAckan av klass, ordning, genus och species hade frir honom en konkret fysisk betydelse. Ordningen i naturens
verklighetsvarld avvek inte frin logikens idealstruktur, ty om si
vore fallet kunde inte vetenskaplig kunskap finnas till.
Det ar fdrst da vi jamldr Linn6s framstillning av sina argument
med den giltighet han velat harleda for dem, som vi blir medvetna
om ett visst matt av diskrepans. Pa sitt karaktaristiskt engagerade
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pi ging att naturhistoriens mil var
att stanna inom naturforemilens virld och uppenbara der:rs
sprek forsakrade Linn€ ging

konstanta och universella ordning. Men om man nirmar sig naturen den viigen si har man ingerr sorn helst garanti fdr att hon skulle vara konstant eller ens ha en ordning. Den linneanska metoden
byggde pi forutsettningen att naturens ordning skulle framgi ur

naturfriremilens regelbundna disposition, men i sjilva verket var
det Linnes antaganden om naturens enhet som var huvudargumentet for metodens inre logik. Han anvlinde med andra ord
omedvetet vad hans metod skulle uppvisa som ett huyudargument f'dr metoden sjilv. Silunda fiamgick Linn6s natursystem inte ur iakttagelser utan ut&jorde snarare en fdrutsattning lor hans
iakttagelser.

Det nyss anfdrda ger ett av de dolda problemen i den linneanska nretoden, men det zir ingalunda ett problem dgnat att bekymra
den aktive forskaren - rninst av allt Linn6 sjiilv. H6ldne Metzger
gjorde en ging en bred analys av taxonomens ben:igenhet att fdrverkliga sina tankevarelser inom en naiv ontologix, och frir ingen
stammer detta i hogre grad iln.just for Linn6. A andra sidan kan
man siga att sidana tankens skapelser {ramst intresserar den fllosoflskt skolade och bland 1700-talets filosoler nidde ingen llngre
idetta hdnseende dn Immanuel Kant. Hir fdreligger alltse ett giltighetsproblem och detta utgor min frigestillnings kirnpunkt.
Det skall medges att Kants intressen ter sig som snarast medve-

tet torra och kritiskt overvuigda vicl en jimfiirelse med Linn€s
overvildigande betraktelser over naturens ordning och Guds skapelsemonster. I enlighet med huvuclinriktningen av sin tankeverksamhet var Kant mindre inst:illd pi naturens ordning som sidan iin pi den lirrneanska begreppsbildningen omkring den.
Inom denna ram skirpte han sitt lbkus ytterligare och stillde in
det pi den antagna iiverensstammelsen mellan en Iogiskt konstruerad begreppslig hierarki och naturens ordning. Begreppen
klass, ordning, genus och spccies var logiska; men det var inte alls
slkert att de kunde pitriiffas i naturen. I vilken bemirkelse var dir
linneanerna berittigacle att beskriva naturen i dess helhet i fbrrn
+ Med ontologj alses en qr.en av meratysiken aignad
del essentiell:t hos rir)s cller
varelser lattade iabsrr.akt bemiirkelsc (O\'ers. anm_). Nlcrzgers arbere antdrs i noF

appararen,2.
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av ett losiskt system? Om denna fruiga river huvud skulle kunna
besvaras, si maste det ske genom att pivisa nieot slags berattigande liir deras siregna metodologiska fiirfarande.
L stn Kritik der reinrn VernunJt hacle Kant omtolkat de speciella Ia-

sar Newton herlett ur allminna principer och clirvid behandlat
dem sonr specifikationer av de allm;inna lagarna for frjrstielse,
Kant sokte visa alt kausala, substantiella och andra syntetiska principer lig till grund for all tinkbar erfarenhet och att dem forutan
naturforeteelserna inte kunde uppvisa nigon empirisk lagbundenhet.3

Sidana syntetiska principer antogs vara inbyggda i sjalva naturbeereppet, och om vi river huvud taget avsirg att gora naturen till
foremirl fcir viirt t.inkande, s:i mlste vi trlnka pi den sisom lydande under dessa regler.
I stn Erste Einleitu,'lg utlade Kant argumentet att, om man godt()g hans principer, si skulle det fortfarande bli mojligt att fores(alla sis en ordning i naturen, men denna skulle ge uttryck it sa
minga empiriska lagar och f<rrmer att varje fiirsrik till forenhetligande skulle bli hopplost. Visserligen skulle en sidan natur lyda
universella lagar men den skulle inte bilda ett begripligt system.
Si till exempel skulle naturforskaren inte vara i stind attjamfora
former. Varje levande form skulle vara ett unikt fall; fcir att bli
"kind" miste den beskrivas for sig. En dylik brist piL sammanhang, skrev Kant, vore Iidmmande for viLrt forstAende; vi skulle
inte fatta mrijligheten eller nodvindigheten av en helhet av detta
slag.a

Utover lagarna for den rena ftirstielsen, si kravde vetenskaPen
ytterligare en procedurregel. Dirvid vore det inte friLga om att
skildra erfarenheter utan procedurregeln skulle innebira ett systematiskt ordnande av erfar-enhet. Kant gav sin regel benimningen "den formella indamirlsenlighetens princip" och beskrev den i
ordalag,s som hdr nedan skall tolkas.
Vi tilldelar naturen karaktiren av ett empiriskt system inom vilket den ter sig Ior vlra fattningsgiLvor sisom indamilsenlig. En
sidan princip kan visserligen inte ligga till grund f-tir en teori eller
leda till kunskap om objekten och deras sammans:ittning. Men
den ger oss en enkel regel till ledning for vir bediimning och undersokning av naturen.6 Nir till exempel naturlorskaren I6retar
sig att klassificera alla naturens f<rrmbildninuar enligt deras inbtirr03

des riverensstdmmelser och sedan uppsdller ett system pA den basen, sa maste han inledningsvis fijrutsatta att naturen specificerar

sina empiriska lagar och former i enlighet med ett systems id6.

Strukturellt skulle inte resultat uppnidda enligt Kants princip
skilja sig niimnvlrt frin dem Linnd erholl med sin metod. I bAda
fallen skulle den slutliga formella ordningen bli inriktad pe err andamil. Detta innebir att varje komponent i Linnds natursystem
och i Kants begreppsliga system skulle betinga och betingas av alta
andra komponenter-. Och i bida fallen skulle ocksi en sidan genomgiende organisation synas ge skil for en id6 eller ett monster
enligt vilket det hela lorverkligats. I det Iinneanska sysremet rdr
det sig om Guds mdnster, medan Kant bara siger att vi vArderar
natur sisom konstskicklighet tilldelande henne vir egen melinriktning frir att bli i stind att avge ett omdrime om hennes produkter.

Denna 'tilldelning' ftirblir rent subjektiv, och i detta avseende
skiljer sig Kant tydligt frin naturforskaren. VArt omddme, varmed avses f-tirmigan att innefatta det s2trskilda under det universella, tilldelar sig sjdlvt enligt Kant en princip for arr kunna reflektera dver naturen. Principen hr inte nigon naturlag utan en tankelag. Naturfbrskaren antar utan bevismojlighet, att den ooverskidliga mingfalden av Iagar och former han moter kan ges
karaktiren av ett Iogiskt system. Och utan detta antagande kan
ingen fullstdndig och lagbunden organisation finnas till, heller
ingen empirisk enhet f<ir mingfalden av lagar och former.T
Med sidana och andra dArtill anslutna teser i gott minne har
specialisterna olia presenterat den fbrmella indamilsenlighetens
princip sesom ett rent heuristiskt skema. Den tolkningen har favoriserats ay neo-kantianerna med deras ledande intresse f-tir de
kunskapskritiska aspekterna i Kants arbeten. De fann principen
dirmed angiven som den akt som mrJjliggjorde deskriptiv vetenskap.8 Si till exempe l.jiimf?ir Ernsr Cassirer Kants princip med en
friga stilld till naturen:
"Endast erfhrenheten kan lara oss om (principen) visar sig vara
pilitlig, om det ilr mojligt att ni fram till en fullstiindig klassificering ay naturens fbrmer enligt klass, ordning, Iamilj och genus.
Men vi skulle inte ha funnit n:rsot sidant system i naturen om vi
inte forst soA, det."s
Denna tolkning ir varken gruncllos eller falsk; Kants Erste Ein,
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leintng ir.neh ller passager som antyder att med formell indamilsenlighet avsesjust den sorrens heuristiska fiktion.
Andra passager tyder diremot pi att Kants tankar inte i sidana

formuleringar fett en utt,iimmande tolkning. Ofrinkomligen ir
principen om den formella dndamilsenligheten rent subjekriv.
Samtidigt ir den en transcendental princip "som vi har anledning
att a priori omfatta" (Kant)10 Varje jiimfilrelse av empiriska id6er i
syfte att Hra kanna naturens lagar eller former forutsatter, att naturen sjilv iakttagit en viss ekonomi - att den med andra ord har
anpassat sig till virt omd<ime.11 Kants ledande id6 er her att sysrematisk enhet tillfredsstdller vXrt behov av insikt. Men hans tes innebir ocksi att naturforemalen moter oss pA halva viigen och tillliter oss ni fram till begrepp och ordna dem sysrematiskt. Han ralar 6ven om naturens disposition fdr att arrangera lagar och former sa att vi kan fatta dem med vir erfarenhet. Kort sagt, naturen
synes ordna sina lagar och former for vir riikning.12
Den operativa term som loper genom Kants diskussion avser
uppenbarligen det pa fdrhand antagna, forutsittningen (die Voraussetzung). Naturforskaren kan inte pi frirhand veta om naturen ordnat sina former si att alla Ar relaterade till varandra och
hor till ett och samma system. Den formella indamilsenlighetens
princip iir odeterminerad. Det kan finnas stora omriden av erfarenhet dir naturen inte tillgodosett kraven pi en formell Andamilsenlighet. Naturvetenskapsmannen antar helt enkelt for sin
forsknings skull att naturen kommer att tillgodose dem. Och, fdr
att gi vidare med frirmodanden, om hans antagande de facto iterspeglar en verklighet - sag t. ex. ett naturligt system - si kan bevis blott komma i form av en vidare utvecklande id6. For Kant iir
bide antagandet och dess bekriftelse psykiska akter.
Med detta otillfredsstlllande sakforhillande har min diskussion
slutit cirkeln. OtillfredsstAllande meste detju te sig for den resolut
verklighetsforankrade naturforskaren. Vad som borjade med
Linnd sisom ett givet faktum, naturformernas regelbundna
anordning, har i Kants hiinder blivit ett problem laddat med svirigheter. Knappast ges det nigot bittre exempel pi Kants bendgenhet att omvandla uppbyggande men improduktiva id6er till
aktiva krafter i en unders<ikning. Overensstdmmelsen mellan naturen och mdnniskans insikt, som Linn€ lorklarade genom att
hAnvisa till deras gemensamma ursprung i gudomen, dr f<ir Kant
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en geta som blott kan losas genom att man ger dverensst.imrnelsen
niuot slags berittigande grundat pe vira subjektiva antaganden

och tankeprojektioner.
I all sin skenbara anspriksloshet dr den av Kant fdreslagna losningen pi det problem, som dciljer sig i det linneanska systemet,
inte bara den enkla anpassning av en rnetod som den synes vara.
Principen om den formella indamilsenligheten rhttar inte si mycket till det traditionella antagzrndet av en harmoni mellan naturen
och vir forstindsutovning som den Sndrar pA dess id€bakgrund

genom att ateruppratta antagandet inom ramen for en tankandets grammatik. Den linneanska vetenskapens grundliggande
termerJ natur, system, ordning och iindamil fortfar att spela en
stor roll i Kants diskussion - men bara pi ett visst avstind. De betraktas och godk:inns enbart som id6er utlormade i medvetandet.
I och med denna omvandlingsprocess har alla de traditionella
metalysiska elementen i den linneanska naturhistorien forsvunnir
eller forvandlats till oigenkdnnlighet. Med dem har f'orsvunnir
Linn6s naiva men levande undran tiver skapelsens uppenbarelseformer. Hade sidana kinslor nigonsin lullt berittigande? Pi en
punkt i sin diskussion stillde Kant frigan om nigon annan in en
transcendental filosof nigonsin haft ratt att undra over naturens
indamilsenliga ordning. Sjiilvfallet kunde inte ens filosofen peka
pi ett enda fall dir indamil verkligen forelig, men endast han
kunde igna tankearbete it att analysera lndamilsid6n i hela dess
r
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ERIC FABRICIUS

SYSTEMATIK OCH ETOLOGI

Behovet och f-ormigan att indela i kategorier och klassificera har
djupa rajtter i den miinskliga naturen och utgjorde otvivelaktigt
en grundftirutsdttning fcir tankeformigans och talsprakets utveckling, eller med andra ord sjilva minniskoblivandet. Djur och
vixter hrirde siikerligen till de foreteelser som minniskan tidigast
namngav och dirmed var ocksi grunden lagd till en enkel systematik. Det ir mycket vanligt att djurnamn kort beskriver nlgonting som ar karaktaristiskt f<ir djuret ifriga och diri ingir olta
ocksi typiska beteenden, som exempelvis i griishoppa, f:isting,
barkborre, dddgravare, hackspett och myrslok. Pi en enkel nivi
dr silunda sambandet mellan systematiken och kunskapen om
djurs beteende s:ikerligen lika gammalt som det miinskliga talsprnket.
Den vetenskapliga systematik som i sin moderna lbrm skapades

av Linn6 kom till en borjan naturligt nog att huvudsakligen

pi morfblogiska karaktdrer e{tersom den vdsentligen utgick frin beskrivningar av dijtt material i hopbragta samlingar.
Men beteendet var dock ingalunda bortglcimt. I sina flcireldsninear over djurriket gav Linn6 silunda en myckenhet av livfulla och
ingiende beskrivnineal av djurs beteenden sont mingen glng innu skulle forsvara sin plats i etologiska arbeten och han utrryttjade
ddr ocksi i vissa fall beteenden sonr kdnnetecken for arter eller
slikten. Genus Falco karaktiiriscrar hau silunda icke endast genom egenskaper hos n:ibb och klor utan even genom att "de fara
alltid solitarij, se att knapt nvi Iiiljas iit, utan allenast den tiden de
paras" och om krlkan heter det att "Horlan (:och alla honor i cletta genere:) ligger allena pa aggen, men hannen fiidcr och matar
henne, si ldnge hon ligger". Redan i den fcirsta trpplagan av Slslema naturae ( 1735) tog Linn6 som bekant dct djirva steget att i ordgrundas
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nitlgerl Antxopomorpha sammanfdra mdnniskan med aporna och
han i avhandlingen Mmniskans Cousiner (17601kallade aporna'
"wira nirmaste slegtingar" hlnvisade han bland annat utfdrligt
till rninga likheter i bereender. Att Linn€ anv:inde uttrycken kusir.rer och sliktingar, som idagligt tal anger gemensamt ursprunB,
antyder att han hdr kan ha varit snubblande nira utvecklingstanken. Sedan denna fick sitt genombrott med Danvin blev systernati
ken direkt anknuten till evolurionsfbrskningen ddr teorier om beteendet och dess utveckling har diskuterats redan {iin forsta brjrjan. I sitt klassiska arbete The Origirt of Specie.r (1859) har Darwin
silunda ett helt kapitel nred titeln Instinct dir han i mycket fdregriper den moderna etologin och dess anknytning till systemati
ken. Han jimfcir drir instinkter nted kroppsliga strukturer, visar
med en ling rad exempel att de likso dessa uppvisar en lrftlig
variation som gdr a(t de stegvis kan forindras genom naturligt urval samt fiamhiller at( narbeslaktade d.jurarter har stora Iikheter i
beteendet iven om de lever i helt olika virldsdclar.
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erulemijnstren.s i dmfdrande an atomi

Det var som bekant friimst Konrad Lorenz som eav impulsen till
etologins framvlxt som en samlad vetenskap och naturligt nog
lom hans id6er att i hou grad satta sin pragel pi denna forskningsgren, sirskilt i dess inleclande skede. Redan som gymnasist
entusiasmerades Lorenz av en bok om Darwin och utvecklingsliran. Sin vetenskapliga utbildning pibrirjade han genom medicinska studiel vilka, som bruklist var pi den tiden, inleddes genom
urundliga kurser i jimforatrde anatomi pi till avsevrird del zoologiskt material. Genom en mycket fiamstiende och entusiasmerande luirare mottog hzrn iiven dir outplinliga intryck och allt detta
kom att bli avgorande fijr hans liv. Som mil for sin livsgirning satte Lorenz att i beteendeforskningen till:impa denjdmlorande anatonrins principer rnot evolutionsbiologisk bakgrund och detta blev
dven ett mirl fbr etologin som silunda kan siigas vara ett barn av
den-jimforande anatomin och ddrmed ocksiL av systematiken. Systematik miste byggas pi karaktlrer som si lingt som m<ijligt 1r
geDetiskt betingade och silunda irterspeglar verklig sliktskap och
lijr etoloqema gillde det att i beteendet finna sidana motsvarig109

heter till excmpelvis skelettclelars utftrrmning, tandlirrmler och
andra liknande rror{blogisla kirrrrctcckcn. Detta letande efier'
iirftliga karaktiirer kirklarar ocks:r den sirskilt av hunranistiskt
orienterade kritiker som ensidig uppfattade inriktningen pi arvets betydelse som inledningsvis karaktiriserade etologin.
En god utsengspunkt fann Lorenz di han visade att iustinkthandlingarna uppbyggs av vad man nun)era kallar fixa rijrelsemonster och taxier. De fixa rorelserndnstren liirloper enligt ett genetiskt betingat och timligen ofririnderligt motoriskt schenra,
som i stort sett er oberoende av individcns erfarenhet, medan de
mera plastiska taxierrra riktar riirelsen pi ett adekvat sAtt i forhallande till djurets omgivning. Ett klassiskt exempel ar grodans insektsfengst dar taxiskomponenten representeras av att djuret vander sig i riktning mot bytet och det fixa rdrelsemonstret av att den
klibbiga tungan sedan pe ett stereotypr sitt slungas ritt framit
och triiffar offret. I vissa instinkthandlingar dominerar de fixa rorelsemrinstren i si hog grad att de blir lika artspecifika som minga
morfologiska karaktdrer och sirskilt tycks detta gilla beteender.r
som har en signallunktiorr i sociala sammanhang. Alla hundar viftar pi svansen som uttryck for social kontaktberedskap och katter
krciker rygg i aggressiva situatiouer, medan hundar di i stillet
blottar tinderna, riktar oronen uppit, reser ragu och hdjer svan,
sen. Motsvarigheter finner man i den m:inskliga mimiken. Att ex,
empelvis leendet iir ett motoriskt monster som inte behover inliras genom hirrnning visas silunda genom att dven blindfodda
barn kan le pi det lcir arten minniska karakt:iristiska slttet.
Ldten istadkommes i ming lall genom fixa rtirelserronster i de
ljudalstrande organens muskulatur och detta dr bakgrunden till
att even letena sa ofta dr artkaraktiristiska. Hundar skeller, katter
jamar, hlstar gniggar och en god fdltornitolog kan identifiera ett
stort antal figelarter med hjillp av deras liten. Likasi skrattar,
griter och skriker alla minniskor pi det sitt som er karakt:iristiskt
for H omo sapiens, helt oberoende av sprik och kulturkrets.

B

eteenden som systematisho. harahttirer

En av de forsta storre jdmforande undersrjkningar som kombine-

rade beteendekaraktdrer med systematik gjordes av Lorenz
I
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(1941) och g:illde andfiglarna som alltid har varit friremil for
hans speciella intresse. Fiir gruppen andfiglar sr:illde han dar
upp ett fbrmligt stamtEid (fig. I ) sorn till v:isentlig del baserade sig
pi fixa rorelsenrrinster, lremst ur parningsspelet. Man kan alltsi
hAr tala om ett andfaglarnas sexualsystem som dock i motsats till
Linn6s botaniska sexualsysrem samridigr avspeglar slakbkapsforhillanden och silunda ocksi ir ett naturligt system.
Om man pa detta sattjemldr beteendet hos ett antal arter, som
bildar en tamligen enhetlig grupp, finner man art vissa beteenden
ar gemensamma flor alla dessa arter, medan andra beteenden fdrenar mindre undcrgrupper av arter, som star varandra sdrskilt
ndra och i systematiken exempelvis betraktas som sldkten. Hos
alla arter av siminder har honan selunda ett beteende som kallas
hetsandet eftersom det kan leda till att hennes hane gor ett
angrepp mot en lrdmmande and. Siminderna (4 I6 i schemar,
bild 1) som stir varandra ndra och numera brukar fciras till slakrer
Anas har, som schemat visar, ocksi ett stort antal andra gemensamma beteenden som skiljer dem lrin exempelvis gissen
(19-20) med vilka de dock delar nigra karaktdrer sisom ungarnas enstaviga si kallade overgivenherspip. Nigot fler beteenden
gemensamma med sim6nderna har gravinderna (1i-18), som
emellertid overensstlmmer med gassen deri att de vid parningsforspelet doppar huvudet under vartner. och innu mer gemensamt med siminderna har brudanden och mandarinanden. som
brukar lijras till en siirskild undergrupp bland andfiglarna, kallad tredinder. Det framgir i andra sidan ockse att det bland de
egentliga simanderna finns mindre grupper ay arter, som har vissa beteenden gemensamma och uppenbarligen ir sdrskilt nira beslSktade. Detta g:iller exempelvis grupperna blisand sydarneri-

kansk bl;isand snarrerand, kricka-chilensk kricka, stj;irtandsydamerikansk stjiirtand-trahamastjirtand. samr erta-skedand.
En del forskare har velat fora dessa fyra grupper rill var sitt sliikte
och systematiken dr hlr nigot vacklande, beroende pi om man
ligger huvudvikten pi gemensamma karaktirer som forenar ett
stort antal arter, eller pi differentieringen i mindre undergrupper'
Det i fig. I avbildade schemat var ernellertid inte avsert som err
komplett "stamtrdd" for hela gruppen andfiglar, ty det byggde
endast pi de arter som Lorenz vid denna tidpunkt hade kunnat
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srasand m.rr. (,4,ar)

13.

15.

18.

Fig. l. Etl huvudsakligen p:i bet eendekar a k r:irer. gIx n dal "slan)l).iid" for.
andfiglarna. Lodrdta linjer marker-al alle) och vig)-iira linjer eemensanr
ma karaktarer. Olyllda cirklal anger arr en kalakldl saknas och fj llda all
den e1 s:irskilt star-k( utvecklad. !drkorlringarna ntalkelat. katakt:it-et.,
exempelvis enstavigt dver givenhets pip (EPV), hctsande hos ironan (H),
sidoriktad huvudrorelse vid hetsander (Skh), punrpande huvudlcjlelser'
som parningsinledning 1P), halsdopp:rnde sonr parninqsilledling 1He),
nickancle simrorelser hos honan T icl palnirrgsspelel (Ns), hajd fianrkropp
vid hetsandet (HV). (Efiel l-orenz 1r-in Fablicius, I973.y
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studera ingiende eftersom de ingick i den samling av levande figlar som han hade vid sin institution. Arbetet har emellertid fortsatts av andra forskare, friimst Delacour och Mayr (19.{5) samt
Johnsgard (1965) och resultatet har blivit att andf-iglarnas syste-

nratik har kuDnat revicleras pa ett ganska genrxrgripande sitt.
Inom systematiken kan beteendestudier sirluncla vara till god
hjiilp niir det giller att bedijma olika djurarters sliktskapsforhillande och evolutionens sannolika forlopp. Sjiilvfallet blir sidana
slutsatser sekrareju fler karaktirer rnau kan bygga pi och beteendekalaktirerna har sitt storsta virde som komplement till morfoIogiska och fysiologiska karaktirer och kan st:irka slutsatser soln
dragits pir siidana grunder.
Fltt sarskilt viirdelullt hjiilprnedel Ibr taxonomin har beteendestudierna blivit n:ir clet giller vissa fbrmer som morfologiskt dr
mycket svira att skilja och ett belysande exempel {inner man redan i det forsta numret av tidskrifien B?ra our (1947\. Den holllndske etologen A. Adriaanse redogdr cl:ir fijr hur hans beteendestudier blev utgilrgspunkten for beskrivandet av en ny art hos
sandstekelsl:iktet Ammophikt. Dessa steklar bygger ett slags kammare, dir de lagger ett :igg sedan de slipat in bediivade bytesdjur
som fcida it clen larv som skall klackas ur iigget. Pl en lokal i Holland observerade Adriaanse att steklar som han di trodde tillhord.e arten Ammophila campestris pi flera punkter avvek frin det beteende som redan den kinde svenske entomologen och beteendefrrrskaren A. Adlerz ( 1909) hade beskrivit som karaktiristiskt for
denna art. Som byte tar denna sandstekel enbart lirilslarver. Den
l:iuuer sitt igg pir den forst inskipade larven och slipar inte in mera proviant till denna hila innan dgget har klickts, utan bdrjar i
stellet bygsa nya hilor, si att den karr proviantera ftir flera hikrr
samtidigt. Karaktdristiskt iir ocksi att nir den till sist nted en
propp tillsluter en med tillrlcklig proviant forsedd hila si tar den
materialet till denna hir och var runt ingangen.
De av Aclriaarrse iakttasna sandsteklarna tog daremot endast
blaclstekellarver som byte. De vantade inte med att sldpa in flera
Iarver tills det fiirsta iieget kkickts utan fullbordade i en foljd hela
provianteringen i en hila och tillsldt denna innan de bdrjade er:iva ndsta hila, och allt materialet fiir tillslutninssproppen tog de
pi en enda punkt, genom att grava en djup grop irrtill ingingshilet. Adriaanse pirvisade ocksii skillnader i rorelserna vid transport
3 C.rnn (lrurnublr

an ror
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av bomaterial m. m. och entomologen J. Wilcke som uppmiirksammat allt dctta fann sedan ocksi nrorfokrgiska karaktarer soltr
kannetecknade steklarna med det avvikancle beteendet och kunde
beskriva dessa som en ny art, AmmophiLa adriaansei (Wilcke 1946).
Ett annat exempel ir de av professor E. Sylv6n vid Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm stuclerade gallmyggorna dir morfologiskt knappt s:irskiljbara arter kan diagnosticeras genom karakt:irer sidana som huruvida de ir gallbildande eller inte, vilka vdxter de utnyttjar och gallbildningarnas beskaflenhet.
For att aterge till hogre djur szi har omfattandejdmforande erologiska undersiikningar dven gjorts pi flera grupper av fiskar,
groddjur, reptiler, figlar och diiggdjur. Nir det gdller daggdjuren mi hdr endast namnas att sedana undersokninsar pi hunddjur har bidragit till att belysa den omstridda fregan om tamhundens hdrstamning. Det har visat sig att hundens och vargens signalhandlingar iir praktiskt taget helt identiska, medan schakalerna, som en del forskare velat inkludera bland tamhundens stanrformer, tydligt avviker i dessa avseenden.
Vidj6mfrirande etologiska undersokningar har man i allmdnhet studerat beteenden som karaktdriserar arter, slikten eller familjer, men det finns ocksi beteenden som ir gemensamma for
stdrre systematiska enheter. Ordningen duvor (ColtrzDae) karaktdriseras silunda av att alla hithorande arter dricker genom att de
hiller nibben nedsinkt i vatten och suger detra i sig med pum,
pande sviiljningsrorelser, rnedan de flesta andra figlar fcirst doppar ndbben i vattnet och sedan hrijer huvudet och gor svdljningsrorelser.
Ett anmArkningsvirt exempel piL att iven mycket stora taxa kan
karaktdriseras genom lorekomst eller avsaknad av vissa beteenden finner man hos groddjuren. Den svenske paleontologen Erik
Jarvik har som bekant visat att stiartgroddjuren och de stjirtkisa
groddjuren har utvecklats ur tvi helt olika grupper av under devontiden leyande kvastfeniga fiskar. De stjartldsa groddjuren leder silunda sitt ursprunu frin gruppen Porolepiformes, medan
grttppen O*eolepiformes givir upphov till siLvdl de stjirtlcisa groddjuren som alla ovriea grupper av fyrfota djur och alltsi iven oss
sjiilva. StjArtgroddjuren till vilka vattenddl()rna hiir intar silunda
en isolerad stillnins och miirkligt nog skilyer de sis ocksi frin alla
andra lyrfbta cljur genonr en fundarnental etologisk karaktir-,
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den totala avsaknaden:rv en par.ningsakt. Hos vatteniidlotna tr:ider uiimlisen hancn inte i tysisk kontakt mecl honan utan
sir fram:lt dver b()ttnen och avsitter dir en portion sperma i
Ibrm av ett klibbigt paket som kallas spermarolbr. Honan foljer
elier hononr och kommer dt att glida over spermatofrrren med
sin analdppninu, dir dcn klibbar fast. Hos de stjirtlosa groddjuren som vir vauliga grocla ornklamrar. hanen ddremot honan och
de har silunda som alla andra fyrlbta djur en verklig parningsakt,
iven om iggen liksom hos minga fiskar befiuktas utanfor honans
kropp. En sirdan parninusakr dar kiinsdppningarna nirmas till
var-andra har formodlisen varit utgingspunkten fdr utvecklingen
av en inre befl'uktnins.
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Jimforande etologiska undersoknir.rgar inom grupper av narstaende arter bidrar iute bara till att belysa graden av sliktskap mellan dessa och evolutionens sannolika frirlopp inom en sidan
grupp, utan de kan ocksi hjdlpa oss art bilda oss en uppfartning
om hur man kan tdnka sig att sjdlva beteendena har utvecklats och
differentierats. Mest ingiende har man hdr studerat signalhandlingarna och pionjaren var Niko Tinbergen ( 1952).
Samverkan mellan individer ar en {drutsettning fcir varje djurarts lbrtbestind. I enklaste fall mirste atminstone hanens och honans beteende samordnas si att konscellerna kan samn-ranforas
och frin denna utgengspunkt har man sedan hela skalan av en
mer eller mindre komplicerad samverkan mellan individer, exempelvis vid yngelvird eller vid social samverkan inom Ilockar och
samhillen. All denna samverkan, ellcr med andra ord allt socialt
beteende, bygger pi siunaler pi err sarr sonr l<an jimforas med ett
system av sandare och pi dem instiillda rnottagare. En sigrral i eto
logisk mening iir silunda en struktur eller aktivitet vars funktiou
iir att utliisa bestamda beteenden hos andr-a individer, vanligeD av
Samma art. Hir iniresser';r .)ss f l-amst signaler tliir riirelser spelar
en visentlig roll.
En del enkla signalrdrelser kan sikerligen hirledas ur.autorronra re{Jexcr, sidana sorn uppresning av hir hos daggdjur- och
Ijidrar hos figlar. Uppresnine av kroppsbeklidnaden medverkar
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normalt vid ternperaturresleringerr mcn iir rrcksi ett mycket vanligt u.toment i hotsignaler, som di err hund rcser ragg. I situationer dir szidana siunaler upptrider iir cljuren utsatta for stimuli
som via aktivering av det autonorna ncrvsystemet okar kroppens
beredskap fiir pili-estningar, bland annat genom okad andning
och puls. Det aktiveracle autor)ollta nervs)stemet paverkar emellerticl ocksir de musklel sonr rcscr hirr eller fj:iclrar, vilket leder till
att kr-oppskonturen fiirstoras. Djuret ter sie dir mer avskrickande
fiir en motstendare och d:irnred konrrner selektionen att gynna alla mutationer sorn ser en okacl tcndens fiir resning av kroppsbcklildnaden i just clessa situationer.
En mycket vanlig k:illa till signalrorelser har uppenbarligen ockszi varit intentionsrorclser. alltsir frirberedelser eller inledande skeden till olika rcirelsesekvenser. Redan en stund innan en grisand
flyger upp, kan den silur.rda upprepacle ginger slunga huvudct
upp:it. Detta ir en signal som fiirsitter alla medlemmar i en andflock i flygbcredskap och silunda sikrar derzrs samtidiga upp11og,
men samtidigt dverensstammer beteendet mycket nara med de rdrelser en grisand gor i det tigonblick den verkligen flyger upp.
Det oppnande av munnen som ingar i hotbeteendet hos ett stort
antal ryggradsdjur kan pi liknande sdtt hirledas ur en forberedelse till bett.
Mirnga signalrrirelser har sikerligen ocksi unecklats ur vad
man kallar iiverslagshandlingar varmed fiirstis till synes irrelevanta beteenden som o{ta upptrider i koufliktsituationer. Nrir tvi
tuppar sliss konkurrerar Ilykttendetrser med anereppstendenser
och i den situationen ser man clem picka liksom nervost mot marken, antaglieen till fi;ljcl av ett komplicerar v:ixelspel mellan h:immande och avhimmande mekanismer idet centrala nervsysten)et.
Beteenden som hos firglar olia upptr:ider sorn overslagshandlingar Ar riirelser som har s:rmband rned niritrgsupptagande samt
putsningsrorelser och man flnner mycket ofia signaler som har sii
stor likhet n)ed just dessa riirelser aLt de med stdrsta sallnolikhet
kan hirledas liin dem. Som signal vid parninusinledningen hos
tamduvan lorekommer siluncla den si kallade skenputsningen,
varvid fhgeln hastigt lor nibben mot 11'eeen, och hos dnder finner mao en stor miingd spelhantllinuar som kan hiirledas ur putsningsrorelser vilka antagligen ursprunslisen upptriitt som overslagshandlingar.
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I)et finns ockse menga sigJnalriirelser som innebiir ell motorisk
kompromiss mellan konkurrerande tendense[. N-lr erl trul skall
attackera cn motstendare riktar den niibben nedit sorn forberedelse till hugg men n;ir den dr ulrderlipJsen drar den halsen bakit
och hri,jer nibben som itrtention (ill att dra sig undan. Vid revirstrider riktas n:ibben di rner eller rtindre atrtingen nedirt eller
uppit si att ligelns motivation eller med andra ord sannolikheten
att den attackerar eller flyr kan avl:isas nistan som pi visaren i ett
kansligt instrument. Feglarna kan di anpassa sin strategi efter
motsteudarens sannolika beteendc och nibbstrillnirtgen fungcrar
silunda som cn graderad sisn;rl som bidrar till att rcglera koutrahenternas framstiitar eller retrittcr. Denna kompromissprincip
iir mycket vanlig i sisnalrdrelser och kan dvetr spirras i det ntinskliga minspelet, som bland annat framgAr av uttryck sidana som "elt
sotsrrr nrin".
Genom attjdrnfora n:irstirende arter kan mau i minga fall bilda
sig en upplattning orrr ritualiseringspr()cessens fiirlopp. Vid den
tidigare beskrivna uppfloussignalen hos grisanden slungas huvudet och halsen ging pi ging uppit pi ett sitt sorl niira dverens-

stammer rned rolelserna vid avspringet fiir ett verklist uppflog.
Hos viggen och dess nSrmaste sl:iktingar bestir uppflogssignalen
daremot endast av en vippande riirelse rdtt uppirt och nedit nted
nlbben, medar.r halsen dr orcirlig. Avcn kanadagirsen vippar nibbcn uppit och neditt med oror-lig hals, men hir har ett sidoriktat
moment tillkommit. si att nibben beskriver en cirkel och rorelsens elfekt fijrstiirks genom att denna firgels vita kindflickar darigenom vdxelvis exponeras pi hciger och vinster sida.
Nar det geller sisnaler i Ibrtplantingsbeteendet medverkar flera lhktorer s()n) tenderar att giira clem distitrkta. F6r det forsta
kan -ju inga arvszrnlag foras vidare utan att etminstone fi)rtPlaDtningsbeteendet firngcrar- pi ett betryggalrde s:itt trh ett extremt
exenrpel :ir hlit vissa itrsekter rrh anclra r1'ggradslosa djur dir den

Iullbildade inclividen inte intar nigon fi)da utan har fortPlantninqen som sin enda furrktiott. I)iirtill kontmer att olikheter i de
signaler sonr reglerar parbilclninu och parning ofta ocksi har stor
betydelse som isr>leringstnekarnismel vilka liirhindrar hyblidisernirrg mellan ners[iende artet-och, efiet'sout arthybrider olta dr
sterila cllcr har nedsattt fruktsanrhet, gynttar selektiotren di allt
som gt)r sidana signaler clistinkt artspecifika. Allt detta bidrar till
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att gdra fortplantningsbetecrldets sisnaler si plifallancle och spcciella att vi i nrirnga fall upplattar dem sont bisarra, sonr exempelvis
spelbeteendenar hos brushanar o<Jr tuppar av nringa honsf:iglar
eller paradisl7rglarnas dauser. Det iir ocks:i detta hogt drivna krav
p:r pregnans och artspecilitet son] har gjorr s:irskilt parninusspelets signaler se anyindbara i taxonomin att en slstematik som utnyttjar sidana karaktdrer i viss mirr kan te sig som eft sexualsystem. Morfblogiska paralleller hairtill finner ntan hos vissa insckter dir hanens och honans konsorgzrn iir s:i specilikt anpassade eI
ter vararldra att parning mell;rn nirstiiende arter blir fysiskt omiijIig.

Diflbrentiering genorn anpassning till miljdn

Vid.jimfrirande undersiikninsar Iinner mau, sonr nimnts, ofia
att beteenden med en grundldggancle likhet:ir senrensamma for
en hel urupp av med vararrdra besliiktade arter. l,ikheten beror
dfr pii att rlessa beteenden ir homolosa, det vill sdga de har gemensamt ursprung. Ndr clet giller signaler kan evolurionen senom kraven pi pregnans och artspecifitet lecla till en viss differer.rtiering inom det gemerrsarnnra grundmiinstret, men ddrtill kommer att beteenden kan modifieras si att de anpassas till de rnilj<iforhe'rllanden, fcir vilka varje art har specialiserat sig. [,Angst ger
dessa lorrindringar hos de arter, som lever i cle rnest extrema miljoerna, och d:,ir kan ocksi helt nya beteenden tillkonmzr.
Belysande exempel pi denna pr-incip fann Tinbersen (1959) i
sin redan klassiska studie iiver misfiglarnas jdmforancie etologi.
De flesta misar l-r:ickar pi marken men en art, den tretiiga misen, har specialiserat sig for en extrem hickningsmiljo och bygger
sina bon pi smalzr hyllor i krclr:ita klippstup. I sambar.rd ddrmed
har ocksi flera beteenden zrnpassats si att de awiker frin andra
misars.
Belysancle exentpel pi senlensamma beteendens anpassning till
olika miljt;er fintrer man ocksi hos svenska laxfiskar. Hos alla arter av denna grupp orienterar siq hanen och honan vid lekakten
sicla nrot sida och utftir undulerande bilrrirelser som kan hiirledas
ur simriirelser. Hos siken som leker i fritt vatten kan dessa rorelser knappast skiljas frin yanlisa simrdrelser. Hos roding, lax,
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oring och nirstirende ar-ter sker lekakten i en grop som honan
graivt i gmset. Hos riidingen som ofta lcker i sjoar kvarstir en
fl'anrdrivande effekt i de undulerande rorelserna, si att fiskarna
under lekakten glider fram over lekeropens botten medan dggen
avges. Vidare utfor ett rddingpar llera lekakter i samma grop innan honan fyller igen clenna mecl grus och borjar grliva en ny.
Laxen och oringen sont leker i strommande vatten utfdr ocksi de
undulerande rorelserna under lekakten, men Paret sdr darvid
stilla i lekgropen och honan {yller omeclelbart igen denna innan
hon pibrirjar nrista grop. Dessa arter visar silunda anpassningar
som minskar risken for att egsen skall spolas bort av strijmmen
och undulerandet har hos dem uppenbatligen ritualiserats si att
det huvudsakligen funserar som en signal eller stimulus som bidrar till att utlosa avEiivandet av konsprodukter-na. Den mesl extrema anpassningen till lek i strommande vatten visar harren, som
leker pl krcinet av srusbankar dar vattnet forsar fram och djupet
:ir ringa, si att inte ens bogropar siclana s()m Iaxens och tiringens
skulle kunna forhindra ett bortspolande av:iggen. Hos harren dr
de undulerande riirelserna hos honan extremt kraftiga och hon
brijer diirvid ryggen bakiLt si att hennes analparti pressas mot bottnen och ungef;ir som en levande borrrnaskin arbetar sig ned i gruset dAr aggen avses, och hanen bidrar genom att legga sin ryggfena river honans si att hon likson.r lises last mot bottnen.
De laxartade fiskarnas anpassning till olika strom- och bottenftjrhirllanden har paralleller inom andra fiskgrupper med minga
arter anpassade till olika miljoer. Bland de si kallade "darters", en
artrik grupp av nordamerikanska abborrfiskar, finner man silunda arter som leker pa grusbotten i snabbt strommande vatten och
hos dessa borrar honan liksom hos harren under vibrerande rorelser ned analpartiet i gruset dzir Aggen avges. Denna grupp 1r
inte ndrmare besl5ktad med laxfiskarna och hir har alltsi anpassning till Iikartade miljoer lett till rzitt lirngt giende likheter i beteendet, vilket ar ett exempel pi vad man kallar kotrvergens. Inom
grupper av besllktade arter ar dercmot sannolikheten stor for att
likartade rorelsemiinster har gemensanlt ursPrung och silunda 1r'
homologa, och det dr huvudsakligen inom sidana grupPer som
beteendestudier kan bli ett hjlilpmedel isystematiken. Ett starkt
indicium 16r homologi har oran om man linner att ett rijrelsemonster, iven om det anpassas till olika miljiifrJrhillanden, bibe119

hiller grundliiggandc gemensanrma drag

hos de olika arterna, liksorn de uncluleratrde bAlrcirelserna hos laxfiskarna.

Mrinnishan och hennes krt.sincr
Under senarc ir har vid jim{cirande etologiska studier inom ver
egen ordning, Ptirnates, frarnkorrmit intrcssanta resultat som
principiellt helt overensstdnrmer med yad rnan lunnit inom andra
grupper. S:irskilt har man koncentrerat sig pi nrinspelet som ar
av si stor betyclelse i primaternas sociala kommunikation. Man
har d:i funnit att det llnns mimisk:r signaler som, med nigot varierande utfbrmning, al' gemensamma 1-or vissa primater, nimligen
de markattartade aporna (makaker, babianer och markattor),
minniskoaporna och minniskan. Kanske mest ingiende dr hir de
studier over leendets och skrattets hirledning som gjorts frhmst
av van Hooff (1972).
Virt leende:ir uppenbarligen honrologt med den ftir denna
grupp av primater ge mensamma sigual som kallas det tysta tandblottandet. Utan att avge negot Iate drar djuret di munvinklarna
it sidan, varjimte hos minga artcr lapparna skiljs si att tender-na
delvis blottas. Man lijrmodar att detta beteende ursprungligen
har utvecklats ur med llten forenade tandblottande hot- eller lorsvarssignaler hos ldgre primater'. Hos alla arter av den nlnrnda
gruppell har emellertid liitena Iorsyunnit t>ch signalen har fitt err
aggressionsdimpande effekt som vi uttrycker med tales;itt sidana
som "ett avviipnande leende", och hos markattor samt en del makaker ir den d:irtill fiirenad med en kvarstirende tendens att fly.
Vanligast;ir den hos dessa arter i situationer dlr.en ranglfrg l1ockmedlem miste dimpa en domincrande individs aggressivitet Iirr
att kunna stanna kvar iflockens gemenskap. Den diimpar ocksi
rddsla och kan visas av eu dominant individ som dirmed upprnuntrar en raneldgre att intc dra sig undan. Hos andra arter har
tyngdpunkten annu mer gliclit over till social gemenskap, szi art
det tysta tandbkrttandet hos babianerna, gorillan, schimpanselr
och nrdnniskan lidntst uttrycker en beredskap till social kontakt.
Aven minuiskans skratt Ar mecl stiirsta sanuolikhet honrologr
med en hos de nimnda grupperna av apor frirekommande signal,
som man kallat det avslappnadc muniippnandet. Munnen dr di
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Fig.2. Aven inonr dcn grupp vi sj:ilva rillh<)r gdllel arl fixa rorelsenli;nsler. kan visa stora likheter hos rr:irstiende artet-. H:ir skratt hos nt:inniska

och schinrpans. Hos bigge :ir lllul]nen vidcippen och korta liucl ulsldts i
srabb fdljd. (lllier van Hooff. 1972.)

viddppen, och hos flera arter ar munvinklarna dragna it sidau
uppit. Hos mdnniskan dras bide uuclerlippen och overldppetr undan, si att biigge tandradcrna blottas och vid hog intensitet
sker detta dven hos schimpansen, som dock vid mettlig intensitet
bara bkrttar den undre randraderl (fig 2).'Hos minga arter itfoljs
detta beteende en hastig rytmisk andning som kan vara tydligt
horbar, och hos mdnniskoaporna kan den itf-oljas av k()rta i stackato avgivna liten som kan lnta som ett flamtarrde smiskrattande.
Hos nrdnniskan itfoljs beteendet alltid av stackatolltena som hiir
d:r ntycket ljudligare in hos rninniskoaporna. Vid intensiva utbrott av detta beteende utl'or alla arterna ofta hastiga och timligen oberikneliga rorelser.
Det avslappnade munoppnandet upptrader hos alla arterna i
samband med lek som ofta karaktiriseras av tumultartade och
nyckfulla moment och der er lbrtfarande vanligt att vi skrattar i situationer de nesonting ovantar hAnder. Djulens lekar karaktiriseras ju av snabba och nycktulla vixliugar mellan element som
och
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egentligen tillhor helt olika beteenclen sisom 111kt, forfoljande,
kamp, niringssiikande och sexualitet. Hos mandrillen upptrAder
det avslappnande muniippnandet endast som direkt intcntion till
det fiirsiktiga bitancle i motpartens p:ils soru forekommer i samband med lek{ulla brottninsar, ruen bland annat hos schimpanser)
och gorillan kan denna signal Aven visas dir parterna iir piL ganska
lingt avstirncl frin varandra och fungerar di som en uppfordran
till fortsatt Iek. Det avslappnande munrippnaDdet med stackatolatena kan ocksi utlosas genom av kinselsinnet Iormedlade retningar av ett slag som ofta forekommer vid lek. Hos ungar av schimpans och gorilla upptriider det silunda om man kittlar dem, i likhet med minniskans skratt.
Hos de flesta apor:ir alltsi det tysta tandbkrttandet och det avslappnande munoppnandet tva helt skilda signaler som upptr:ider i var sin typiska situatior.r. Den forra signalen anvinds frimst
di det gailler att dampa en annan individs aggressivitet eller ridsla
se att ett narmande blir mo-jligt, medan den senare er forknippad
med lek eller upp{brdran till lek. Hos minniskan fiirekommer leende och skratt diremot ofta orl ocksi ingalunda alltid i mycket
likartade situationer och kan iivergi i varandra och en tendens till
en sidan utveckling kan Aven spiras hos vissa apor sisom schimpanserr och, innu tydliuare, hos nandrillen.
Forutom i leende och skratt kan homologier ocksi pivisas i andra rnimiska signaler hos primater. Hos unpJarna av bland annat

makaker, babianer, orangutang, gorilla och schimPans f'orekommer siLlunda ett putande med ntunnen som kan itfiilias av ett lete
"oooo", i situationer d:ir ungen tigger {oda av modern eller efterstnivar kroppslig kontakt med henne. Hos schimpansungar och
mlnniskobaru ser man detta beteende ocksi di ungens intresse
har vickts av ett nytt obiekt och det riktar di lekkamraters intresse m()t detta.

Nir det giller mimiken och dess fixa rorelsemonster rider det
knappast nigon tvekan om att delr lingt giende iiverensstammelsen mellan olika arter av primater inklusiva minniskan gnr tillbaka pi gemensamt ursprung. Stora likl.reter finns ocksi i minga
andra signalrorelser. Bide rninniskobarn och minga aPors urI[Jar
breder silunda ut armarna di de vill bli upptagna av modern som
har svirt att notst:l denna signal, <rch mdnniskoapornas hotbeteenden. varvicl de bland annat kan sli handen hirt i marken eller
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stanrpa och sl:inga foremirl omkring sig, ter sig inte heller sir-skilt

{iinrmancle.

I

schirlpansernas hilsningsbeteenden

ingir bide

hanclslag, kyssande, omfamningar och bugande vilket sistnAmnda
visas av rangliiga indiviclcr mot clominanta, men nir det giller
dessa likhetcr mellan schimpans och miinniska dr homokrgilrirgan
inte lika klar. Hiir rreclverkar itminstr>ne lor mAnniskans del irrlirning och traditiorrsbilclning, dock mirhinda underlittade av homolosa tendenser.
Intressanta teorier har ocksi framlagts om ursprunget till den
nuinskliga sedetr att kyssas. Hos mirnga d.jur har en del signaler
som funserar vid parbildning och par.uing uppenbarligen utvecklats ur beteenden som i sin ursprungliga oritualiserade form tillhor

verden av avkomman. I detta sammanhang kan man for rivrigt
piminna sig att i meinskliea klrlekspar clen ena parren eller bida
olia visar en anringen barnslig eller rnoderlig artiryd, i saval tal
som itborcler. Matandet 1r ett sirdant beteende som har ritualiserats i det sexuella beteendets tjiinst hos flera arrer. Hos tamduvorna pi virra gator har mingen slkerligen sett hur hanen fore parningen rnatar sin hona som om hon vore en liten unge, vilket pi
grund av duvoruas speciella matninusteknik dar ungen for in sin
niibb djupt i filrlldrafigelns svalg ter sig som en lidelsefull kyss
och har frammanat poetiska liknelser mellan omma ilskande och
turturduvrtr. I olika utformning har ett sirdant ritualiserat rl.tatan-

de eller "courtship feeding" inkluderats i parningsspelet hos
minga ftglar och cliggdjur samt Aven hos vissa insekter och i eu
del lall har ritualiseringen girtt si liingr atr ingeu verklig Iocla civer-

limnas.
Nir minniskoapornas ungar-skall overg:i liirn diande till last
lijda nratar modern clern till en btirjan genom an trycka sin mun
rnot ungens samt leta denna iivelta lirdigtuggad foda och hos en
del naturfolk matar mridrarna pi samma sitt sina barn i motsvarande stadium. Ett kyssande som uppenbarligerr representerar en
ritualisering av dctta beteende fiirekomrner hos vuxna schimpanser bide som hilsningsbcteencle och "courtship feeding" och det
fir vzil anses ritt sannolikt att minniskans kyssancle har en liknancle bakgrund. Hiirenrot har sennlaks att kvssande inte;ir bmkligt
bland exernpelvis eskimirer och en del asiatiska lblkslag, rncn det
har visat sis att aiven dessa nriinrriskor kt sse r i mer intima samrranhang ehuru de ogarna gdr clet o{fentligt.
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Hos nrlnniskan finrrer man f-or ovrigt ocksi intressanta exempel pi att signalsystemet kau forindras vid anpassning till extrema miljr;er. Mer in andra primater anpassade sig m:inniskans
stamlormer till ett liv i oppen terrans och utvecklade dirvid den
uppratta gingen som {iigjorcle hinderna l-or bruk av redskap. I

dcn uppretta gingen blcv ernellertid de sexuella
signaler som honorna av andra primater har i fbrm av uppsvillda
och grannt I:irgade hudpartier ianalregionen mindre elTektiva
och deras roll overtogs i stillet av delr kvinnliga bysten. I motsats
till aphonornas mjolkkrirtlar som dl fianrtridande bara vid amningen har kvinnobrosten silunda fitt en clubbel funktion och deras roll som sexuella stimuli har bekrlf'tats genom antropokrgiska
studier inonr ett otal kulturer i alla viirldsdelar. Detta pipekas
bland annat av Desmoncl Morris i hans bok Den nahna ttpan (1967\
som, ehuru i minga stycken ohcjdat spckulativ och i mingens tycke anstcitlig, faktiskt innehiller en kirna av td:nrlisen vil sikerstiillda fakta. Pi ett helt seriost satt har intressanta jimfbrande synpunkter lagts pi rnd:nniskans och andla primaters sexuclla signalsystem av Wolfgang Wickler (1967) som dr elev till Korrrad Lorenz och eliertriclare (ill denne vid Max-Planckstiftelsens etologis
ka Ibrskningsinstitut i Viisttyskland.
Mycket annrdrkningsvirda rir de studier pi liitt levande schimpanser som gjorts av Jane van Lawick-Goodall (1972) pi initiativ
av den for sina sensationella utgrAvningar av Idrmiinskliga lossil
bekante palcontologen och arltlopologen Louis Leakey. Av de
mlnga intressanta iakttagelser som gjorcles pi schirrpanserna kan
endast nigla li beriiras hir. I liiga om social orgauisation avviker schimpansen frin ovriga apor och liknar m:inniskan diri att
grupperna inte per-mar)ent beslAr av sanrma itrdivider i ()avbruten
kontakt mcd varanclra. I-nom ett omriide som bcbos av schirnpanser kinner visserligen alla individcurir varandra och det ricler en
strikt ransordning mellalr dem, men cle upptrider tdrclelade pl
rrindre grupper vilkas antal och sanrmansittning kan vixla frin
dag till dag och varje individ kan silunda tillhora llera olika grupsambar.rd mcd

per. De enda pelnranent:l cnhctcr-na i dctta sociala s) stem ir rncidrarna med sina ungar som foljer henne till omkring nio irs ilder.
Ndr en schimpanshona fiitt en unge, ir hennes forsta etgerd att

bira lram den och presentera clen li)r sruppcn pe ctt sitt s()ur
osiikt liir tankarna till dopceremonier'. lntr-essant 1r ocksi att ilclt24

re syskon sarna deltar i virrden av cle smi ungarna och kan adoptera dessa om modern forolyckas.
Rent sensationella:ir de iakttagelser civer schimpansernas anv:indande av redskap och vapen som antyder en gryende tatrkefrirmiiga. Bland annat hurr man flnnit att de anvender avbrutna
kvistar fcir att peta fram annars oitkomliga Iickerheter och att de
dirvid forstir bide att valja kvistar av ldmplig grovlek och att avligsna hindrande pinnar pi dessa, vilket miste betraktas som ett
enkelt tillverkande av redskap. Som visats av andta forskare kan
schimpanserna ocksir vid forsvar mot rovd.jur bryta av limpliga
grenar och begagna clem som blde slagvapen och kastvapen
(Kortlanclt och Kooij 1963). Eftersom allt detta presteras av en
varelse med avsevdrt mindre hjdrnvoll'm iin cle lossila {-cirmlnniskornas bekriftar det vad som viszrts genom de senaste irens utgrivningar av tidigare fiir-eglneare till mdnniskan, nimligen att
bruket av primitiva reclskap och vapetr miste vara avsevdrt ildre
;in sliiktet Horzo.
.Jane van Lawick Goodall gjorde ocksi den anmirkningsvdrda
iakttagelsen att schimpansen som tidigare ansetts vara enbalt
vaxtetare ocksir kan upptrada som jigare. Vid flera tillfillen sig
hon nimligen grupper av samarbetande schimpanser infinga och
doda bland annat unga babianer och vildsvinsgrisar, varelter de
fortarde kottet med stor begdrliuhet och under en nistan extatisk
upphetsning. En mrirklig detalj :1r att de jagande schimpanserna
betraktar bytets hjiirna som en sirskild clelikatess och preparerar
fram den genom att dppna skallen frin nackhilet, pi samma sltt
sonr lbssilfynd visat att den pleistocena apm:inr'ska:n Australopitheczs gjorde med sitt jaktbl te som likasiL olia utgjordes av babianer.
Betriffande mrinniskoblivandet kan man formoda att det var
en mer avancerad utveckling av biuket av vapen s()m blev den avgorande vindpunkten. Den gav nintligen vera lorfAder tilltride
till en biologisk nisch som dittills endast hade utnyttjats av i grupper jagande stora rovdjur sidana som le.jon, hyenhund och varg,
Fiimrzigan att tillverka vapen och att samarbeta vid jakten eav
enorma fiirdelar och sclcktionen miste d:,irfor i detta skede ha
satt ett mycket hogt premium pi den parallella utvecklingen av
tanke{-ormiga och talliirmiga. Talfornrigan gav dessutom den
oerhrirda forde]en att kunna iiverfrira erfarenhet frAn en individ
till en annan och fr:in cu generation till n;ista, med allt vad detta
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betydde i lbrm av okade overlevnadschanser. Tankelormigan
ledde ocksi till bruket ay eldelr, varigcnom kdrrfodan kunde ges
en fiir en primats tanduppsattning och matsmiltningsorgan mer
Id[rpad konsistens.
Men utvecklingen av tankeformegan gjorde inte bara mAnniskorna till framgingsrika .jligare s()m kunde konkurrera med lejon och vargar, utan den t-orde mycket ldnure. Den rippnade nimligen tilltride till ytterligare en ny biologisk nisch, och denna ging
blev det en nisch som dittills inte hade utnyttjats av nigon annan
varelse. Minniskan blev vir planets enda specialist pe att vinna
och utnytlja insikt i orsakssammanhaug.
Som alltid ndr en art invaderar en nisch som stitt helt ledig blev
foljden ett enormt uppsving. Mojligheter rippnades inte bara till
jakt utan iiven till jordbruk, teknologi och kort sagt allt vi kallar
kultur. Det ursprungligen tropiska prim atsl dktet H omo kunde gora sig oberoende av exempelvis klimatiska taktorer och utbreda
sig over praktiskt taget helajordeu, utnyttjande de mest skiftande
miljoer. I samband ddrmed utbildades ocksi ett otal olika kulturer
och sociala monster, men det dr pifallande hur minga grundLiggande drag i dessa som kan iterfinnas ocksi hos andra primater.
Betriffande minniskosldktets evolution och systematiska stdllning pekar de hlr ref'ererade beteendestudierna i samma riktning
som nyare fossilfynd samt serologiska data och moderna undersoknir.rgar river nukleinsyror. MAnniskan ster sarskilt minniskoaporna mycket niira, rren dessa ar inte vira direkta lorfader utan
har utgitt ur samma gemensamma stamformer som vi. Den syste,
matiska forskning som Linn6 initierade har alltsi, pi ett mer
bokstavligt sert an vad han sannolikt avsig, givit honom ritt di
han kallade aporna minniskans kusiner.
Linn6 varju oerhort fascinerad av apornas minniskolikhet och
gjorde mycket stora men'ofta fiukrldsa l'orsok att skafla material
frin avldgsna v:irldsdelar. Fijrst senare tiders kommunikationer
har givit oss tillging till fhkta som kan lrira vidare i srjkandet efier
vAr plats och virt ursprung. Vi kan vara tacksamma for den lyckiiga slump som gjort att manniskoapor levat kvar till vir tid och inte
bara:ir kdnda i fossil som ingenting kan bcritta om beteendet; i
kampen mot miljcif orstciring och minsklie snikenhet som hotar
dem mcd utrotning har vi ett st()rr ansvar-. Vetenskapligt har dcras existens ett varde fullt.jiimfiirbar-t med en eventuell uppt:ickr
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av en kvarlevande population ay Austxalophitecus

i nigot isolerat

omride.

Modern systematik iir i hog grad inriktad pi evolutionsprocessens
biologi med genetisk, populationsdynamisk och ekologisk bakgrund och inom etologin tilldrar sig lramsteg i grinsomridena
mot fysiologi, psykologi och ekologi samt tilllmpning av sofistikerade statistiska och matematiska metoder stort intresse. Den mer
deskriptiva systematiken har dlirlor pi bida hlllen i viss min blivit sviiltfridd och inom moderiktningar i forskningen ser man ofia
en smitt nedlAtande tendens att betrakta den som forlegad. Dock
var det Linn6s systematik som blev utgengspunkten frir den moderna naturvetenskapens utveckling och man

fir

inte glomma att

deskriptiv och klassificerande forsknins fbrtlarande ir den
grund pA vilken allt annat vilar. Sist och slutligen ir mdnniskan en
fridd systematiker och man kan vil formoda att var fdrmega att
klassificera och indela i kategorier iterspeglar vir hjdrnas organisation, pa ett satt som kan jimfbras med de detektorsystem som i
grodans nithinna sorterar ut den for detta d.jur matnyttiga kategorin flugor och liter andra synintryck bli av mindre betydelse.
Mdnniskan dr.ju vir planets enda specialist pi att utnyttja insikt i
orsakssammanhang och grunden for detta iir-just formigan att
urskilja kategorier och deras relationer. Utan riversikt ir ingen insikt mrijlig.
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