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Ny skalbaggskatalog iiver vfrrldens Hydraenidae

Hansen, M. 1998. World Catalogue of
Insects Volume 1. Hydraenidae (Coleo-
ptera). Apollo Books, Kirkeby Sand 19,
DK-5711 Stenstrup, Danmark. 168s.
ISBN 87-88757-27-7. Pns 290 DKK +
porto. Vid abonnemang pi serien ges 10
7o rabatt pi ordinarie pris.

Det danska fcirlaget Apollo Books lanserar i och
med utgivningen av denna bok ett nytt stort pro-
jekt med den ambiti<isa titeln "World Catalogue
of Insects". Detta rir ett verk, som naturligtvis
aldrig kommer att bli fullstZindigt, men dzir varje
utgiven del i sig zir ett veirdefullt tillskott till vir
kdnnedom om veirldens olika insektgrupper.

Medvetenheten om den globala biodiversite-
ten inom olika vdxt- och djurgrupper har aktuali-
serats dramatiskt under senare ir i samband med
den omfattande exploateringen av olika naturty-
per runt om i vrirlden. Vad betriiffar insekterna,
som kanske omfattar upp till l0 ginger fler arter
zin alla andra vdxt- och djurgrupper tillsammans,
har uppskattningar gjorts river antalet existeran-
de arter pA jorden pi allt frin 3 till 100 miljoner.
Inte ens ndr det griller antalet hittills beskrivna
arter inom respektive grupp finns det som regel
tillfrirlitliga uppgifter di existerande kataloger
ofta dr av iildre datum och antalet beskrivna arter
sedan publiceringen av densamma ibland kan
vara2-3 g6nger sfl minga.

Specialister pi olika insektsgrupper skaffar
sig under irens lopp en bred kunskap om sin
grupp och lzigger som regel upp ett omfattande
register civer ingiende arter, synonymer, littera-
turreferenser, utbredning m.m i form av ett kort-
register eller numera vanligen i form av en data-
bas pfl sin PC eller Mac. Det rir forlagets inten-
sion att med denna serie inspirera och uppmana
dessa specialister att sammanstdlla sina under
minga flr fcirvzirvade kunskaper om respektive
grupp i form av ett katalogmanuskript, en typ av
arbete som tidigare ofta villat stora svirigheter
frir fcirfattare att fi publicerade i ett liimpligt fo-
rum.

Den frirsta delen av detta verk har ftirfattats av

M e d fami lj e n v att e nb ry ns b ctg gar ( Hy d raeni dae ) s om

fdrsta volym siitter danska Apollo Books igdng ett
gigemtiskt projekt fbr att katalogisera viirldens insek-
ter sd ldngt det nu tir m1jligt.

den mycket produktive danske specialisten pi
vattenskalbaggar Michael Hansen och omfattar
familjen Hydraenidae. Senast denna skalbaggs-
grupp behandlades ur globalt perspektiv var
1924 i serien Coleopterorum Catalogus, och se-

dan dess har antalet sliikten och arter inom grup-
pen ndrmare fyrdubblats, varfcir denna katalog 6r
mycket vrilkommen.

Fdrfattaren inleder med en redogrirelse <iver
de klillor och arbetsprinciper som legat till grund
for denna publikation. F6r varje taxon (veten-
skapligt namn) refereras till den ursprungliga be-
skrivningen (frirfattare, publikationsir och sido-
angivelse). Frir sldktnamn anges ziven typart, var
och ndr typarten faststeilldes samt genus (masku-
linum, femininum eller neutrum). Fdr artnamn
anges typlokal, litteraturhiinvisning till ev. lekto-
eller neotypdesignering och litteraturreferens till

15

World Catalogue
of

Insects

Volume I

;;";
(Coleoptera)

AFllo B@ks



Recension

fcirsta gingen artnamnet anvAnts i olika sl6kr
namnskombinationer. Vidare anges samtli-
ga synonymer och de viktigaste felstavningar
och feltolkningar som fcirekommit sedan arten
beskrevs. De angivna typlokalerna avser holo-.
lekto- och neotyperna ddr sidana finnes. Om s5-

dana saknas och endast en syntypserie frfln olika
lokaler existerar har samtliga lokaler angetts.
Typlokalens namn anges med dagens stavning
och med den ursprungliga stavningen inom pa-
rentes.

Efter den egentliga katalogen fdljer i ett ap-
pendix tre listor innehillande
1. Fossila arter tillhcirande recenta sldkten.
2. En lista <iver nomina nuda, d.v.s. artnamn som
publicerats utan giltig beskrivning.
3. En lista pi arter som ursprungligen beskrivits
inom familjen men numera fcirs till andra famil-
Jer.

Frir varje art ges dven uppgifter om dess ut-
bredning som man kiinner den idag, d.v.s. vilken
eller vilka djurgeografiska regioner arten fcire-
kommer i samt enskilda liinder som arten rap-
porterats frin. Av praktiska skdl har de djurgeo-
grafiska regionernas grdnser modifierats nigot
si att de friljer nationsgrzinser. En karta river
grdnserna mellan de olika regionerna illustrerar
detta liksom en textbeskrivning av varje regions
omfattning.

Tvi nya artnamn presenteras i boken frir arter
vars namn visat sig vara yngre homonymer och
diirfcir kriivde ett nytt artnamn. Flera artnamn
har placerats i nya slzikten och detta anges med
med beteckningen (comb.n.) i katalogen.

Inledningen avslutas med en historik river fa-
miljens tidigare klassificering samt en civersikt
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av den senaste (Perkins, 1997). For varje sliikte,
tribus och underfamilj anges hur mflnga arter
dessa taxa omfattar.

Efter sjdlva katalogen fciljer en omfattande
lista civer alla litteraturreferenser samt ett index
till vetenskapliga namn som fcirekommer i bo-
ken.

Detta iir en bok som i fdrsta hand viinder sig
till museer och vetenskapliga institutioner vdrl-
den <iver med samlingar av dessa insekter. Den-
na och fciljande delar av World Catalogue of In-
sects kommer sikert att finna en bred marknad
viirlden river siirskilt som priset dr relativt hu-
mant och inbindning, papperskvalitd och layout
dr mycket tilltalande. Till en bcirjan berdknas ut-
givningen omfatta en volym per 6.r, men den be-
rdknas stiga till flera volymer per flr . Grupper,
som dr under bearbetning dr Coleoptera: Hydro-
philidae, Ptiliidae, Cryptophagidae och Chryso-
melidae underfamilj Cryptocephalinae. Diptera:
Pipunc ul i dae samt Lepidop ter a: Zy gaenidae un-
derfami lj Procridinae.

Vid registrering av Zoologiska Museet i
Lunds samlingar av denna skalbaggsfamilj kan
jag inte finna annat an aft detta Ar ett mycket ge-
diget och noggrant genomfrirt arbete som kom-
mer att vara till stor hjiilp fcir minga kuratorer
vid veirldens museer. Det jag saknar i boken, och
som jag fcirmodar att minga, som studerar den
heir gruppen skalbaggar gdrna hade sett omnem-
nas, dr lokaliseringen av typmaterialet frir repek-
tive art. Denna information dr naturligtvis
mycket tidskriivande att ffl fram men underldttar
enormt fcir forskare som arbetar taxonomiskt
med gruppen.

Roy Daniels.son
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