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Ny skalbaggskatalog över världens Hydrophiloidea
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rabatt på ordinarie pris.

Andra delen i denna nya katalogserie, utgiven av
det danska förlaget Apollo Books, finns nu att
köpa. Även denna del behandlar skalbaggar och
åter är Michael Hansen författare. I denna volym
behandlas överfamiljen Hydrophiloidea, som
omfättar de sex familjerna Helophoridae, Epime-
topidae, Georissidae, Hydrochidae, Spercheidae
och Hydrophilidae. Tidigare ftjrdes alla dessa till
en enda familj, Hydrophilidae, till vilken även
räknades familjen Hydraenidae (behandlad i
Vol. I av denna katalog), men denna familj anses

numera tillhöra överfamiljen Staphylinoidea.
Liksom fallet var med Vol.l. har författaren

lagt ner stor möda vid att gå igenom ail tillgäng-
lig litteratur som berör denna grupp av skalbag-
gar. Omkring 2000 publikationer har studerats
och en 60 sidor lång lista omfattande ca. 1500
referenser finns med i slutet av katalogen. Fjor-
ton nya artnamn införs för arter vars namn visat
sig vara yngre homonymer. Ett trettiotal släkt och
artnamn har synonymiserats och ungefär lika
många artnamn har placerats i nya släkten.

Inledningen avslutas med en historik över fa-
miljernas tidigare klassificering samt en lista där
det för varje släkte, tribus, underfamilj och familj
anges hur många arter som dessa taxa omfattar

Antalet beskrivna arter och släkten har nästan
fördubblats sedan den föna värdskatalogen gavs

ut 1924. Antalet nu beskrivna arter är ca. 2800
inom 170 släkten. Katalogen är systematiskt
uppställd medan arterna listas i bokstavsordning
under respektive släkte eller undersläkte. För
varje taxon (vetenskapligt namn) refereras till
den ursprungliga beskrivningen (författare, pu-
blikationsår och sidoangivelse). För släktnamn
anges även typart, var och när typarten fastställ-
des samt genus (maskulinum, femininum eller
neutrum). För artnamn anges typlokal, litteratur-
hänvisning till ev. lekto- eller neotypdesignering
och litteratureferens till första gången artnamnet
använts i olika släktnamskombinationer. Vidare
anges alla synonymer och viktiga felstavningar
och feltolkningar som förekommit sedan arten
beskrevs. De angivna typlokalerna avser holo-,
lekto- och neotyperna där sådana finnes. Om så-

dana saknas och endast en syntypserie från olika
lokaler existerar, har samtliga lokaler angetts.

För varje art ges även uppgifter om aktuell ut-
bredning, d.v.s. vilken eller vilka djurgeografiska
regioner arten förekommer i samt enskilda länder
där arten rapporterats fiån.

Efter den egentliga katalogen följer i ett ap-
pendix tre listor innehållande

l. Fossila arter tillhörande recenta släkten.
2. En lista över nomina nuda, d.v.s. artnamn

som publicerats utan giltig beskrivning.
3. En lista på arter som ursprungligen beskri-

vits inom överlämiljen men numera förs till an-
dra familjer.

Denna mycket innehållsrika bok är naturligt-
vis ett måste för alla naturhistoriska museer och
vetenskapliga institutioner med samlingar av
vattenskalbaggar.
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