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Katalog över världens vattentrampare och några till 
familjer
Nilsson, A.N. & van Vondel, B.J. 2005. 
World catalogue of insects Volume 7. Amp-
hizoidae, Aspidytidae, Haliplidae, Noteridae 
and Paelobiidae (Coleoptera, Adephaga).  
Apollo Books. ISBN 87-88757-49-9. Pris 
320 DKK då den beställs från Apollo Books, 
Kirkeby Sand 19, DK-5771 Stenstrup, Dan-
mark (eller www.apollobooks.com).

Apolloböckers serie med världskataloger över 
insektsarter har nu gett oss en lista över arterna i 
de små familjerna som står nära dykarbaggarna. 
De största av dessa, vattentramparna (Haliplidae) 
och Noteridae fi nns representerade i Skandina-
vien med totalt 23 arter. Det totala antalet kända 
arter i världen för dessa familjer är 204 respek-
tive 250 stycken. Med detta band har alla de 
baggar som vi lite slarvigt kan kalla dykare och 
vattenbaggar täckts in med världskataloger. Av 
de vattenlevande Adephagerna återstår virvel-
baggarna samt en liten nyupptäckt familj, Merui-
dae, bestående av en art funnen i Venezuela att 
katalogisera.

De övriga familjerna som behandlas är artfat-
tiga. Två av dem har varit kända länge: Amphi-
zoidae eller ”troutstream beetles” som består av 
fem arter samt Paelobiidae (squeak beetles) som 
innehåller 6 arter. En Paelobiid skulle man kun-
na hitta i Europa, medan Amphizoiderna måste 
sökas i Kina eller Amerika. Den sista familjen, 
Aspidytidae, eller ”cliff water beetles” har upp-
täckts så sent som 1995, och namngivits först 
2002. Man är tvungen att bege sig till Kina eller 
Sydafrika för att kryssa någon av de två kända 
arterna.

Att kalla denna publikation för lista, som jag 
inledningsvis gjorde, är dock ganska slarvigt för 
det fi nns mycket information om varje art. Samt-
liga namn arten fi gurerat under fi nns angivna. 
Även vem som kombinerade ihop de nuvarande 
släktes- och artnamnen samt när det gjordes fi nns 
med. Om, och i så fall var typerna fi nns anges 
också. Där fi nns också referenser till moderna 
beskrivningar av arten om så behövs. Efter det 
följer en lista på faunistiska publikationer om 
arten, där det anges vilket namn den omskrivits 

under i varje verk. Slutligen får man veta den 
kända utbredningen i världen. Allt detta anges 
med litteraturreferenser, och bara referenslistan 
i sig torde vara en mycket värdefull källa för den 
som intresserar sig för de berörda grupperna. En-
bart för Haliplidae upptar referenslistan 14 sidor 
(med ganska litet, men fullt läsbart, typsnitt).

Det är mycket bra att denna typ av publikatio-
ner görs, inte minst i en tid då nätpubliceringen 
delvis tar över det som tidigare tryckts. Nätpu-
blicering har sina klara poänger då det är enkelt 
tillgängligt och hela tiden kan uppdateras. Men 
dess kortsiktighet i tiden är ett problem. Det be-
hövs tryckta referenser att hänvisa till som fram-
tidens entomologer kan gå in i då man träffar på 
ett inaktuellt, eller på annat sätt tvetydigt namn i 
gamla publikationer. Och för egen del tycker jag 
det är betydligt trevligare att bläddra i en bok än 
att klicka på datorn. Trots de positiva orden och 
ett ganska facilt pris har jag svårt att rekommen-
dera ett köp för den som på fritidsbasis fångar in 
vattenbaggar i sitt närområde. Men för den som 
vill tränga in djupare bland dessa gruppers arter, 
eller som ger sig ut för att samla dem på andra 
platser i världen är boken ett måste.
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