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Med en imponerande fart av nästan ett band per
år fortsätter utgivningen av katalogen över våra
palearktiska skalbaggar. Del 1 och 2 av detta verk
har recenserats tidigare i ET och en grundlig genomgång av idén med denna katalog finns där
(Sörensson 2006, ET 127: 179-183).
Till skillnad från Sörensson är jag en ren användare av systematik, dvs. jag jobbar inte aktivt
med att utreda vad våra arter ska heta och hur de
ska klassas in i systemet utan jag använder skalbaggarnas namn för att göra artlistor. Det betyder att jag inte kan ha några egentliga åsikter om
namnen som listas i katalogen är rätt eller inte.
När jag tittar på en grupp som intresserat mig,
Ciidae, kan jag konstera att en av de vanligaste
arterna i fnöskticka och tillika ett taxonomisk
problembarn åter fått nytt namn. Det är den art
som tidigare benämdes Cis nitidus och som av
Silfverberg fick det helt nya namnet alter för ett
tiotal år sedan. För den ska nu namnet castaneus
gälla. Det namnet har vi förr använt för en annan
art som nu ska heta fusciclavis Nyholm, 1953.
Katalogen ger mig och alla andra skalbaggsnamnanvändare inom hela Palearktis chansen att
få en enhetlig namnsättning av våra djur. Många
av namnen lär inte vara det slutgiltiga svaret på
vilket som är det rätta, men om jag refererar till
denna katalog kommer folk i framtiden kunna gå
till referensen och se vad jag menade. När man
bara använder namnen finns det oftast ingen anledning att använda “det senaste” utan det är bättre att hänvisa till en enhetlig källa. Undantag är
t.ex. då arter delats upp i fler.
Ett problem för min användning är dock att
namnen bara finns tryckta i bok. Med en datafil
blir det betydligt enklare att kolla om min artlista
stämmer med katalogens namnskick. I dessa allt
modernare tider blir också nätversioner allt mer
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inne. De ger ökad tillgänglighet och de kan kontinuerligt uppdateras. Det är svårt att inte hålla
med om tillgänglighetsargumentet. Dessa böcker
är inte precis billiga. Det andra argumentet, att
hela tiden få namnskicket uppdaterat är dock
snarare en björntjänst om man inte håller på
med taxonomisk forskning. Det motverkar totalt
idén om ett namnskick som man kan gå tillbaka
till och uttyda i framtiden. Och en datafil med
namnen finns faktiskt. På Apollo Books hemsida
finns pdf-filer med register till de olika katalogerdelarna och dessa bör gå att utnyttja.
Den som verkligen vill hålla koll på namnen
på våra skalbaggar borde se till att skaffa denna
katalog. Det borde vara en investering vars värde
står sig åtskilliga årtionden framåt.
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