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Under senare ar har behovet av en ny skalbaggs―

katalog varit stort. Den sista katalogen kom ut

1960 och det kan kanske anses att det vore on6-

digt att redan cfter ca 20 ar kosta pl en ny Si ar

emenertid ingalunda fallet  lnonl skalbaggs‐

systematiken har atskilligt hant under 60‐ och
70‐ talet,och inte nlinst ett stort antal nya arter

har tillkommit.Det var da“ ёr ghdiande med
denna, 1979 ars Enumeratio.

Katalogen tar upp ana kanda skalbaggsarter

som en chccklista.Fё r vatte art markeras om
den fOrekonllncr i Finland, Sverige, Norge,
Danmark samt i de fennoskandiska delarna av

SO可 etuniOnen och i Estland― Lettland.Daremot
rlnns ingen uppdelning i landskap Detta senare

ar en av de viktigare skilinaderna gentcmot 1960

ars katalog,liksonl att kolumnen fbr norra Tysk‐

land rcsp. Brittiska ёarna saknas. Arterna ar
sedvanligt uppdelade pa slaktcn och famluer
och, som en nyhet, i underfamiter och tribus.

Subspccies ar ocksi namnda.
Nar det gallcr nomenklatur och systematik ar

den nya katalogen utsatt fё r mycket drastiska
omandringar.Eftersom man tin varie priS Velat

bUa de internationella nomenklaturreglerna,har

ett sa stort antai namn andrats, bide nar det
galler arter och slhkten, att man kanner sig v‖ ―

sen. Fё r de entomologer som idag kanner de
nesta skalbaggsnamn,kommer dct sannolikt att
dr●a ratt minga lrinnan man''6vat in"de nya
namnen.Att man gatt til1 6verdrift med namn‐

andringar ar det enda verkligen negativa med
Enumeratio Vi hoppas nu alla pa en lugnare
period.Bl a ansag den stora systematikern Cari

H. Lindroth(i sin bearbetning av carabiderna i
''Handbooks for the identiflcation of 13ritish ln―

sects''),att fё r att behana stabilitet och kontinui―

tet,bё r andringar av latinska namn pa slhkt_。 ch
artnivin hanas till ett n6dvandigt nlinirnum. Sa

har eJ skett har.

sa mycket vardefunare ar att man fёrs6kt

komma ett steg narmare ett naturligt system, 1
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huvudsak uppgiort efter Crowson. Httr har vl

tidigare legat efter internationent sett. Exem‐

peivis har bland carabiderna″ αr′α′′S placerats

efter И″,α″α,И′plα ″α efter Иgο″夕″,И gο″trr21 ei

ter Pr′″οsric力rrs osv. Bland vattenbaggarna har

flera slakten brutits ur den gamia famiuen
Hydrophilidac och ttortS tin en ny famiu,Hyd―

raenidae.Famijen Ptiliidac har infogats mellan

Hydrophilidae och Lciodidae. Catopidac och
Colonidac har blivit egna famiber, nagot som
skctt 16r lange sedan i nya varlden  Kort―
vingarna,sonl bearbetats av Jyrki Muona ensam,

har omarrangerats betydligt. Lasaren marker

snart att uppsthllningen av den stora under―

famiben Aleocharinac(dit dC nesta av de sma

kortvingarna hё r)bl市■bremal br den mest om―
fattande fё randringen. Dct b6r i detta samman‐

hang uppmarksanlmas att uppst'1lningen av slak_

tetノ4r力 ′ra blivit oklart,varf6r man eJ kan utlasa

vad sonl ar undersiakten av′ 4r力 ′′α eHer vad som
giOrtS till egna slttkten. Famijen Scarabacidac

har,fёr manga nagot ovantat(mCn riktigt),16r‐

flyttats fran slutet av systemct till i narheten av

histcriderna och helodiderna.Lucanidac,tidiga―

rc uppfattat sonl scarabider,ar nu,Inindre ovan―

tat,en egen famij.I knapparamijen kanner man

sig rcnt bortkonlmen,blde nomenklatoriskt och
systcmatiskt. Trakigt att E′ αrι′ bο′′α″s Palm
fbreslis hcta И′71ρ

`″
′ss夕′εゴC″S Palm Ener vad

sags om att gamia L′ ″ルsル rr“ g′″′クsL.heter
E′α′

`rル
″″gレ′″sL.!Slutligen skall famijen

Ostomidac heta Trogo,itidac(vilket den kanats i

Nordamerika sedan lange).

Det ar n6dvandigt fbr varie coleOpterolog att

skaffa dcn nya katalogen. De ovanstaende ex

emplen pa f6randringar ar blott nagra i en lang

rad.Lasaren b6r dock redan har gё ras uppmark―

sam pa att ett antal(lyckligtvis nlindre)felaktig‐

heter f6rcligger i boken. Dcssa skan emellertid,

enligt muntligt meddelande fran Stig Lundberg,

bli tillrattalagda i kommandc tillagg Enumeratio

Coleopterorum Fennoscandiac ct Daniae kan re―

kvireras fran:Helsingfors Entomologiska Bytes―

fё rening, Zoologiska Museet, N. Jhrnvttgsgatan

13,SF-00100 Helsingfors 10,Finland
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