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Si har den entligen kommit, den varmt vilkomna
nya svenska skalbaggskatalogen. Sexton ir av in-
tcnsivt samlande och taxonomiskt forskningsarbe-
tc har inncburit att Klcfbeck & Sjobergs katalog
frAn 1960 (Opusc. cnt. suppl. l8) snabbt blivit in-
aktuell. Utgivandct av dcn nva katalogcn brytcr
ett otillfredsstiillande ldgc dir dct varit svert att
veta vilka landskapstynd sonr vcrkligen iir nva
samtidigt som namnfdrhistringen varit stor. I och
med tillkomsten av Enumeratio Coleopterorum
Fennoscandiae et Daniae (Silfverberg 1979) infor-
dcs vildigt minga namnlindringar pA sAvil famil-
jc-, slikt- som artnivin. och minga samlare har ej
acccpterat detta utan fortsatt att hilla sig till no-
msnklaturcn i 1960 irs katalog. Da den nya kata-
logcn iallt viscntligt foljcr Enumeratio ir for-
hoppningcn atl vi alcrigcn skall ha ctt gcmcnsamt
sprik, eller itminstonc cn gcnrcnsanr grund for cn
nomenklatur i stiindig utvcckling.

Den nya katalogen listar alltsi samtliga i Sveri-
ge pelriffade skalbaggsarter och underarter. Till
skillnad fran 1960 ers katalog har nu auktorsbe-
teckningarna skrivits ut helt och fcirsetts med ertal
och parcntcscr diir si skall vara. Detta ar ett stort
framstcg. Utbrcdning anges som tidigarc mcd an-
givandc av i vilka lantiskap artcn p.itraiffais. Vad
giillcr utomsvcnsk ftirckomst saknas nu angivclscr
fiir Nordtyskland och Brittiska riarna. istdllct har
dclar av Balticurn tagits mctl. Hrir Iinns plats fdr
iitskilliga friigctcckcn, spcciellt for dc intcrnatio-
nclla ldsarna som iir hiinvisadc till det ytterst kort-
fattade engelska frirordet. Dels fir man ej veta om
alla arter finns med frin de utomsvenska omriide-
na. och dels stammer inte dessas geografiska av-
grinsning (enligt karta) med den beteckning de
fitt. Omrlde B avser siledes endast Estland och
l.cltland last rlct fiirklarats som "1hc Baltic". och
K onrfattar ju intc bara Karclia utan iiven Kola-
halvon,

Modern datorteknik har avsevdrt fdrenklat
tr-""ckningen. och dirmed gett etr snyggt resultat
till mattligt pris. Den enkla inbindningen forut-
sp{r en kort livsleingd, mcn detta kanske kan kom-
pcnscr?rs av miijlighetcn alt snabbt gc ul nya rcvi-
tlcradc upplagor. Daloriildcrn gdr sig iivcn pi-

mind genom att varje art fdrsetts med nummer
och namnkod fcir databehandling samt att de nya
tvabokstavsforteckningarna anviinds f<ir landska-
pen.

Mcd avscende pi utbredning i Sverige iir den
nya katalogen till storsta delen ett tilliigg till och
intc cn gcnomgripande revision av den frin 1960.
Dctta inncb:ir troligcn att manga gamla felaktig-
hctcr f6ljl mcd. Varl giillcr familjcn Dytiscidac
har jag tillsammans mcd Svcn Pcrsson g:itt igcnom
flertalet gamla och nya samlingar och pa sA sAtt
kunnat rensa ut minga fel, bide av iildre och yng-
re datum. Resultatet av detta arbete kommcr att
publiceras separat som en kartering av de svenska
arterna. men har Aven stiillts tillf0rfogande vid ut-
arbetandet av den nva katalogen. Jag har iven pi
samma satt bearbetat nigra andra av de vattenle-
vandc familjcrna mcd avscentlc pi norra Sverige
(Fauna Norrlandica. Vol. 3-4. 1984), och det stir
fullstiindigt klart att clct finns minga fel att ratta
till. Frirhoppningsvis kommcr forfattarna till kom-
nrande skalbaggsvolvnrcr i scricn Fauna cntonro-
logica Scandinavica att grira sidarra grundliga stu-
dier av befintliga samlingar.

En begriinsad grad av misstro till landskapst.vn-
dens tillfdrlitlighet kan alltsa vara motiverad. Tro-
ligcn iir dock liiget olika inom olika familjer och
jag har cn kensla av att vattenbaggarna hort till dc
szimst lottadc. Ofta skapar nva taxonomiska forsk-
ningsrcsultzrt stora protrlcm fiir faunistikcn. Ett
bra exenrpcl :ir Angus (Syst. Ent. l9tl2. 7: 265-
2tll) scparcring av dc bAda artc(na Helophorus
aequalis ^lhoms. och H . aquuticus (I-. ) rncd hjalp
av kronrosonr-arralys. Biida arlerna finns nrcd i

den nya katalogen, men H. aequalis hrr uppgivits
endast frin Sverige, trots att Angus anger att han
sett material iven frin Norge och Finland.

Vad gliller de utomsvenska utbredningsuppgif-
tcrna finns minga tillagg att hamta iett andra till-
liigg till Enumeratio (Bistrdm & Silfverberg. Not.
Enl. I98-5.65: lrl-1-15.1). Detta tilliigg innehAller
iiven en hcl dcl namniindringar. och flcra szidana
finns att hAmta inirgra andra nyligen publiceradc
taxonomiska uppsatser. tliir fdr vi acceptera att
f0riintlringcn:ir clct enda som bestir.

Tryckfelen iir pitagligt fa. ;iven om de finns drir.
och (ivorlag har man trycktckniskt lyckats bra mcd
ltort'tcnklaturcn. Err viss fiirvirring tycks riida hu-
ruvida de nrcdtagna svnonyfirernas auctorer skall
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