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Ny katalog över Nordens skalbaggar
Nu har vi fått ett nytt rättesnöre för hur vi ska
namnge våra skalbaggar. Hans Silfverberg i Helsingfors har sammanställt en ny upplaga av Enumeratio Coleoptera som tryckts i senaste numret
av Sahlbergia (Silfverberg 2004), en tidskrift
som ges ut av det zoologiska museet i Helsingfors. Förutom själva namnen finns angivelser för
vilka länder varje art hittats i. Skandinavien,
Danmark, Finland, de baltiska staterna samt Karelska delen av Ryssland täcks in.
Denna upplaga är (turligt nog tycker väl de
flesta) inte så omvälvande som den förra. Den
största skillnaden jämfört med den förra Enumeratio (Silfverberg 1992), som i sin tur vår svenska
katalog (Lundberg & Gustafsson 1995) följt, är
att den övergripande systematik som sammanställdes av Lawrence & Newton (1995) har introducerats. Det har gett en del smärre omflyttningar bland familjerna mjukbaggar, knäppare, praktbaggar, ängrar, trägnagare och närstående. Bland
Adephagerna har dock den ännu nyare katalogen
av Löbl & Smetana (2003) använts (recenserad i
ET 4:2003). Det innebär att skalbaggslistan numer inleds med dykarna och närstående familjer,
den plats jordlöparna annars har haft. Likadant
finns en nyare bearbetning av kortvingarna, vilket lett till att underfamiljerna kastats runt totalt,
även om det inom varje underfamilj verkar vara
ganska stabilt. En del småsaker finns det dock,
t.ex. ett nytt släkte: Bisnius, som brutits ut ur
Philonthus och innehåller P. fimetarius och när-

stående arter. Genom hela katalogen har förstås
nyupptäckta arter lagts till, och refrenslistan tar
upp publikationer fram till 2003. Ytterligare en
del fynd från Finland som är på väg att publiceras
är med, t.ex. Gabronthus sulcifrons i detta ET!
Det hade varit roligt att kunna avsluta denna
notis med en siffra på hur många skalbaggsareter
som nu är kända från Sverige och våre grannländer. Denna typ av sammanräkningar saknas dock
tyvärr i publikationen.
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Entomologisk Tidskrift har nytt tryckeri
Det häfte som du håller i handen är det första ET
som tryckts av Grahns tryckeri i Lund. Vårt tidigare tryckeri, Bergling Skogs, satsade på strukturrationalisering och blev Elander-Berglings.
Personal pensionerades samtidigt som den verksamhet vi tillhört flyttades från Trelleborg och
slogs ihop till något stort i Malmö. Detta resulterade i en massa strul (ingen visste ens att Entomologisk Tidskrift fanns) och ökade priser. Det
senare tycks lite märkligt eftersom strukturrationaliseringar oftast avser att göra produktionen
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billigare... Hur som helst ledde detta till att SEFs
ordförande genast satte en sedan ett tag planerad
upphandling i verket. Grahns tryckeri vann upphandlingen med ett bra pris och bra andra meriter. Grahns tryckeri gör sedan tidigare bl. a.
Svensk Botanisk Tidskrift, vilket borde betyda
att ET kan vara en passande kund. Nu kan dessutom ET tryckas till ett rimligt pris igen, vilket gör
att ekonomin är under kontroll någorlunda. Vi
hoppas på att detta tillstånd kan fortsätta under
lång tid.

