
Ent. Tidskr. 114 (1993)

Fig. 1. Bredkantad dykare Dytiscus latissimus, habitus-
teckning av hona. Arten rapporteras hiir från sjön
Vettasjärvi, långt norr om polcirkeln, där ett exemplar

fångades ifisknät. Del. G. Marklund.

Kartering av Sv eriges dy kars kalbaggar

Norrlands skogsland är rikt, men för flertalet
grupper dåligt utforskat.

Trots att Bertil Andr6n och Bengt Carlsson
1änge undersökt västkustens fauna, fortsätter nya
arter att dyka upp. Bohuslänsfynden av Bidessus
grossepunctatus och Agabus striolatus antyder att
en östlig utbredningsbild på kartan inte behöver
innebära att en art inte finns på västkusten.

I övrigt håller sig flertalet nya fynd inom de
utbredningsgränser vilka framgår av kartorna
(Nilsson & Persson 1989). Tydligen är det så att
vår bild av de enskilda arternas utbredningar i
Sverige är god, om än något grovkornig. Med
detta får vi nog nöja oss då insatsen som krävs för
en finare bild är mycket stor (Svensson1992).

Till sist vill vi passa på att göra följande rättelse
till provinskatalogen i Nilsson & Persson
(1989:69): krysset för GS för Hydaticus transver-
salls skall avse 11. seminiger.

Vi riktar ett stort tack till alla samlare vilka
sänt oss sina fynduppgifter och/eller djur för
bestämning.
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Insektslådor till salu

För den som behöver något att förvara sina sam-
lingar i finns nu chansen att köpa fina trälådor med
glaslock tillverkade i Estland för det facila priset

150 kr. Kontakta: Mats Jonsell (tel: a: 672876, h:
304158) eller Henrik Nordenhem (0292-21090) om
du är intresserad. Skåp finns även att få.
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