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Summary
Studies on fluctuating asymmetry have been very
popular during the last years both in behavioural
ecology and in conservation biology. Fluctuating
asymmetry means small deviations from sym-
metry in bilateral morphological characters such
as wings, legs, bristles or secondary sexual char-
acters. Fluctuating asymmetry is caused by envi-
ronmental or genetic stress during development,
and the amount of asymmetry is assumed to
indicate individual quality. Symmetrical and
asymmetrical individuals have been compared,
for example, in longevity, resistance to diseases
and parasites, or mating and foraging success.
Symmetrical individuals have been shown gene-
rally to be more successful in many species and in
many different situations. Because fluctuating
asymmetry is expected to increase with increasing
stress, it has also been used as an indicator of
stress in conservation biology.

Änttigen kan dykarskalbaggarna bestämmas !

Nilsson, A. N. & Holmen, M. 1995. The
oquatic Adephaga (Coleoptera) of Fen-
noscandia and Denmark. II. Dytiscidae.
Fauna Entomologica Scandinavica, vol.
32. E.J. Brill, Leiden. 188 sidor. Pris 550
DKK. Kan beställas från: Apollo Books,
Kirkeby Sand 19, DK571l Stenstrup, Dan-
mark.

Nu finns det äntligen ett verk för att bestämma
svenska dykarskalbaggar! Det är efterlängtat av åt-
minstone två orsaker. Många arter bland dykarna har
en nordlig r.rtbredning, vilket gör att de saknas i de
hittills tillgängliga bestämningsböcker som är
gjorda i Danmark och söderut. Ett annat problem är
att många av arterna är snarlika varandra vilket gör
att kortfattade nycklar och beskrivningar i ord inte
räcker till för att man ska känna sig säker.

Denna bok tar upp alla 157 arter som förekommer
i Fennoskandien och Baltikum, och f'ör varje art

finns betydligt utförligare beskrivningar än i tidigare
verk. Trots beskrivningarna är ändå det viktigaste att
karaktärer är rikt illustrerade med välgjorda teck-
ningar av G. Marklund. Medan man i många äldre
verk endast finner en speciell karaktär illustrerad för
kritiska artpar linns här bilder av samma karaktär för
hela grupper av dykare. Sådant är till stor hjälp om
man börjar känna sig lite vilsen i nycklarna.

Anders Nilsson har i nästan 20 år arbetat med
dykarskalbaggars systematik och det är värdefu1lt att
denna sammanfattning av den nordiska faunan kom-
mit till stånd. Jämfört med för 20 år sen har en hel
del av de latinska namnen ändrats eltersom en hel
del dubbelbeskrivningar retts ut och även systemati-
ken på släktesnivå reviderats. Eftersom Anders har
grepp om dykarskalbaggsfaunan på världsnivå finns
det hopp om att den nuvarande nomenklaturen ska
vara stabil och i överenstämmelse med omvärlden.
För den som vill bestämma dykare fångade i Sverige
är denna bok ett måste!

Mats Jonsell
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