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Fig.1.UndersOkningsomradet.

En v五両 an till skalbaggssamlare!

Under den sista tiden, kanskc sarskllt under

det gangna aret, har det s k Batforsomradet
vid nedre Dalalvcn besOkts livligt av flera

iM■::LМ:l認 sittelξ欄讐詐
av kniv och yxa. Flcra fё r omradet vardcfulla

insektsbiotoper, tex ck―  och granlagor, har

smulats sё ndcr encr ocksa har man pa andra

satt JOrt sidana substrat vardelё sa.ÅVerkan

har gatt sa lingt att jag nё dsakats ta kontakt

med Lansstyrelsen il」 ppsala lan fё r diskussioner

om cventuella atgardcr, sannollkt i form av
stranga insanllingsfё rbud. IDet vore trakigt Om

minga svcnska entomologer skullc bli lidandc

fё r att en liten grupp skalbaggssamlare gar hart

“
ι″″0″ ilrS frin kallkallan, tillater den slut‐

satsen att blde ttё n Och kallkanan kan anses

som ёvervintringslokalcr varifran skllbaggarna
uppenbarligcn efter isens uppgang spridcr sig ge―

nom det utrinnande vattnet till andra omraden.
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fram i nattren.Det kan i det har samman_
hanget omtalas att man i omridct kan erhalla

det basta insanllingsresultatet enbart genom att

anvanda slaghaven eler vara uppmarksam,
medan man torde gi fran omridet tomhant om
man huggeritrad pa mぅ fa.

omradet vid Batfors kommcr att fridlysas
inom en ganska snar framtid och undcr denna

6vcrgangStid vill jag rikta cn a‖ varlig vadian

till aHa de som ёnskar samla skalbaggar encr

andra insekter i ovan namnda Omradc, att ga
varsamt franl i naturcn och kanna sitt ansvar

att behalla en ovanligt saregen svensk natur
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