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Biologi – ekologi
Länk: Gemensam text (biologi och ekologi)
http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/arter/artergemensam.pdf#4

Livsmiljö
Bredkantad dykare förekommer i oligotrofa-mesotrofa sjöar samt i djupare dammar
och torvgravar. Den uppträder såväl i klarvattensjöar som i mera humösa vatten.
Sjöarna ska ha tät strandvegetation samtidigt som det måste finnas stora vegetationsfria vattenpartier. Bredkantad dykare påträffas vanligtvis i de yttre delarna av
strandvegetationen. Längs stränderna finns ofta täta bestånd av högväxta starrarter
och sjöfräken. I södra Sverige hittar man den vanligtvis i oligotrofa sjöar, längre
norrut ökar andelen fynd i mera näringsrika sjöar. Arten har påträffats i myrgölar,
torvgravar och fiskdammar.
Reproduktion och spridning
Parning sker på våren, och äggen kläcks efter ca 2 veckor. Larven som till stor del
livnär sig på nattsländelarver växer snabbt. Efter 4-6 veckor förpuppas den i en
hålighet i marken. Pupporna kläcks främst under försommaren. Arten är huvudsakligen nattaktiv.
Arten har god flygförmåga och kan sprida sig mellan sjösystem på flera kilometers
avstånd.
Övrigt
Bredkantad dykare är ett utpräglat rovdjur både som larv och vuxen skalbagge.
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Status
Länk: Gemensam text (status)
http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/arter/artergemensam.pdf#6

Status och internationellt ansvar
 Sveriges rödlista 2010: Arten är Livskraftig (LC) och därmed inte rödlistad.
 Arten är klassad som sårbar (VU) på IUCN:s globala rödlista.
 Arten finns på nationella rödlistor i ett antal EU-länder.
Rapporterad nationell bevarandestatus 2007
Rapporterat 2007

Reg. B

Reg. K

Totalt

Natura 2000-områden
Utpekade för arten (antal)

27

3

30

Utbredning
Aktuellt värde (km2)
Referensvärde (km2)
Bedömning aktuell status
Bedömning trend

363 642
363 642
Gynnsam
Stabil

20 725
20 725
Gynnsam
Stabil

384 367
384 367

Population
Aktuellt värde (enhet1)
Referensvärde (enhet1)
Bedömning aktuell status
Bedömning trend

4000 - 12000
8 000
Gynnsam
Stabil

100 - 750
200
Gynnsam
Stabil

4100 - 12750
8 200

Artens livsmiljö
Bedömning aktuell status
Bedömning trend

Gynnsam
Stabil

Gynnsam
Stabil

Framtidsutsikt
Bedömning aktuell status
Bedömning trend

Gynnsam
Stabil

Gynnsam
Stabil

Samlad bedömning
Bedömning aktuell status
Bedömning trend

Gynnsam
Stabil

Gynnsam
Stabil

1

Reg. A

Enhet för artens population är antal lokaler.

Kommentarer till rapporterade uppgifter
Bred paljettdykare är en västpalearktisk art med ett utbredningsområde som sträcker sig från Frankrike till västra Sibirien. Förekomsterna är numera mycket glesa i
Västeuropa och arten räknas som försvunnen från flera länder. De kvarvarande
bestånden är ofta små och arten har av allt att döma gått kraftigt tillbaka i hela
Europa. I Sverige är arten dock allmän och vi har därför ett ansvar i ett EUperspektiv
Arten har ett mycket stort mörkertal och finns på ett stort antal okända lokaler.
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Figur 1. Svenskt utbredningsområde (till vänster) och förekomster (till höger).

Förutsättningar för bevarande
Länk: Gemensam text (förutsättningar för bevarande)
http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/arter/artergemensam.pdf#12

Hotbild
 Enstaka populationer kan missgynnas eller slås ut av övergödning, igenfyllning av vattensamlingar och dränering/vattenuttag
Bevarandeåtgärder
 Gängse åtgärder för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus så att ingen
försämringar för arten sker, (dvs att dess intressen respekteras i fysisk planering, tillståndsprövning, generell naturvårdshänsyn, förvaltning av skyddade områden, artskydd och uppföljning samt övervakning).
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Regelverk
Länk: Gemensam text (regelverk)
http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/arter/artergemensam.pdf#16

 Arten ingår i art- och habitatdirektivets bilaga 2 och den är inte en prioriterad art där.
 Arten kräver noggrant skydd enligt art- och habitatdirektivet. Den ingår i
art- och habitatdirektivets bilaga 4 och betecknas med N i artskyddsförordningens bilaga 1.
 Vilt levande exemplar av arten är fredade enligt 1-4 stycket 4§ Artskyddsförordningen (2007:845) vilket innebär att det är förbjudet att avsiktligt
störa, fånga eller döda arten, eller avsiktligt förstöra eller skada bo- och viloplatser samt att skada eller samla in ägg.
 Enligt 13§ Artskyddsförordningen kan vilt levande exemplar av arten samlas in under förutsättning att det behövs för att rapportera arten och under
att vissa villkor uppfylls, t.ex. att den aktuella populationen inte påverkas
negativt långsiktigt.
 Vilt levande exemplar av arten omfattas av 23§ Artskyddsförordningen
vilket innebär att det är förbjudet att förvara och transportera arten.

Bevarandemål och uppföljning
Länk: Gemensam text (bevarandemål och uppföljning)
http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/arter/artergemensam.pdf#24

Förslag till mål (inte fastställda)
Mål – utbredning & förekomst Nivå

Metod

Mått

Frekvens
2

Utbredningsområdet för
bredkantad dykare ska vara
minst 363 642 km2 i boreal
region.

Biogeografisk

Geografisk analys enl. Antal km
EU:s metodik för
artikel 17-rapporter.

Vart 6:e år

Utbredningsområdet för
bredkantad dykare ska vara
minst 20 725 km2 i kontinental region.

Biogeografisk

Geografisk analys enl. Antal km2
EU:s metodik för
artikel 17-rapporter.

Vart 6:e år
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Mål – population

Nivå

Metod

Mått

Frekvens

Det ska finnas minst XX
individer av bredkantad
dykare i boreal region.

Biogeografisk

Inventering med
standardiserad fälla.
Sammanställning av
fynddata.

Antal individer

Vart 6:e år

Det ska finnas minst XX
individer av bredkantad
dykare i kontinental region.

Biogeografisk

Inventering med
standardiserad fälla.
Sammanställning av
fynddata.

Antal individer

Vart 6:e år

Bredkantad dykare ska
finnas på minst 8 000 lokaler
i boreal region.

Biogeografisk

Inventering med
standardiserad fälla.
Sammanställning av
fynddata.

Antal lokaler

Vart 6:e år

Bredkantad dykare ska
finnas på minst 200 lokaler i
kontinental region.

Biogeografisk

Inventering med
standardiserad fälla.
Sammanställning av
fynddata.

Antal lokaler

Vart 6:e år

Det ska finnas minst XX
individer av bredkantad
dykare på lokalen YY.

Lokal

Inventering med
standardiserad fälla.

Antal individer

Vart 6:e år

Kommentarer
Miniminivån för uppföljning i skyddade områden är uppföljning av livsmiljö vart
12:e år.

Litteratur och kontaktuppgifter
Länk: Gemensam text (litteratur och kontaktuppgifter)
http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/arter/artergemensam.pdf#30
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Kontaktuppgifter
ArtDatabanken
Bäcklösavägen 10
Box 7007
750 07 Uppsala

Ulf Bjelke
ulf.bjelke@artdata.slu.se
018-67 26 14
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