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The viduum species group of the ground beet to
consist of five species in northern Europe: A. A.
versutum Sturm, A. viduum (Panzer) and A. A.
moestum has been shown to be a complex of several closely related species. Two of these have

southern and central Sweden, whereas A. duft.sc'hmidi has a very restricted distribution,
apparently being confined to a small area on the Baltic island of Oland. The precise habitat
requirements of A. duftschmidi in Sweden are poorly known, and the need for more data
concerning the ecology of this rare species is underlined. A. hypocrita, which in central Eu-
rope is a very rare species, is uncommon but apparently continuously distributed throughout
the eastern part of southern and central Sweden. Contrary to A. afrum, A. hypocrita typically
occurs in meso- or oligotrophic wetlands. An expanded key to the A. viduum group including
the new species is given, as well as supplementary information to aid in separating the new
species from each other and from other species in the group. The infraspecific variation in the
shape of the genital segment of the male as well as differences between the very similar A.
afrum and A. duftschmidi in the Sth abdominal tergite of the female are illustrated. The
differences between A. viduum and A. afrum in the position of the 2nd setiferous puncture in
the dorsal series ofthe elytra have also been investigated, clearly demonstrating the diagnostic
value of this character.

H. Ljungberg, Natural History Mu.seum, Box 7283, 5-402 35 Gdteborg, Sweden.

Inledning
Inom gruppen kring Agonum viduum iterfinns
negra av vira mest svirbestiimda jordldpare.
Denna grupp omfattar hos oss enligt modern
bestiimningslitteratur (Lindroth 1986) fem arter:
I u g e n s (D uftsc hm id), d o I e n s (S ahlb er g), v e r s ut u m
Sturm, viduam (Panzer) och moestum (Duft-
schmid), alla svarta eller med mtjrkt bronserad-
grcingliinsande ijversida. De tre fdrstndmnda ar-
terna ar viil definierade och relativt lAttbestiimda
redan pe yttre karaktarer, medan viduum och
moestum dr svirare att skilja 5t och ofta villar pro-

blem vid artbestamningen. Det iir diirfrir med
blandade kinslor man konstaterar att detta artpar
nu blivit dn mer komplicerat, i det att det visat sig
bestfl av inte mindre tin fyra arter.

Bakgrund
Carl H. Lindroth granskade pfl sin tid viduum/
moestum-komplexet och kom fram till att det i
Norden rcirde sig om tre skilda former. Dessa fcir-
enade han frirst (1943) under ett artnamn som
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viduum forma typica, viduum var. emarginatum
(Gyllenhal) och viduum var. moestum (Duft-
schmid). Redan i denna publikation medgav Lind-
roth dock att negon skarp griins mellan var.

moestum och var. emarginatum ej gick att upPratt-
hilla. Senare (Lindroth 1945a) tog han d?irfdr ste-

get fullt ut och slog samman de tvi sistniimnda
formerna under artnamnet moestum, artskilda frin
viduum s. str. Denna uppfattning hiller pf, satt och
vis iin i dag, si till vida att siviil "var. moestum"
som "var. emarginatum" fortfarande ryms inom
en och samma art. Lindroths fcirsta intryck iir dock
intressant, eftersom det belyser den mycket stora
variationen inom denna art.

I en revision civer de europeiska arterna i
viduum-gruppen (Schmidt I 994), visas hur den art
som hittills civerallt i Europa gitt under namnet
moestum (Dft.) i sjiilva verket hos oss bestir av tvi
ytterst snarlika arter (liingre sciderut tillkommer
ytterligare arter). Bida arterna beskrevs 1812 av

<isterrikaren Kaspar Duftschmid, under namnen
moestum och afrum. Det sistniimnda namnet har
sedan liinge betraktats som en ren synonym till
moestum, och diirmed fallit i glcimska. Som
Schmidt (1994) visar, iir emellerlid afrum i storre
delen av Europa den ojiimfcirligt vanligaste av de

tvi arterna, och flertalet uppgifter om moestum i
litteraturen riir sig i sjiilva verket om denna art.
Den likta moestum (si som namnet anvdndes av

Duftschmid) Iir ett betydligt siillsyntare djur. Ty-
vdrr anviindes dessutom namnet Carabus moestus

redan 1790 av Gmelin om en annan art, varftir
nomenklaturreglerna tvingar oss att 6verge detta
namn helt och hflllet. Duftschmids moe.stum har i
stiillet begivats med namnet duftschmidi Schmidt.
Pi detta sAtt har vi alltse fett tve nya namn att me-
morera! Historien slutar inte heller hiir. I norra
Europa finns niimligen ytterligare en niirbesliiktad
art. Denna art,A. hypocrita (Apfelbeck 1904), har
liinge varit fcirbisedd men konstaterades av

Schmidt (1994) vara utbredd civer Europa norrut
iinda till sridra Finland.

Ifall nu liisaren kiinner sig vilse bland alla nya
och gamla namn, lit mig kort sammanfatta: vad vi
hittills (t.ex. Lindroth 1986, Lundberg 1995) kal-
lat Agonum moestum (Dft.) Ar nu tre arter: A.
hypocrita (Apfelb.), A. afrum (Dft.) och A.
duft s c hm id i Schmidt. Genom viinl i gt ti llmtitesgi-
ende av Schmidt sjiilv fick jag tillging till art-
bestamt material av dessa tre arter, och har med
detta som utgingspunkt fcirstikt bilda mig en upp-
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fattning om de artskiljande karaktdrerna, och ut-
reda arternas fcirekomst i Sverige. Hdr nedan pre-

senterar jag de nytillkomna arterna, och passar

samtidigt pe att ge en omarbetad och nigot fylli-
gare bestAmningstabell till alla vara arter i
viduum-gruppen, i f<irhoppning om att hdrmed un-

derliitta artbestamningen av dessa onekligen n69ot

besviirliga djur.

Allmiint om artbestemning inom gruppen

Aven om man bortser frin det faktum att
"moestum" iir en kollektivart, sa stir de mtirka

A g, on um - arterna, siirskilt v iduum och " mo e s t um ",
ofta fcirviixlade i samlingar. Till viss del fir detta

nog tillskrivas brister i best?imningslitteraturen.
Till exempel iir den skillnad i halsskcildens fram-
kant som av Freude er al. (1916) anvlinds ftir att

skilja viduum frhn "moestum" tiverhuvudtaget
inte anvf,ndbar. Lindroth (1943) ger mycket triiff-
siikra beskrivningar av viduum och "moestum" (i
detta sammanhang liktydig med afrunr), och riik-
nar upp en rad goda skiljekaraktdrer. I senare

bestAmningstabeller (Lindroth 1961, 1986) anger

han trots detta f<irutom halsskcildens mikro-
skulptur (som inte iir nigon pilitlig karaktiir) en-
dast civersidans metallglans som yttre skillnad
mellan viduum och "moestum". Den illustrerade
skillnaden i penisform (Lindroth 1986, s. 277) ar
tamligen subtil, och jag har i samlingar sett aven
genitalpreparerade exemplar under fel artnamn.
Metallglansen iir onekligen en anvzindbar karak-
tar, men kan liitt vara vilseledande om den an-

viinds ofcirsiktigt. Arterna lugens och "moestum"

har pi sin hcijd ett svagt, brunaktigt metallskim-
mer pi tdckvingarna, vilket inneb?ir att exemplar
med markant mdssings-, brons- eller gr<infiirgad

metallglans omcijligen kan tillhijra nigon av dessa

arter. A andra sidan lir det vanligt fdrekommande
att exemplar av de normalt metalliska arterna
dolens, versutum och viduum har en svag eller
ndstan helt f<irsvunnen metallglans. Oftast beror
detta pi att exemplaret Ar gammalt och slitet. Res-
ter av den ursprungliga metallglansen finns dock i
sidana fall niistan alltid kvar itminstone liings
tackvingarnas sidokanter. Rent svarta exemplar av
dessa arter iir mycket ovanliga. Observera hlir att
metallglansen bcir studeras i dagsljus - 

i gulak-
tigt lampsken ger dven de svarta arterna ett metal-
liskt intryck.
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Nya artskiljande karaktiirer
Jag har hdr nedan sammanfattat de mest tillfrrrlit
liga och liittanviinda karaktzirerna (flertalet hiim-
tade ur Schmidt's revision) i en utvidgad be-
stilmningstabell, omfattande ziven de nytillkomna
arterna. Nigra karaktiirer som ej tidigare anvdnts i
den gzingse bestiimningslitteraturen (Fretde et al.
1976, Lindroth 1961, 1986) frirklaras mer ingfl-
ende i de friljande styckena. Efter tabellen kom-
menterar jag mer utfiirligt nigra av de vanligaste
bestiimningsproblemen. Tonvikten ligger helt pi
karaktdrer som dr anvdndbara vid praktiskt be-
stiimningsarbete, och fcir en mer uttdmmande be-
handling av arternas morfologi hdnvisas den in-
tresserade lzisaren till Schmidt (1994).

Genitalkaraktti re r hos hanur

Enligt Lindroth ( I 96 I ) ger genitalerna hos hanar
av Agonum mycket fi hillpunkter vid artbe-
stAmningen. Detta iiger sin riktighet si liinge man
begrzinsar sig till penisformen, men lyckligtvis
finns goda 

- 
och hittills outnyttjade 

- 
karaktdrer

i det s.k. genitalsegmen e/s utseende. Genital-
segmentet iir ingenting annat An det ombildade 9:e
bakkroppssegmentet (enligt H0rka ( 1996) det
l0:e), vilket formar en sklerotiserad ram i vilken
aedeagus (penis och paramerer) iir upphiingd
(Tuxdn 1956). Genitalsegmentet kan tillsammans
med aedeagus liitt med hjiilp av en krokig insekts-
nil eller liknande dras fram ur bakkroppsspetsen,
varefter de olika delarna kan friprepareras. I
genitalsegmentets frzimre iinde befinner sig en
sked-, tung- eller skovelformad frirliingning (i
fortsdttningen Iiksom hos Schmidt bendmnd
"platta"). Denna plattas form och storlek har visat
sig erbjuda goda hillpunkter vid etskiljandet av
flera av de mest kritiska arterna. Ytterligare skill-

Fig. l-4. Genitolsegment hos hanar av: L Agonum
viduum (a = Uppland, Alsike; b = Blekinge, Fcirkrirla; c
= OLand, HalLtorp),2. A. afrum (a = Ty-skland, Rostock;
b = Oland. Bvxelkntk: c = Oland. Gdrdby'). 3. A.
hypocrita (a = Oland, Ldnglot: b = Ncirke, Svennevad; c

= Uppland. Tegelsmora), 1. A. duftschmidi (o = Oland.
Fcirje.staden; b = Oland, HalLtorp (ndgot nvklcicktl; c =
Oland, Halltorp). Fdr alla fi'ra arterna gciller at
genilctlsegmentet liingst till vcinster cir det fdr arten me.;t
re p re s en tat ivo. Sa m ma fri r s t o ri n g.

Cenital ,segment in males of the indicated species. In
each of the figure.s a) is the most representative. Same
magnification.

N yt i I I s kott i A gon um v iduum- g ruppe n

nader finns siviil i form och inre struktur hos penis
som i paramerernas form, men dfl dessa karaktdrer
dr mindre uppenbara och dessutom ej ncidviindiga
fcir en sdker bestiimning av de svenska arterna
hdnvisar jag till Schmidt (1994) fcir en mer ingi-

1. viduum

2. afrum

3. hypocrita

4. duftschmidi
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Fig. 5. Genitolsegment hos hanar av: a) Agonum
lugens (Oland, Re.;mo), b) A. dolens (Ncirke, Hassel-

fttrs) och c) A. versutum (Ntirke, T-n-,s,slinge). SammtLfiir'
storing som Fig. I -4.

Genital ,segment in males of the indicated species. Same

magnificcttbn tts in Fig. l -4.
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G e nitalkarakttire r ho s hono r
For honornas vidkommande uppger Schmidt
(1994) skillnader i det 9:e bakkroppssegmentets
utformning, framfcir allt i formen och storleken

hos de s.k. styli. Jag har sjiilv inte lyckats vinna
klarhet i hur dessa karaktdrer praktiskt skall an-

vdndas fcir att skilja de kritiska arterna afrum och
duftschmidi it (honor av dvriga arter skiljes it
utan att genitalkaraktiirer behciver anlitas). Att
honor av afrum och duftschmidi verkligen dr svir-
skilda belyses av att det jamfcirelsematerial jag er-

hcill frin Schmidt innehrill ett exemplar av

duftschmidi, vilket (av artens auktor!) bestlmts till
afrum. lJnder alla omstdndigheter ftirutsdtter
granskningen av dessa karaktdrer (alltjiimt enligt
Schmidt) framstzillandet av mikroskopiska prepa-

rat, vilket gcir dem opraktiska att anvdnda pi ett

ende behandling. Ddremot finns det betrtiffande
genitalsegmentets utseende en viss inomarts-
variation, vilken inte redovisas i Schmidts figurer.
Jag har forsokt att illustrera extremerna i denna
variation, si som jag upplever den (Fig. 1-4). Om
variationen frirefaller stot vill jag understryka att
det stora flertalet exemplar trots allt hiller sig re-
lativt nara det fdr arten "typiska" utseendet ("a" i

resp. figur). For fullsttindighetens skull har ocksi
(Fig. 5) genitalsegmenten hos de flterstiende tre
arterna i viduum-gruppen avbildats, trots att dessa

arter torde vara lzitt igenkiinnliga utan genital-
underscikning.

Viss frirsiktighet anbefalles vid bestiimning av

exemplar insamlade pi sensommaren och hcisten,

en tid di mAnga av djuren ir mer eller mindre
nykliickta. Genitalapparaten hor av fcirstieliga
skal till de kroppsdelar som sist utvecklas och
sklerotiseras, och till riga pi allt tycks den art-
karakteristiska utvidgningen i genitalsegmentets
dnde tillv,cixa under den nykliickta skalbaggens
mognad. Detta innebzir att relativt nyligen kliickta
men till det yttre fullt utfiirgade exemplar av

viduum, duftschmidi och hypocrita betriiffande
genitalsegmentets utseende kan likna afrum, d.v.s.

med en otypiskt smal och kort, svagt sklerotiserad
platta. Fig. 4b visar en antydan till detta 

- 
hos

helt nykliickta exemplar iir plattan dnnu svagare
utvecklad. Dessa komplikationer behciver dock
inte stiilla till nflgra stcirre problem, om man blott
iir uppm?irksam pi dem.

t48

6. afrum

7. duftschmidi

Fig. 6-7. 8:e tergitens vcinstra hrilft i dorsalvy, hos honor
av: 6. Agonum afrum ta = Oland, Glc)mminge: b = Gor-

Land, Hamra) och 7. Agonum duftschmidi (a och b =
Otand, Halltorp). Ndgot schematiskt; membranrisa
(opigmenterade) partier ej utritade. Samma fdrstoring.

Left half of the 8th tergite in dorsal view, of females of
the indicated species. SLightly schematic. Same

magnification.
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stdrre material. Ddremot har jag i det 8:e
bakkroppssegmentet funnit skillnader som fcire-
taller mig vara mer anvdndbara. Som helhet iir si-
viil tergiten (ryggpliten) som sterniten (bukpli-
ten) strirre och mer lingstriickta hos duftschmidi.
Den mest pitagliga skillnaden mellan de tvfl ar-
terna Iigger i de tvi framitriktade utskott som ar
beliigna i tergitens framkant. Dessa dr hos
duftschmidi (Fig. 7a,b) liingre och slankare dn hos
afrum (Fig.6a,b). Sterniten iir delvis membranris,
och det iir vid framprepareringen ofta lettare att
dela den liings mittlinjen i tvi halvor iin att skilja
den intakt frin tergiten. Sedan kan segmentet i sin
helhet bredas ut och klistras upp (tillsammans
med det 9:e segmentet) som torrpreparat pi
samma kartonglapp som skalbaggen.

Dorsalpunkternas liige i sidled

En annan fcirsu mmad karaktiir inom v id uum- grup -
pen 6r positionen hos den 2:a borstpunkten (frami-
frin riiknat) i tiickvingarnas dorsalserie. Denna
borstpunkt iir (liksom de <ivriga dorsalpunkterna)
beliigen i t2ickvingarnas 3:e mellanrum, mellan 2:a
och 3:e punktstrimman. Som framhilles av
Schmidt (och i motsats till vad som uppges av
Lindroth 1943) iir punktens exakta liige i sidled
anmdrkningsvart konstant, och kan anvdndas fcir
att skilja framfcir allt viduum och afrum 6t. Jag har
granskat ett antal exemplar fcir att klarliigga varia-
tionen inom arterna och komma fram till hur
denna karaktdr bcir formuleras fcir att vara till
praktisk hjalp vid artbestiimning. Hiirvid har jag
inte anviint nigon avancerad miitteknik, utan helt
enkelt f6rscikt att skatta punktens liige med den
grad av noggrannhet som kan anses befogad vid
"normalt" bestdmningsarbete. Intervallet mellan
den 2:a och 3:e punktstrimman har med dgonmitt
indelats i tre sektorer, en inre (I), en mittre (M)
och en yttre (Y). Om punkternas liigen pi bida
trickvingarna beaktas, fir man pi detta siitt 6 kate-
gorier. Kategorin "I+I" innehflller de individer diir
bida punkterna iir beliigna i intervallets inre tred-
jedel, i nlirheten av 2:a str., "I+M" innehiller de
individer ddr en av punkterna (pi hdger eller vdn-
ster sida) iir beliigen ndra 2:a str., den andra i
intervallets mitt, "M+M" har bdda punkterna i
intervallets mitt o.s.v.

Pi detta siitt undersriktes I I I exx. av viduum
och 99 exx. av afrum frin scidra Sverige (Skflne-
Ostergcitland) ur GNM's samling, samtliga exem-

N r-tilIskott i Agonum viduum-gruppen

Antal
(number)

120

l+l och l+li l+Y och ir+M Y+Y och Y+i,

Fig. 8. Antalet exemplar tillhiirande olika kategorier
betrriffande 2:a dorsalpunktens placering i sidled pd
bdda tcickvingarna hos Agonum viduum (n=lll) och
Agonum atrum (n=99). Intervallet mellan den 2:a och
den 3:e punktstrimman har med dgonmdtt indelats i en
inre (l), en mittre (M) och en yttre (Y) sektor. Dorsal-
punkternas liige har klassificerats enligtfdljande: l+l =
dorsalpunkten pd bdda tiickvingarna beliigen ndra 2:a
punktstr., I+M = dorsalpunkten pd ena tcickvingen beki-
gen nrira 2:a punktstr., pd andra tdckvingen belcigen vid
intervallets mitt, I+Y = dorsalpunkten pd ena tiick-
vingen bekigen neira 2:a punktstr., pd andra tcickvingen
beldgen nrira 3:e punktstr., M+M = dorsalpunkten pd
bdda tiickvingarna bekigen vid intervallets mitt, Y+M =
dorsalpunkten pd ena tiickvingen belcigen ncira 3:e
punktstr., pd andra tiickvingen beliigen vid intervallets
milt, Y+Y = dorsalpunkten pd bdda tiickvingarna belii-
gen ndra 3:e punktstr. I diagrammet har kategorierna
slagits ihop tvd och tvd. De understikta djuren eir alla
frdn sridra Sverige.

Number of specimens ofAgonum viduum (n=ll1) and
Agonum afrum (n=99) in dWrent categories
according to the position of the 2nd setiferous puncture
in the dorsal series on the elytra. The categories have
been defined as follows. The interval between the 2nd
and 3rd stria on each elytron has been divided into an
inner (l), a middle (M) and an outer (Y) third. The posi-
tion of the 2nd dorsal seta on both elytra can then be
expressed as: I+l = setae on both elytra situated near
the 2nd stria, I+M = seta on one elytron (regardless of
which one) situated near the 2nd stria, on the other ely-
tron near the middle of the interval, I+Y = seta on one
elytron situated near the 2nd stria, on the other near the
3rd stria, M+M = setae on both elytra situated near the
middle of the interval, Y+M = seta on one elytron
situated near the 3rd stria, on the other near the middle
ofthe interval, Y+Y = setae on both elytra situaled near
the 3rd stria. In the graph, the categories have been
grouped two and nvo. The examined specimens are all
from the southern port of Sweden.
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plar naturligtvis artbestlimda enligt andra kriterier.
Resultatet var sliende. De exemplar ddr den ena

av punkterna befann sig niira 2:a strimman, och
den andra antingen i liknande position eller vid
intervallets mitt (d.v.s. kategorierna I+l och I+M)
bestod niistan uteslutande av viduum. Till denna
kategori hcirde 108 (97Vo) av de granskade

viduum, men endast 2 av afrum-exemplaren. Den
"motsatta" gruppen, diir I av punkterna befann sig
niira 3:e strimman, och den andra antingen i
samma position eller vid intervallets mitt (d.v.s.

kategorierna Y+Y och Y+M) bestod nastan ute-
slutande av afrum; hiir befann sig 85 (867o) av de

granskade afrum, och endast I av viduum-exem'
plaren. Aven resterande djur (kategorierna M+M
och I+Y) var till civervdgande del afrum. Denna
"mellangrupp" utgjordes av endast 14 exx., d.v.s.
7 Vo av det totala antalet granskade djur. Annor-
lunda uttryckt kan93Vo av djuren fciras till endera
av tvA (icke 6verlappande) ytterlighetskategorier,
den ena nestan uteslutande bestiende av viduum,
den andra nastan uteslutande bestAende av afrum
(Fig. 8). Dorsalpunktens liige dger viss anvdndbar-
het hven f<ir att skilja duftschmidi frin viduum och
hypocritafrdn afrum (se vidare nedan).

Bestdmningstabell till viduum -grtppens
svenska arter
En bestiimningstabell som gcir arterna i denna
grupp l[ttbestamda torde dessviirre vara omdjlig
att konstruera. Min frirhoppning iir dock att nedan-
stiende version skall ge nigot fcirbiittrade utsikter
att mandvrera fcirbi de vanligaste fallgroparna.
Bestiimningsresultatet brjr alltid kontrolleras med
en genomgflng av de artbeskrivningar som 6ter-
finns i litteraturen (Lindroth 1961, 1986) och de

efter tabellen fciljande kommentarerna. Fdr att ve-
rifiera bestiimningen iir ocksi en direkt jiimfcirelse
med korrekt bestiimt och enhetligt preparerat ma-
terial av stort viirde. Jiimfcirelsematerial av de van-
liga arterna versutum, viduum och afrum iir lyck-
ligtvis relativt lett att anskaffa, och ger en god
grund att sti pA niir de siillsyntare arterna skall
bemdstras. Tabellen dr avsedd att ersatta tabellsteg
19-22i Fauna Ent. Scand. (Lindroth 1986, s. 275-
276), eller tabellsteg 17-20 i Svensk Insektfauna
(Lindroth 1961, s. 177). I tabellen iterfinns ocksfl
fcirslag till svenska namn fbr gruppens arter. Dessa

[r hiimtade ur en iinnu opublicerad av mig utarbe-
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tad lista, omfattande hela den svenska jordlcipar-

faunan.

1. Halsskdldens bakhijrn bildar en liten, trubbig tand
(hos dolens stundom otydlig) ..........2

- halsskijldens bakhtjrn fullstandigt avrundade.......... 3

2. Baktarsernas kloleder pi ovansidan firade. Stor (8- I 0

mm), mattsvart art med lingstriickta tiickvingar. Lir
svarta.............. mattkfrrrliipare,A.lugens

- baktarsernas kloleder pi ovansidan sliita. Betydligt
mindre (6-8 mm) och kortare byggd, vanligen tydligt
metallglansande. Atminstone lirens inre hiilft brun-
aktig................ slamkiirrliipare, A. dolens

3. Oversidan (granskas i dagsljus!) i.r-dligt bronserad el-
ler grrinaktigt metallisk, mer siillan bliaktig (hos

gamla och slitna exemplar kan metallglansen vara

m.el.m. bortn6tt, men spir av den kan di oftast skdn-
jas liings tackvingarnas sidor) .............. .... ............... 4

- dversidan rent svart eller med knappt markbart
brunaktigt metallskimmer ................ 5

4. l:a antennleden itminstone delvis ljusare, brun. I ge-

nomsnitt mindre (6,5-8,5 mm). Ttickvingarnas sidor
ofta niistan parallellsidiga, med markerat skulder-
parti. Punktstrimmor fint ristade, mellanrummen
plana eller svagt viilvda

.......... starrklirrliipare, /. versutum

- l:a antennleden svart. I genomsnitt stdrre (7-9,5 mm).
Tiickvingar med avrundat skulderparti, baktill utvid-
gade med starkt rundade sidor. Punktstrimmor djupa,
mellanrummen starkt valvda

............ bronskiirrliipare A. viduum
5. Kropp pflfallande slank, tackvingarna lingstriickt

ovala, baktill tillspetsade, skuldran tydligt framit-
dragen (Fig. 9a). Halsskdldens bas starkt och likfor-
migt rundad (Fig. l0). Genitalsegmentets platta hos d
lingt och smalt utdragen (Fig. 3). Kroppsliingd 7-9

mm ............................ fattigkdrrltipare, A. hypocrita

- tackvingar bredare, baktill brett avrundade. Skuldran
ej pifallande framitdragen (Fig. 9b, undantag enstaka

exemplar med ansviillt skulderparti). Genitalseg-
mentets platta kortare eller bredare (Fig. I, 2, 4) ..... 6

6. Tiickvingarnas 2:a dorsalpunkt (framifrin riiknat)
niistan alltid fltminstone pa ena tackvingen (oftast pi
bida) beliigen intill 2:a punktstrimman. Mycket siil-
lan iir punkten pi bida tackvingarna beliigen intill 3:e
punktstrimman. Baktarslederna svagare firade, led-
ernas glatta mittktjl tydligt utvidgad i sin yttre del (ses

biist pi 2:a leden),4:e leden glatt eller svagt och ofull-
stiindigt firad. Genitalsegment hos d med bred och
kraftig platta (Fig. l)............ ............4

- Uckvingarnas 2:a dorsalpunkt vanligen atminstone pa

ena tackvingen (oftast pfl bida) bel2igen intill 3:e
punktstrimman, ibland mitt emellan 2:a och 3:e
punktstrimman. Mycket s?illan iir punkten pi bida
tackvingarna beliigen intill 2:a punktstrimman.
Baktarsledernas f6ror djupare, mittk6len smal och
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al hypocrita b) afrum

Fig.9. Skulderparti ochframkropp, sedda uppifrdn och
ndgot frdn sidon. hos: a) Agonum hypocrita {Olond.
Iingli;t), och b) Agonum afrum (Blekinge, Fdrktirla).
Lrigg mdrke till den spetsigt framdtdragna skuLdran hos
hypocrita. N itgot sc he mat i se rat.

ShouLder,s and forebody' of the indicated species, seen

from above ond slightlt lo the side. Note the projecting
shoulder in hypocrita. Slightly schematic

skarpt avgrdnsad, utit ej utvidgad, 4:e leden tydligt
firad. Genitalsegmentets platta kort och smal (afrum)
eller stor och bred (duftsc hmidi) .............................. 7

7. Genitalsegmentet hos d betydligt stdrre och grdvre,
plattan utdragen i en l6ng och bred, skovelformig fdr-
liingning med kraftiga valkar liings sidorna (Fig. 4).
8:e tergiten hos 9 enl. Fig. 7; utskotten i framkanten
liingre. Se f.o. beskrivningen nedan. Kroppsliingd 8-
9,5 m m ................... lundkhrrliipare, A. dufts chmidi

- genitalsegmentet hos d genomgiende klenare byggt,
plattan relativt kort och smal, utan pifallande valkar
(Fig.2).8:e tergiten hos Q enl. Fig.6; utskotten i

framkanten relativt korta. Se f.o. beskrivningen
nedan. Kroppsllingd 7-9,5 mm ..................

svart kiirrliipa re, A. afrum

Kommentarer till bestdmningstabellen

Agonum lugens, A. dolens, A. versutum
och A. viduum

Inte alla arter i gruppen iir lika svirbestiimda. A.
lugens dr viil definierad av flera ldtt observerade
karaktdrer, och beh<iver ej f6rviixlas med nigon av

Nt,t i I I s kon i Agonum viduum- g ruppen

de andra arterna. Aven A. dolens dr lzitt att kiinna
igen. Den ringa storleken gdr att oftast endast fcir-
viixling med, versutum iir tiinkbar. Halsskcildens
utseende ger dock god hjiilp: iiven om bakhcirnets
tand kan vara mycket otydlig, si ?ir halssktjlden
hos dolens betydligt smalare iin hos sivdl yer-
sutum som yiduum. Dessutom zir cigonen hos
dolens storre och mer utstflende iin hos dessa tvi
arter. Genitalsegmentet hos dolens (Fig. 5b) Ar li-
tet och klent byggt med liten platta, helt olikt det
bos versutum (Fig. 5c). Dfl iir risken stdrre att fdr-
ydxla versutum med smi exemplar av yiduum.
Tzickvingarnas mikroskulptur (Lindroth 1986) ar
inte nhgon bra karaktzir. Om 1:a antennledens fdrg
skulle vara missledande (vilket kan intriiffa) si
finns (utdver de i tabellen namnda karaktdrerna)
skillnader i halsskcildens utseende. Halsskcildens
avsatta sidokant dr hos versutun obetydligt bre-
dare baktill, och dar tydligt avgriinsad friLn basal-
groparna. Hos viduum dr sidokanten baktill star-
kare utvidgad och oskarpt avgrdnsad frin basal-
groparna. Dessutom ar viduum alltigenom grrivre
och klumpigare byggd, med langre och kraftigare
ben och antenner. Genitalsegmentet hos hanen av
versutum (Fig. 5c) iir kraftigare byggt och plattans
sidovalkar mer velutvecklade iin hos viduum (Fig.
I ); iiven penis iir pifallande grov och frirhillande-
vis stor hos den frirstndmnda arten. Lindroth
(1986) anger kroppsl2ingden for viduum tlll 7-9
mm, jiimfdrt med 8-9,4 mm fdr "moestum" (d.v.s.
afrum + duftschmidi) och 7-8,6 mm frir versutum.
H?irigenom si framstir viduum felaktigt som ni-
got mindre dn afrum och duftschmidi, medan den
lilla men (siirskilt i fAlt) mycket anvandbara
storleksskillnaden gentemot versutum ndstan har
fcirsvunnit. I verkligheten ar viduum jiimnstor med
afrum och duftschmidi och i de allra flesta fall
markant stdrre an versutum. I tabellen ovan dr
llingdangivelserna mer korrekta. Hur yiduum
skiljs frin den ofta snarlika afrum behandlas
nedan under denna art.

Agonum hypocrita, A. afrum och A. duftschmidi

De tre arter vilka sammanblandats under artnam-
net "moestum" egnas mer utfcirliga beskrivningar
under denna rubrik.

A. ltypocrita. Av de nytillkomna arterna dr
hvpocrita den som lAttast later sig beskrivas pi
yttre karaktarer. Kroppen iir pifallande slank och
spolformig, med l6nga antenner och ben (Fig. l0).

l5l
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Halsskolden rir relativt stor, och dess sido- och
bakkant bildar hos typiska exemplar en nhra nog
perf'ekt cirkelbige. Halsskcilden zir visserligen ofta
mer lingstrdckt An hos det avbildade exemplaret,
men har dven i dessa fall likformigt rundade sidor
och rundad bakkant. Framkanten zir ofta starkt
konkav med utskjutande framhcirn. Tzickvingarna
iir lingstriickta och siirskilt hos hanen baktill lingt
tillspetsade. Deras basalkant friljer halsskcildens
bakkant i en jiimn bige fram till skuldran, vilken
ir vinkelformigt framitdragen (Fig. 9a). Tiick-
vingarnas punktstrimmor iir fint ristade och van-
ligtvis opunkterade, med svagt viilvda eller ndstan
plana mellanrum. Fdtter och skenben skall enligt
Schmidt ofta vara ljusare, vilket emellertid hos de
svenska exemplaren inte alls iir lika pAfallande
som hos du.ftschmidi. Oversidan zir rent svart eller
(hos ett av de granskade exemplaren) med ett
svagt, brunaktigt metallskimmer. Typiskt dr en
sirskilt hos hanen relativt stark. ntistan fettartad
glans. Dessa karaktirer resulterar sammantagna i
ett ratt markant utseende, och med lite trining iir
en sdker bestzimning enbart pi habitus om inte di-
rekt enkel si i varje fall fullt mtijlig. Ensraka ex-
errplar av afrum (liksom av alla de andra arterna i
gruppen) har tzickvingarnas skulderparti ansvdllt,
varvid skuldrorna ofta iir framitdragna i likhet
med hos hypocrita. Typiskt fcir sidana exemplar dr
dock att skuldrornas ansviillning fir partiet niir-
mast sdmmen att verka nedsiinkt; dessutom zir

tiickvingarna hos afrum aldrig tillspetsade baktill,
halsskoldens form annorlunda o.s.v. Betriiffande
2:a dorsalpunktens placering ansluter sig hypo-
c rita till viduum, med punkten oftast pi bida tiick-
vingarna beliigen ndra 2:a punktstrimman (ytterli-
gare en skillnad gentemot a.f'runr). Viss likhet finns
mellan /rlzocrita och versutum, som ocksfl den
har ett markerat skulderparti och fint ristade
punktstrimmor med si gott som plana mellanrum.
Halsskrilden hos versutunt rir emellertid helt an-
norlunda formad: kort och tvdrbred, med fram-
kanten endast svagt inbuktad och basen svagt run-
dad. Dessutom dr tdckvingarna hos denna art kor-
tare och ej tillspetsade baktill, och benen (slirskilt
baktarserna) tydligt kortare. Genitalsegmentet hos
hanen av hypocrita dr mycket karakteristiskt, med
plattan l6ngt och smalt utdragen; vanligtvis med
yttersta spetsen tydligt utvidgad (Fig. 3) - endast
hos lagens (Fig. 5a) har genitalsegmentet en lik-
nande form. Ndmnas kan ocksi att aven penis iir
mycket karakteristisk; betydligt mindre rin hos

Nyrillskott i Agonum v,iduum-gruppen

alla de andra arterna i gruppen med undantag av
dolen,s.

A. afrum. En ansenlig del av bestiimningspro-
blemen inom gruppen fdrorsakas av den mycket
stora variationen inom denna art, nigot som ftlran-
ledde Lindroth (1943) att urskilja de rvi formerna
" v ar. e ma r g inut u m" och " y ar. mo e s t um". Utprrig-
lade exemplar av de tv6 formerna ger onekligen
intryck av att tillhrira tvi olika arter, men det avvi-
kande utseendet hos "var. moe,stum"slir ftirmodli-
gen enbart i samband med de svagare utvecklade
flygvingarna hos denna form (Lindroth I 945a,
s. 76). Typiska exemplar av "var. emarginatnm" dr

Fig. 11. Hono av svart kcirrldpare, Agonum afrum
(Ncirke, Axberg); den allmdnnaste av de ometalliskt
svarta arterna i gruppen. Det avbildade exemplaret cir
mycket ry*piskt; den stora variationen i kroppsform gdr
emellertid att denna art l(itt fdrydxlas med flera andra
av Sruppens arleL

Borll' outline of female of Agonum afrum. The figured
.specimen is quite o*pical, but the consideroble yariatiott
in body proportions cau,ses thi,s species to be easih.
confused with ,several other species in the group.
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Hrikan Ljungberg

liitt igenkiinnliga pi en kort och liten men samti-
digt tvdrbred halsskcild och Iingstriickta,
parallellsidiga tzickvingar (Fig. I l). I Mellansve-
rige tillhtir flertalet exemplar denna form, som
stundtals nArmast fcir tankarna ttll lugens. Liingre
sciderut, siirskilt pfl Oland och Gotland, finner man
dock hela populationer (motsvarande Lindroths
"var. moe,stum") vilka kdnnetecknas av betydligt
kortare t:ickvingar och i fcirhillande till dessa en

pifallande stor halsskcjld. Halsskcildens form och
storlek iir siirskilt hos "var. moestu,n" underkas-
tade en betydande variation. Vissa exemplar har
en bred halsskcild med sidorna starkt och likfor-
migt rundade, och piminner hiirigenom mycket
om htpocrita. Frin denna art skiljs de genom att
tdckvingarna ?ir betydligt kortare och ej tillspet-
sade baktill (se vidare under ht'potrira). Ater an-

dra har en mer lengstrackt halsskcild och kan -siirskilt vissa hanar 
- 

vara mycket svira att skilja
frhn duftschmidl (se denna). Ofta iir dock tiick-
vingarna hos sidana exemplar (i motsats till hos
de mellansvenska ofrum) nigot kortare dn hos
duftschmidi. Lyckligtvis ger genitalsegmentet hos

hanen god siikerhet vid artbestdmningen. Plattan
drhos a!'rum (Fig. 2) kort och smal, tungliknande;
endast ibland (Fig. 2c) nigot utvidgad mot spet-

sen.

I tabellen gcirs ingen direkt jiimforelse mellan
viduum och aJium, trots att detta iir det vanligaste
bestzimningsproblemet inom gruppen. Med beak-
tande av de nytillkomna karaktdrerna har dock
svirigheten att skilja dessa arter it minskat betyd-
ligt. Varken civersidans metallglans eller 2:a
dorsalpunktens liige ger visserligen varfdr sig 100
7o-ig siikerhet (se ovan), men om de tvi karaktii-
rerna kombineras l6ter sig det stora flertalet exem-
plar snabbt bestdmmas. Fotledernas skulptur ir
negot mer svirobserverad, men utgijr ett gott
komplement. Frir hanarnas vidkommande ger
dessutom genitalsegmentet (Fig. I och 2) i det niir-
maste absolut siikerhet. Andra anvindbara karak-
tdrer (utciver de i tabellen givna) iir: l) hals-
skcilden, som hos typiska afrum dr liten, hos ty-
ptska viduum dziremot stor och bred. Reservation
hiir fcir avvikande former av afrum (siirskilt pi
Oland och Gotland), liksom fcir enstaka viduum
med liten och smal halssktjld; 2) tackvingarna,
som hos typiska afrum dr lingstriickta, flacka och
relativt parallellsidiga, hos viduum bredare och
mer vdlvda med starkare rundade sidor; 3) Tiick-
vingarnas punktstrimmor, som hos afrum dr fint

154

Ent Tidskr. ll7 (1996)

ristade och oftast opunkterade med flackt viilvda
mellanrum, hos viduum djupa med tydlig punktur
och starkt vzilvda mellanrum; 4) ben och antenner,

som hos afrum ir betydligt slankare dn hos den

alltigenom kraftigare byggda viduum. Dessutom

dr baktarserna hos afrum liingre.
A. duftschmidi. Denna art iir till det yttre

mycket lik afrum. Olyckligtvis ar dessutom sist-

ndmnda art just pi Oland och Gotland - 
diir fdr-

vlixling dr mest aktuell - 
som mest variabel, och

nzirmar sig ofta duftschmidi. Frin typiska afrum
skiljer sig emellertid duftschmidi redan pi habitus
(Fig. 12), diir halsskcilden ar stdrre och framftir
allt mer lflngstriickt. Ofta iir halsskcilden bredast

framfijr mitten, med sidorna bakit svagt rundade
(stundtals nAstan ratlinjigt konvergerande). Tiick-
vingarna dr flacka och breda med starkt rundade

sidor, mot spetsen rAtt tvart avrundade. Siirskilt
hos honorna ger tiickvingarna mflnga ginger niir-
mast intryck av att vara avskurna baktill. Tiick-
vingarnas strimmor dr vanligen opunkterade; dju-
pare 5n hos flertalet afrum och med starkare
vZilvda mellanrum. De flesta av de svenska exem-
plar jag sett har rddbruna fcitter och skenben, vil-
ket siillan iir fallet hos afrum. Ofta iir dven hals-

skcildens sidokanter (siirskilt baktill) och tack-
vingarnas epipleura rtjdbrunt genomlysande.

Oversidan uppges av Schmidt vara rent svart, men

flera av de svenska exemplarjag granskat har sdr-

skilt pi tdckvingarna ett fullt miirkbart, brunaktigt
metallskimmer (tydligare iin hos flertalet afrum).
En frirviixling medviduum iir i sidana fall tankbar.
Anvdndbara karaktdrer gentemot denna art iir (fcir-

utom tabellkaraktdrerna) 2:a dorsalpunktens pla-
cering (som liknar den hos afrum), den mindre
tvdrbreda halsskcilden, ljusare fritter och skenben

samt slankare ben med liingre baktarser. Geni-
talsegmentet hos duftschmidi dr alltigenom stdrre
och grrivre byggt an hos de andra arterna (versu-

tum tndaolagen), med en ling och bred, skovel-
formad platta med starka sidovalkar. Plattans
stcirsta bredd uppgir till mer in 213 av genital-
segmentets totala bredd (Fig. a).

Utbredning och svenska fynd av Agonum
hypocrita,A. afrum och A. duftschmidi

Schmidt (1994) uppger afrum frin ett stort antal
lokaler civer hela Europa inklusive Danmark,
Sverige och Finland. Med all sannolikhet hdr iiven
de fi norska fynden av "moestum" till denna art.
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Utbredningen for duftschmidi stracker sig frin
Balkan till Vdsteuropa och sddra Sverige
(Schmidt uppger arten frin "Ostergcitland, Hall-
torp"; en feltolkning av Oland, Halltorp). Frire-
komsten pi Oland (se nedan) iir till synes isolerad

- 
de ndrmaste kiinda lokalerna ligger sdder om

Ostersjcin i cistra Tyskland och Polen. A. hypocrita
har en [ikartad men mer splittrad utbredning,
norrut till scidra Finland och mellersta Sverige (se

nedan). A. h1-pocrita iir enligt Schmidt (1995) i
hela Europa en mycket s?illsynt art. I Nord-
tyskfand dr afrum den utan jiimfrirelse vanligaste
arten av de tre, medan duen duftschmirli riiknas
som sdllsynt. Mot sydost tycks duftschmidi vara
nigot vanligare, och i leckien och Slovakien
uppges den vara lika allmiin som afrum (H0rka
1996). Arternas status i de baltiska staterna iir ej
ndrmare utredd, men A. Barsevskis (i brev) uppger
sivdl htpocrita som duftschmidi frin Lettland. De
bida arterna pitriiffades av honom i vardera I ex. i
ett material innehillande 49 vitluumochT5 afrum.
I Danmark (Hansen et al. 1996) har ett stcirre ma-
terial av "moestunr" granskats, varvid samtliga ex-
emplar visade sig tillhcira afrum Qag kiinner dock
inte till om dven htpocrita uppmdrksammades i
denna studie).

Nedanstiende sammanstdllning grundar sig pi
en genomging av svenskt material av A. moestum

- 
i mcijligaste min ocksi av viduum 

- ur fcil-
jande museers samlingar: Zoologiska Institutio-
nen, Lund (LZM), Gciteborgs Naturhistoriska Mu-
seum (CNM), Naturhistoriska Riksmuseet
(NRM), Sveriges Lantbruksuniversitet, Ultuna
(SLU); samt ur ett antal privatsamlingar (se upp-
riikning mot slutet av artikeln). lnsamlare anges ej
frir exemplar som befinner sig i respektive muse-
ums geografiska huvudsamling. Om ej annat
anges, rcir sig varje fynd om I exemplar.

A. hypocrita. Denna art kan hiir fdr fcirsta
gingen rapporteras frin Sverige. De av mig kon-
trollerade fynden redovisas nedan och i Fig. 13.

Kartbilden (Fig. l3) ar naturligtvis att betrakta
som prelimindr, dven om den cistliga slagsidan iir
pifallande. Fyndlokalerna iir glest spridda i cistra
Sverige, frfrn Blekinge och tistra Smiland norrut
till Hiilsingland (skinska fynd rcir sig om vind-
drivna exemplar).

SK: Sandhammaren I .7 1970, Borrby strand I .6 1973
(bida R. Baranowski). BL: R6deby, Flaken 6.5 1937 2

exx. (LZM). SM: Almundsryd, Idekulla 23-25.5 1952;
Almundsryd (samma lokal?) 25.5 1952 (bida GNM);
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Madesjri, H6kasj<in 4.4 1966 (R. Axelsson); Niivelsjd,
Rigsjd 30. l0 I 969 2 exx. (W. Kronblad); Mililla, V om
G6rdveda 28.5 lg45 2 exx. (GNM). OL: Lingklt,
Astad, Grossmossen 30.5 1993 (fcirf.); Persniis, Knisa
mosse 21.6 1965 (R. Axelsson); Hornsjdn 5.5 1978 (R.

Baranowski). GO: Vallstena, Medebys (troligen vid den
nu utdikade Lina myr) 18.9 1938 (GNM); Sundre,
Muskmyr 12.6 l98l (M. Stjrensson). NA: Svennevad
28.5 1987 2 exx. (fdrf.). SO: Siittersta, Timmermon .6

190'l (LZM); Sparreholm, 19OO-talets bdrjan (GNM).
UP: Fiby 1937 (NRM); Dannemora 29.5 1949 (NRM);

FiS. 13. De krinda svenska fynden av Agonum
hypocrita. Rutndtet rir Rikets Nrit, rutornas storlek
10x10 km (en punkt pd kartan kan representera flera
nciraliggande lokaler). De tvd skdnskafynden utgdrs av
vinddrivna exemplar. Arten rir ny fdr Sverige.

Known Swedish records ofAgonum hypocrita. National
grid: 10x10 km. More than one locality may be

represented by each dot. The tueo southernmost records
are stray individuals, found on the seashore. The species
has not been previously recordedfrom Sweden.
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Film, Floran 28.5 1949 3 exx. (NRM); Tegelsmora, Flo-
ran 3.5 1987, 1.8 1996 (A. LinOelow);6.6 1996 3 exx.
(f<irf.): Skutskiir, Trdsken 27.6 1936 2 exx. (coll. C.H.
Lindroth, GNM); Alvkarleby, Daliilven, 1930-talet
(coll. T. Palm, LZM). HS: Tcinnebro 26.5 1947 (NRM).

A. afrum. Denna art iir hos oss liksom i stcirre
delen av Europa den ojiimfrirligt vanligaste av de
ometalliska arterna. Till exempel stir under nam-
net moestum i Carl H. Lindroths carabidsamling
(GNM) 126 exemplar frin alla delar av kollektiv-
artens svenska utbredningsomride, av vilka 123

exemplar tillhor afrum. Jag har hittills sett arten
frin samtliga landskap frin Skine till Giistrikland
(Gotska Sandtin ej inrliknad). Uppgiften frin Hiil-
singland (Lindroth 1960) grundar sig diiremot pi
ett exemplar av hypocrita (se denna art). I senaste
upplagan av Catalogus (Lundberg 1995) uppges
moestum dven frin Medelpad och Vdsterbotten.
Jag har granskat de exemplar som ligger till grund
frir dessa uppgifter och konstaterat att de samtliga
tillhor viduum. Friljaktligen skall sflviil afrum som
kollektivarten moestum strykas frin dessa land-
skap.

I och med dessa rattelser dr vi for afrum tillbaka
vid niistan exakt den kartbild som fdrst ritades fdr
moestum av Lindroth (1945b, s. 27), dlir artens
nordgriins lciper frin scidra Viirmland (Eken?is och
Olme vid Vdnern, GNM) till nedre Daliilven (Da-
larna, Hedemora, GNM; Uppland, Alvkarleby och
Giistrikland, Hedesunda, LZM). Som framgir av
denna karta tillhdr afrum framfrir allt de leriga
sliittbygderna, och ar i hcigliinta skogsomrflden
som t.ex. stora delar av Smiland mycket ovanlig
eller helt frfl nvarande.

A. duftschmidi. Uppgiften frin Oland (Halltorp)
i Schmidt (1994) baseras pa exemplar beliigna pi
Zoologiska Museet i Helsingfors. I det material
som granskats av mig har, fcirutom mflnga exem-
plar frin Halltorpstrakten, flera nya lokaler kunnat
konstateras. De svenska fynden iir dock alldiimt

Fig. 14. De krinda svenska fynden av Agonum
duftschmidi, pd Oland. Fdrekomsten eir till synes isole-
rad - ndrmaste ktindafiirekomster ligger i norra Tysk-
land, Polen och Lettland.

Known Swedish records ofAgonum duftschmidi, on the
Baltic island of Oland. This occurrence is seemingly
isolated - the nearest known localities are in northern
Germany, Poland and Lania.

Nytillskott i Agonum t'iduum-gruppen

koncentrerade till ett mycket begriinsat omride ur
med den s.k. landborgen pfl mellersta Olands vdsr
sida (Fig. l4).

OL: (utan lokaluppgift, GNM, SLU); Torslunda 9 7
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1914 2 exx. (NRM); Fiirjestaden 1.7 1946 (coll. E. Wi-
rdn,LZM); Algutsrum, St. Hult 3.8 l94l 2 exx. (GNM);
Algutsrum 2l .5 1959 (GNM); Stora R<ir, kring 1900
(GNM); Hdgsrum, Halltorpstrakten 1938-1996, talr.
exx. (LZM, GNM, NRM, SLU, flera privatsamlingar);
Ekerum 26.9 1967 (B. Andersson); Riipplinge, Strand-
torp 31.8 1939 (GNM)I Borgholm I1.8 1938 (coll. E.

Wir6n, LZM); Borgehage 9.4 1974 (R. Axelsson).

Biotopval och status for Agonum hypocrita, A.
afrum och A. duftschmidi

Alla arterna i viduum-gruppen har ett ratt likartat
levnadssdtt, och trAffas pfl rikt bevuxen, fuktig-
blcit mark vid striinderna av sdtvatten (mer siillan
vid havet) och i kiirr. De tolererar viss beskugg-
ning, och verkar ej heller slirskilt kiinsliga frir
igenviixning med hdgstarr och vass (Ljungberg
1994, 1995). Ofta pitraffar man flera av arterna
tillsammans. A. moestum uppges dock i fcirhil-
lande tilf den vanligare arten viduum vara ratt
stenotop, och framftir allt frirekomma pfl gytdiga
eller leriga strander vid niiringsrika vatten i slatt-
bygder (Lindroth 1945a, 1986). Denna beskriv-
ning kan helt ftjrbehillskist civerfdras ph afrum.
Aven de av mig publicerade uppgifterna om
moestum (Ljungberg 1994, 1995) baserar sig 

- 
si

l6ngt de i efterhand har gitt att kontrollera 
- 

pi
fynd av afrum.

Av de tvfl nytillkomna arterna i gruppen tycks
etminstone hypocrita ha helt andra preferenser. I
Mellaneuropa uppges denna art friimst frire-
komma pi mossar (Freude et al. 1976), och dven
de svenska fynden ger beliigg fcir en dragning till
mer ndringsfattiga miljrier. Gemensamt fcir de
svenska lokalerna tycks ocksi vara ett relativt
kist, giirna gungflyartat underlag. Pi Oland och
Gotland iir flera fynd glorda i agmyrar med
Cladium, hcigstarr och Sphagnum. I Smflland
(Almundsryd) och Niirke (Svennevad) finns fynd
frin kiirr pi <iversvdmningsmark vid estrander
med hrigstarr, Iris, Calla m.m.; i Uppland (Tegels-
mora) ett fattigkiirr vid en myrgdl, med glest gras,
starr och vass, fcirekomst ay Myrica och Androm-
eda samt rik mossvegetation (sevAl Sphagnum
som andra mossor). Atminstone i den sistnlimnda
miljiin iir en fcirekomst av afrum fullstiindigt
otiinkbar. I siviil BL (R<ideby) som SM (Made-
sjt ), GO (Sundre) och UP (Tegelsmora) har till-
sammans med hypocrita den rridlistade (Ehnstrcim
et al. 1993) jordltiparen Pterostichus aterrimus
(Hbst.) pitraffats. Nu iir f<irvisso meso- och
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oligotrofa starrkdrr med vitmossor ingen exklusiv
naturtyp i virt land, och ftirmodligen kommer
h1:pocrita i framtiden visa sig vara betydligt vanli-
gare dn de ffl hittills kiinda fynden antyder. Artens
stora sdllsynthet i Centraleuropa (Schmidt 1995)
stir fcirmodligen i samband med den diirstiides
mycket lingt gingna utdikningen av vitmarker.
Denna process har i minga vtisteuropeiska liinder
fdrt iiven hos oss relativt vanliga jordl<ipare, som
t.ex. Blethisa multipunctata (L.), till utrotningens
brant (Desender & Turin 1989). Enligt Freude er

al. (1916) flyger hypocrito i motsats till
"moestum" ofta till ljus. Aven de svenska fynden
i stranddrift vid Skines sydkust tyder pi god flyg-
fcirmiga. Morka Agonum insamlade vid lamp-
f6ngst iir av stort intresse, och emottages tacksamt
frir kontrolll

Skillnaderna i biotopval mellan duftschmidi och
afrumdr inte lika uppenbara. Inom det begrlinsade
utbredningsomridet fcir duftschmidi pi Oland iir
dven afrum allmiint fcirekommande, och av allt att

dcima kan de bida arterna fcirekomma tillsam-
mans. I Halltorpsomridet, diir de flesta fynden
gjorts, fdrekommer duftschmidi shval i sjiilva
Halltorps hage som i flera kiirr i n?irheten (bl.a. i

det klassiska "Halltorpskiinet" 6ster om landsvii-
gen). Detta k2irr dr av brunmosstyp och till stcirre
delen <ippet, dven om det liksom de flesta andra
svenska lokaler kan beskrivas som kiirr i skogs-
mark (dven afrum forekommer ofta i l6vkiirr).
Mer information beh<ivs dock innan biotopkrav
och nuvarande status for duft.schmidi kan anses ut-
redda. Artens till synes ytterst begrdnsade och iso-
lerade fcirekomst pockar verkligen pi en frirkla-
ring, och man kan rentav friga sig om inte en

framtida placering pi den nationella rcidlistan iir
befogad. Under alla omstiindigheter fcirtjiinar ar-
ten eftersrikas, framfrir allt utanfijr det av samlare
fullkomligt luskammade Halltorpsomridet.

Tack
Denna studie kunde ej ha utfdrts utan frikostig hjalp frin
alla de coleopterologer som haft viinligheten att bidra
med material och uppgifter ur sina samlingar. Mitt var-
maste tack hiirfrir till: BengtAndersson, Nybro; Cenneth
Andersson, Smilandsstenar; Rune Axelsson, Uppsala;
Rickard Baranowski, Htj6r; Alan Dufberg, Malm6;
Bengt Ehnstrtim, Uppsala; Patrik Frdd6n, Lund; Gtjsta
Gillerfors, Varberg; Torkel Hagstrrim, G6teborg; Mats
Jonsell, Uppsala; Willy Kronblad, Ekeniissjdn; Ake
Lindeldu Storvreta; Johnny Lindkvist, G6teborg; Stig
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Lundberg, Lulei; Owe Nodmar, Holmsj6; Roger Pet-
tersson, Umei och Mikael Scirensson, Lund Bengt An-
dersson hr dessutom "auktor" till namnet lundkiirrlcipare
for A. dufrschmldl. Roy Danielsson (LZM), Ted von
Proschwitz (GNM), Bert Gustavsson och Dietmar Bor-
isch (NRM) samr Ake Lindeldw (SLU) har linat mig
rikhaltiga material ur respektive museums samlingar.
Arvids Barsevskis, Daugavpils, har delgivit mig ry-
kande aktuell information om de nytillkomna arternas
fcirekomst i Lettland. Torsten Nordandel G6teborg, och
Sven-Ake Berglind, Uppsala, gav viirdefulla synpunkter
pi manuskriptet. Sist men inte minst siinde mig Joachim
Schmidt, Rostock, ett omfattande och framfdr allt art-
bestamt material av de kritiska arterna, vilket avsevArt
underlittade fcir mig att penetrera gruppen. Jag vill till
sist poiingtera att jag ilven i fortsiittningen tacksamt tar
emot faunistiska uppgifter om dessa och andra svenska
jordl6pare, liksom material frir kontrollbestamning.
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