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The North-Ameican Agathidium pulchrum has been found in northern Sweden and
Finland, and a single female of Medon rufiventris, a South-European species, in southern
Sweden.

S. Lundberg, Skeppsbrogatan 9, S-951 35 LuleA, Sweden.

DIIedon rurlventris Nordm.(Staphylinidac)

Vid bestamning av Meグ ο″―matcrial i nlin
samling med ttalp av Mitteleuropas Ktter upp‐

tackte jag ett exemplar, som markant avvek
frin kanda nOrdiska arter.Exemplaret,som jag
fitt vid sallning av fOman under en rishё g i

Halltorps hage redan 7.5.63 skickades till Dr

Andrcas Strand, som konstatcrade att det val
stamde med ett excmplar avフ ア.rttν′″″is,

som han hadc i sin sanlling. Da denna art
tidigare endast tagits i sё dra Europa lat jag IDr

G. A. Lohse och pa hans rekommendation
aven Dr A.Zanetti titta pa mitt exemplar.
Zanetti har Jamfё rt det med nagra italienska

exemplar och har incddclat att det helt ёverens―

stamlner ined dcssa.Di exemplarct ar cn hOna

bёr dock avcn hanar insanllas fOr att helt
sよert uarlagga ittan.

″ .r哺ソ′″″JS pttminncr om bla″。α′たα′′s

Kr. och iイ . わ′
“
″4ι

“
S Er. i ねrg och storlek,

men huvud och halssk61d ar glansande med
gles punktur.

Arten ar i ltalicn tagcn hos myran Las′ ″s

ル′なJ″ οS′S,SOm flnns i flera samhallen i Ha11-

tOrps hage, men ocksa i munvadsbOn Och
sanllare pa c)land rekominenderas undersOka
dessa blotoper.

Jag vill passa pa att tacka A. Strand,G. A.
Lohsc och A.Zanetti br可 Jp med bestam‐
ningen.

Agathdium pulchrum Lcc.(Liodidac)

Dcn 27 juni 1971 undersё kte jag en aspliga

ca 5,5 mil N Boden inom domanreservatct

Blakё len i Norrbotten. 1」 nder barken vid rot―

partiet patraffade jag en brokigt hrgad Иgα ttJ‐

″″
“
,som jag iね lt besthmde till И.グおεοFα′

““Er.  Vid  prcpareringcn  framtradde  arg_
teckningen otydligt och exemplarct sorteradcs
in underノ 4. グJscο′どι〃

“
. Fё rst under vintem

1974二75 fick jag orsak att narmare titta pa

exemplaret, som visade sig starkt avvika fran
И.  グJsεο′グ

`ク
′l  pa  dcn  sarpraglade  ぬrg―

teckningen och den Hnga storleken,Inen ocksa
pl de slankarc antennerna.Arten stamde●
heller ans in pa ёvnga kanda arter och jag fick
klart br mlg att det maste vara frtta om en br

Norden ny art.

Hёsten 1975 dcn 14 augusti erhёlljag genom

sinning ytterligare ett exemplar av sanllna art

strax V Pellonen ca 5 nlil C)Lieksa i ёstra

Finland ca l Πlil fran ryska granscn. Sall‐

provet utgiOrdes framst av mycelrik bma runt

en grov aspstubbe i en hyggeskant, men trots
fOrs6k kunde vi inte fa tag pa ner exemplar.

Jag skickade de tva excmplaren till Jyrki Muona

br att han skulle jamお ra mcd Helsingfors
museums material. Muona rapporterade att
arten inte fanns i museets sanllingar, daremOt

kundc han konstatera att ねrgtcckningen helt

6verensstamde med en ねrgva五ant av den
ameHkanska artenИ .′

“
Jε力″′

“
Lcc.Genom vJ―

villig ttalp dels av Dr W.Lazarko,Vancouver
dels Dr A. Smetana, Ottawa fick jag lina
mateHal av den amerikanska arten och efter
noggrann undersёkning aven av hanens geni―

talier(bada mina cxemplar ar hanar)anscr jag
att det verkligen ar∠ . ρ″′cヵ″夕

“
, som nu pa‐

tr」fats savil i norra Sverige som Finland.
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Fig. l. Agathidium pulchrum Lec. Olika fiirgvarianter. Ur Hatch, M. H. 1957. The beetles of the pacific
Northwest, Part II Staphyliniformia. Univ. of Washington Publications in Biology. Vol. 16, plate IV, figs.22-24.

Agathidium pulchrum Lec. Different morphs.

Di det kan vara svart fa tag pa beskrivning

skan jag har passa pa att lamna en del upp‐
gifter om arten.

Fargtcckningen framgtt av rlg. l vanstra
bilden.De tusa teckningarna ar kastattebruna

medan bl a den ttartfOrrnade flacken pa tack_
vingama ar svart. Storleken pa nlina exemplar

ar 2,5× 1,3 min.Antennklubban ar siank Och i
detta avseende avviker arten bl a fran И.グ is・εoJ‐

d`“

“
.Fotledantalct hos honan ar 5,4,4 och arten

h6r till underslaktet Neoε′わ′
`Gozis.Punkturenpa saval tackvingar som halsskё ld och huvud

歩 mycket gics och rln, vilket i kombination
med avsaknandet av nlikroskulptur gё r skal‐

baggen starkt glansande. Suturstrilnman ar val

markerad och stracker sig fram ёver halva tack‐

vingarnao Sonl framgtt av fig. l ar arten i

Amerika starkt variabcl ilhrgteckning.Bade det

svenska och rlnska exemplaret har ett ut‐
seende som helt ёverensstammer med vanstra
bilden pa fig. 1. Om artcn i Norden varierar
lika mycket som i Arnerika far framtiden ut―
visa.

Arten ar uppenbarligen mycket sansynt(lar
galla aven i ArneHka)och tt tr01igcn bunden

till asp.

Jag vill har passa pa att dels tacka Jyrki

Muona br ttalp med att spara upp vilken art
det var fr縫 3a Om,dels tacka W.Lazorko och
A.Smetana fё r lan av material.


