
Cylindronotus dermestoides lll., en fdr Skandinavien
ny art, och om ett iterfynd av Osphya bipunctata

F. (Col. Tenebrionidae och Serropalpidae)
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Cylind.ronotus dcnncstoides lll,
vid {ienomgAng och omflyttning av en del av rnina skalbaggar fann jag

etl exempLlr av en .{nrarrr-liknande skalbagge. som verkade helt friimmande.
Dn granskning visade ati det var l'riga om en lenebrionid. som efleuReitter,
bestimdes lill Cylindrcnotus dernrcstoidelr Ill. lquisquilius Panz. nec Sturm.).
Ftir kontroll jiimfdrdes exemplaret med exemplar av C. dernrestoides lll. i
Naturhistoriska Iliksmuseets samling.

l)etta var ett iiverraskande fynd. \Srmast vore vel att vEnta Cylindronolus
krcoioctostrfuftus Goeze, r'ilken under slutet av 1800-talet uppgives yara lagen
vid Flensburg (jmf. fotnot hos Lindrolh 1933).r

'.{,rlen lfig. I .{) paminner sonr ovan redan framhillits om en ,4rr.rr(-art,
nren antllel tarsleder avsl6jar den blatrd annat. F-irgen 5r mtirkt syartbrun
med rtidbruna antenner. palper, ben och buksida. Di lid nirmare efterforsk-
rrirrg iverr C. krcuioctostriatus Goeze kan komma att lntriffas anftires i ftil-
jande tabell de artskiljande karaktiirerna.
Halsskdldeus bakhiirn (fig. I B) niigot insvilgda f6re slretsen. Sidorna aI hals-
skirlden Digol utplaltade. llellanrummen mellan punktslrinrmorna rned ensteka smi
prrrkter och nratta . .. .. . C. clertuestoides lll.
I{alssk6ldens bakhitrn (fig. I C) ej iusvengda, raka. Sidorna av halsskdlden ej ut-
plattade, jlmnt ktrllriga inda ut till kanten. flellanrummen [rellan punktstrimmorna
gliinsande och f6r'sedda ined talrika punkler ...-.--. (:. la.oiodostti(t s Goeze.

C. dernrcstoi<les lll. togs den 12/6 1940 i ltlekinge, Sjiiarp. Den uppgives
fiirekomnra pA lallblommor. Flera arter inom slektet fiirekomma under ltis-
sittande bark. Larverna iiro kiinda ftir nigra arler och de lro utrustade med
2 stora framitriktade hakar pi den uppilriktade sista bakkroppstergiten.
C. derntestoirles Ill. ftirekornmer i norra Tvskland.

Osphya bipunctata F.

f)enna serropalpid annr des som ny flir Sverige i Ent. Tidskrift (1947)
tagen i ett exemplar den 9/6 1940 i lllekinge, Sjiiarp. Sedan dess ej Ater-
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fiurnen.r Under fiirundersiikningar fiir en exkursion i Nordiska entomolog-
motets regi 1957 tog jag ytterliBare ett exemplar av arten vid slaghivning
pA ekgrenar den 27 maj 1957 i Sjiiarp. DA arten siikerligen ir nrera fdrbisedd
iin sillsyrt l[mnas hAr en figur 1se fig. 1I)) av den. -{.v fynden att diima iir
den en fiirsonmarart.

Som avslutning till denna artikel vill jag framhilla Blekinge fOr enlorno-
logerna som elt lacksanrt landskap att samla i, diir mycket rinnu stir att
upptiicka.

r TrndEkare Arne Sundholm har muntligt meddelat alt han lagit ex. av arlen i Sj6arp.
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