
Tvi fiir Sverige nya tillfiilligt
inkomna skalbaggsattet.

Av

KARL-JOHAN HEQVIST.

Attallenue glorlosae Fabr.

\rid genomging av en lida obestimda skalbaggar tillhiirande Statens
skogsforskningsinstitut hittades ett exemplar av en dermestid, som ver-
kade helt frimmande men som vid nirmare granskning kunde konsta-
teras tillhtira sldktet Attagents. De detta slikte omfattar omkring r2o
beskrivna arter och jimliirelsematerial saknades sattes det itsido tills-
vidare. )Iigra dagar senare rikade jag enrellertid av en tillfillighet i
ett arbete av Hinton se en bild som piminde om denna Attagenss-art.
Exemplaret plockades di fram och visade sig till punld och pricka
iiverensstemma med bild och beskrivning av Attageflus gloriosae Fabr.

Attagenus gloriosae har ett karakteristiskt utseende (se fig. I). Dess
grundfirg ir mtirkbrun med ett vegigt band av guldgula hlr framom
tdckvingarnas mitt. Halssktilden har guldgul behiring med ett par
miirka diftusa Ildckar i mitten och bakkanten. Huvudet likaledes guld-
gult beharat. Det hir beskrivna ex. var 5 mm lingt och det var taget
i Stockholm den z4 maj r95o.1

Enligt Hinton 1945 Ar arten nistan kosmopolitisk och har flerfaldiga
ginger inftirts till Europa men innu ej lyckats acklimatisera sig hir.

A- gloriosae dr r8or beskriven av Fabricius frin Frankrike men
dess egentliga henlland ir ej med sikerhet kind. Om dess biologi vet
man ej mycket. Arten blev f6rst anfiird som levande inomhus pl
Havaji av Sharp 1885. Sedan har den anftirts som skadegiirare inomhus
i tropiska och subtropiska linder av flera fiirfattare. Frin Havaji har
Illingrvorth r9o7 omnamnt den som betydelsefull skadegiirare och ldm-
nat negra data om dess biologi. Nimnda fiirfattare har r9z3 nreddelat
att bide larver och puppor angripas av Creophilus marillosus L.

Bostrychoplltes cornutus Ol.

Denna till fan. Bostrychidae hiirande art har erhellits i fem exemplar
ur en apstatyett, hemftird frln Syd-Afrika r95o av prof. em. Nils
Holmgren.

1 Sedan detta skrivits har folkskollirare Axel Olsson viset mig ett e)c av .,r
Allogen$-ert, som visade sig vara denna art. Ex. var taget pa en balkong den
ro jlmi r9l3 i Stockholmstrakten av lngelstriim.
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Fig. r. Till \rinsler Atta.gen s gloriosae Fabr. och till h6ger
B ostrychollires cornuhts Ol.

Arten (se fig. I) iir svart, hos nigra ex. mijrkt rijdbrun. Ben och
antenner mijrkt rijdbrurn dock nigot ljusare in kroppsfirgen. De er-
hillna exemplaren iro av olika storlek varierande mellan 8-r5 mm.

B. cornutus ir en av de vanligaste arterna till det i Afrika endemiska
sliket Bostrychopliles I-esne., som omfattar inalles rr arter. Den fi;re-
kommer i hela siidra och mellersta Afrika, vdstra Arabien, Madagaskar,
Mascarerna, Comoro och Bourbonijarna. Ett exemplar ir dessutom
taget i St. Albans i Nordamerika. B. cornutus leyer i diida trid av
Acaci.a och Euphorbia irl'isy. Tooke och Scott (1944) meddela att
denna bostrychid angriper bambu samt stockar och pilar av sliktet
Eucalyptus sdrskilt Eucalyptus saligna. Arten uppgives vara nattdjur.
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