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Ängern Attagenus augustatus gobicola (Coleoptera, Dermestidae)

- ett nytt skadedjur eller bara en tillfällig gäst?

[Attagenus augustatus gobicola (Col., Dermestidae) - a new pest insect or only a temporary
guest?l

MONIKA ÅTBRIUXO

I Naturhistoriska riksmuseet påträffas ibland ska-
deinsekter. Under den varma årstiden plockas
skalbaggar i fönstren. Jag brukar gå igenom och
artbestämma fynden, särskilt från den entomo-
logiska sektionen. På sommaren 1991 påträffades
där en för mig ny änger. Detvar en Attagenus, men
längre kom jag inte i bestämningen. Jag sände den
till The Natural History Museum i London och
fick svar att det var en Attagenus. Det visste jag
redan. Kristian Arevad på Statens Skadedyrlabo-
ratorium, Lyngby, Danmark, blev intresserad så
jag sände djuret till honom. Han hade inte heller
sett en sådan förut och sände den vidare till
Vladimir Kalik i Pardubice i Tjeckien. Lagom till
vårt nordiska symposium om bekämpning av ska-
dedjur i museer i maj 1993 kom svaret. Det var en
Attagenus augustatus gobicola Frivaldszky, 1892.
Arten är känd från Kina, Mongoliet och Centrala-
sien (Zhantiev 1916). Den har påträffats i fågel-
bon, zoologiska samlingar och sädesprodukter.

Några forskare från den entomologiska sektio-
nen hade tidigare under våren gjort en insamlings-
resa till Malaysia. Kan de möjligen fått ett extra
ressällskap på sin hemfiird i form av denna lilla

pälsänger, eller har den kommit till oss på någon
annan väg?

Några fler exemplar av arten har ännu inte dykt
upp. Men det är bäst att vara observant.
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Summary
A new Attagenas species was found in the ento-
mological department of The Swedish Museum of
Natural History in summer 1991. Vladimir Kalik
in Pardubice in the Czech Republic idenfified it in
May 1993 as the Chinese species A. augustatus
gobicola Frivaldszky, 1892. Is it a new pest insect
in Sweden or just a temporary guest?

Monika Åkertuncl, Zoo-tax, Naturhistoriska riks-
museet, Box 50007, S-104 05 Stockholm. Sweden.
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