
يفواألرش) خاصة التاريخية(آفات الورق والكتب بالمكتبات 10.

1. Thermobia domestica (Silverfish) 
2. Stegobium paniceum (drugstore beetle, bread beetle or biscuit beetle)
3. Lasioderma serricorne (cigarette beetle)
4. Ptinus tectus (Australian spider beetle)
5. Ptinus fur (the white-marked spider beetle)
6. Anobium punctatum (common furniture beetle or common house borer)
7. Liposcelis sp. (Book lice)



Order: Thysanura
Family: Lepismatidae
Lepisma saccharina
Ctenolepisma quadriseriata
Ctenolepisma longicaudata
1. Thermobia domestica  الفضي السمك حشرة 

:الوصف
 قرون ⸲اللون فضية بحراشيف ومغطى مفلطح الجسم

 توجد وال صغيرة المركبة والعيون ⸲طويلة خيطية االستشعار
 مؤخرة في ويوجد ⸲حلقة 11 من البطن تتكون ⸲بسيطة عيون
 سطيةو زائدة بينهما حلقات الى مقسمان شرجيان قرنان البطن
 لترجةل امتداد وهي الشكل في وتماثلها حلقات إلى أيضا مقسمة
.عشر الحادية



:العوائل والضرر

 األغذية من مختلفة أنواع على الحشرات هذه تتغذى

 على قةالمعل الصور تتلف كما ⸲الكتابية واألوراق كالمالبس

 جادالس وتتلف ⸲منتظمة غير مساحات منها فتأكل الحوائط

  .المهملالمفروش



Order: Coleoptera
Family: Ptinidae
2. Stegobium paniceum (drugstore beetle, bread beetle or biscuit beetle)
3. Lasioderma serricorne (cigarette beetle)

Stegobium paniceum Lasioderma serricorne

cigarette(البالغة لحشرةا beetle(  
 ذات ⸲الشكل أسطوانية ⸲ )طوالً  مم 3-2( الحجم صغيرة

 قرن لطو يبلغ .الصدر أسفل الرأس وينحني ⸲بني لون
 منه 10-4 الحلقات ⸲الجسم طول نصف االستشعار

  .منشارية

:الوصف
drugstore(البالغة لحشرةا beetle(  

ً ( الحجم صغيرة  ⸲الشكل أسطوانية ⸲)طوالً  مم 3 تقريبا
 على ينتشر.الصدر أسفل الرأس وينحني ⸲بني لون ذات

 الطرفية الثالثة العقل.مرقطة طولية خطوط الغمدين
.ملحوظ بشكل مطاولة االستشعار لقرن



:والضرر العوائل
 مما االنش غراء بها التي الكتب )كعوب( روابط على تتغذى نواعاأل هذه يرقات
.وتلفها البعض بعضها عن الكتب هذه صفحات تفكك يؤدي



Order: Coleoptera
Family: Ptinidae
4. Ptinus tectus (Australian spider beetle)
5. Ptinus fur (the white-marked spider beetle)

:الوصف
Australian( البالغة لحشرةا spider beetle(

 بني لون ذات ⸲)طوالً  مم 4-2.5( الشكل بيضاوية
 لىع ويمتد ⸲بني أصفر بشعر الجسم يغطى ⸲داكن

.رقطاء طولية خطوط الغمدين

the( البالغة لحشرةا white-marked spider
beetle(
  بني لون ذات ⸲)طوالً  مم 34.-2( الشكل بيضاوية

 على كثيف ⸲أصفر بشعر الجسم يغطى ⸲محمر
 من بقع الغمدين على ويوجد ⸲ األول الصدر

.البيضاء الحراشيف



:والضرر العوائل
 مما االنش غراء بها التي الكتب )كعوب( روابط على تتغذى نواعاأل هذه يرقات
.وتلفها البعض بعضها عن الكتب هذه صفحات تفكك يؤدي



Order: Coleoptera
Family: Ptinidae
6. Anobium punctatum (common furniture beetle or common house borer)

:الوصف
 البالغة لحشرةا

 لون ذات ⸲)طوالً  مم 54.-2.7( ⸲الشكل بيضاوية
 األول الصدر ⸲قصيرأصفر شعر الجسم يغطى ⸲بني

 طخطو الغمدين على ويمتد ⸲الراهب قلنسوة يشبة
.رقطاء طولية



:والضرر العوائل
  غراء بها التي)كعوب( روابط من فيها بما الكتبعلى تتغذى نوعاأل اهذ يرقات

.شاالن



Order: Psocoptera
Family: Liposcelididae
7. Liposcelis sp. (Book lice)

:الوصف
 فم أجزاء بها كبيرة رأس لها الحجم صغيرة إلى دقيقة حشرات
 يةخيط طويلة استشعار وقرون كبيرة مركبة وأعين قارضة
 نظام لها تكون وجدت وإذا غائبة أو مختزلة عادة األجنحة
  أثناء الجسم جانبي على خيمة شكل على وتمتد بسيط تعريق
  .الراحة



:والضرر العوائل
 تجليد ، الورقب الضرر تلحق أن يمكن ولكن ، والنشا العفن على تتغذي عادة

.المحنطة الحيوانات وحتى الحائط وورق ، العشبية العينات ، الكتب


