
PA koleopterologiska exkursioner vid Bulgariene
Svarta havskust

Iv THURE P,{Lu

-_ Slenska resebyrAer har under senare ir bdrjat anordna resor eyen lill
Oststaterna. Enda fdrdmilet i Bulgarien har hittills varit Sluuchev Bryag
vid Svarta havets s.k. Solkust eller som det i broschyrerna vanligen kallas
Nessebar - efter en rilderdomlig liten stad i narheten. Ndmraste sttirre stad
ir Burgas, 30 km lingre sodemt. Till dessa lrakter anlinde jag i biirjan av
juni 1965 fiir en 4 veckors vistelse (8/6- {/7) och nrigra minader senare fiir
ett 3 veckors Aterhesdk (5-2619), denna ging i sellskap med v6nnerna Karin
och Tor-Erik Leiler. De fiirhandsupplysningar jag tyckats erhllla om plat-
sen som lrimplig f6r entomologiska exkursioner hade varit goda. Ftirhopp-
ningarna om en rik och inlressant fauna sveks inte helleq 6ven om ett
besdk i april/maj kanske skulle ha gett ett ennu bAttre insamlingsresultat.
s{rskilt betrdffande sellningar. Men si tidiga resor anordnas intei den egent-
liga turistsesongen inleds ftirst i juni. Sannolikt influerar de hirda ryska
vintrarna pri klimatet i Bulgarien, si att viren dir - iven vid SYarla havs-
kusten - blir relativt sen. Kalla vintrar torde vil ocksi vara en av orsakenta
till att oliv- och citrus-odlingar saknades och att i Nledelhavsomrridet si
vanligtr vixter som kaklusar, agaver och palmer helt lyste med sin franvaro.
Om vegetation och insektfauna kan man nog helt allment siiga, att de i trak-
terna omkring Nessebar har mera mellan- dn sydeuropeisk pregel. \Ien
naturligtvis ingir i dem iiven en del sydliga och tistliga element.

Slunchev Bryag som stricker sig utmed en ftir norn'indar skyddad bukt
av Svarta havet och nog har en av de sktinaste badstrinder landet kan upp-
visa - med rent och klart vatten (1,8 0/o salthalt) och vit, finkornig sand
kilometervis - har som badort vuxit fram med amerikansk fart under de
allra sista flren. Allt er velordnat. De redan - efter 1957 - till ett 50-lal
uppgriende hotellen ligger trevligt inbdddade bland lummiga popplar och
andra ltivtrid, som yexer direkt pi sanden. Hotellstandarden iir genon-
giende htig och giir resenerens vistelse pi platsen bekvim och trivsam. Sir-
skilt gl[djande var det att erfara, att en entomolog under sinir exkursioner
fir nira sig helt fritt och att befolkningen dr vilvilligt inst;iltd mot frim-
lingar viisterifrAn. Enda cruxet var kommunikationssvirighetema till liingre
bo belegna exkursionsmfll. Inga passande landsviigsbussar fanns. taxi-
bilarna var fiir ffl och oerhtid svArAtkomliga, och att hyra llalkan-Tourists
Yolkswagen-bilar blev orimligt dyrt f6r korta strackor. Genom vdnlig fdr-
medling av en av reseledarna lyckades vi dock slutligen under blda besiiken
fi hyra nigorlunda anvindbara cyklar privat av bulgarer.
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Fig. l. L'lsikt fran Enrinebergens nedre sluttningar mol badorteo Slunchev Bryag och
irnanf6rlig*aDde odlings- och sandsleppomrALde. Skogarna pA bilden besllr huvudsakligen
av liirlr:id (mest avenbok, ek, lind och alm) och otika slags buskar. \tcllanliggande itppna
parlier iir pl fiirsommaren mycket blomrika betes' och slatteriingar. Pa en del platser
har inplaDletiflg skelt av frukttred (valn6t, ap kos, persika etc.) eller av lall, som liksom

undra barrlriid ej har ursprunglig f6rekomst i trakten. 9/9 1965. Foto: f6rf.

Slunchev Bryag ligger stra\ stider om {3:e bredd5lraden eller pA samma
latilud som mellersla ltalien och sydligaste Frankrike. Om dess klimatftir-
hAllanden har jag ej kunnat erhAlla fullt siikra uppBifter. I sin helhet uppges
Bulgarien ha ett rltt utpreglat kontinentalklimat med i laglandet en genom-
snilllig irsmedeltemperalur pa ca l12cCochen januaritemperatur pi ca 10o
(i norr nigot liigre, i sdder nigot hdgre).r Den relativt liga vintertempera-
turen skadar i regel ej sidder eller rin- och fruktodlingar. .{rsmedelneder-
biirden uppgrir fOr hela landet till ca 650 rum och torde vid Slunchev Bryag
vara omkring 100 mm hdgre enlist de upplysningar man dir gav mig.
Sttirsta regnmengderna faller under vinterhalviret (okt.-mars). Under min
fiirsta vislelse pA plalsen (EiH/7) htill sig lemperaturen pi dagen mest
nrellan 25 och 30"; neltema var betydligt svalare. I septenrber var luft-
temperaturen i genomsnilt 5o legre, medan vatlentemperaturen ennu stadigt
sviingde mellan 20 och 25o, allt efter vindftirhrillandena. Under bida mina
bestik fiill ntycket litet regn; det hindrade aldrig exkursionerna, som gyn-
nades av strilande vider si gott som varje dag.

Niirmare uppgifter om traktens geologiska ftirhallanden lyckades jag ej
heller skaffa, men tydligt ir att omridena ej har varit nedisade samt att
berggrund och l6sa jordarter (son kunde studeras i skdrningar vid vegarna)
naist.rtr iiverallt 6r kalkrika- Velsktitta odlingar av s6d, majs, solrosor, griin-
saker, vin, frukttred et€. vittnade om htig btirdighet hos marken. Vatten
fauns i iiterfliid - mest utan extra bevattningsanordningar - och inle ens
de minsla yattendragen hade under mitt fiirsommartresiik helt sinat.

I Intress&nt :ir atl jirnf6ra januaritemperaturen i Bulgarien med den pA 6n l(orfu
(belngen 3 hreddgrader lingre sderutl. l?rs medeltemperatur i janrnri nr drygt +looc.
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Fig. 2. FArhjord pe Enrinebergens nedre sluttningar. I den om hdsten brunbranda mark-
tegetalionen inglr en DrAngfald 6rter. som pl f6rsonrnraren gdr dessa marker till eIt eldo-

rado f6r bolanislen och den havande enlomologen. l2l9 1965. Foto: forf.

Exkursionerna kom i stort sett alt rora sig inom tva vitt skilda natur-
typer: kustomridet med sina sanddyner och sandfiilt, delvis stiipp-
artade. och sina sandiga eller lerslammiga flodslrlinder och fuktiga siinkor.
ofta med sme yattensamlingar och fdrsumpningar, samt bergen 

- 
utlii-

pare av Balkanbergen, som hir kallas Eminebergen 
- 

med sina myllrika
lermarker, stora ltivskogar, Ortrika nedre sluttningar, skogsengar, lundartade
bestind och fuktiga biickraviner. Overallt fanns givande lokaler. arbetsmtij-
lighetema var obegrinsade, och det gavs diirftir aldrig anledning att annat
en som turist s6ka sig lill andra delar arl det i naturhanseende synnerligel
omviixlande landet. Dagsutflyklema blev fiiga anstningande att genomfiira:
avstindel till malet fdr dagens exkursion tiversteg sdllan 15 km. vflgarna
var goda, terrengen lAttframkomlig utan svira tviirbranter och fiirriidiska
gropar och hiligheter, skogarna och deras tippna partier i regel utan ogenom-
tringliga. torniga busksnir. Visst kunde det vara knogigt en varm dag att
ni ett avlegsnare mril hiigt uppe i bergen, men s{ blev i stellet hemfirden
pi cykel framit kviillen ntir det bar nerfiir -- sa mycket enklare och
snalbare. Man kunde om man sA ville f6r framkonsten ocksi begagna sig
av s.k. lift rned bulgariska lastbilar (som gerna gavs, sades det) 

- 
sfl gjorde

den velkende mordellid-specialisten Karl Ermisch och hans bror, vilka jag
av en tilllhllighet hade turen fri nika nigra dagar ftire min hemfird i juli.
Ett annat exempel pi bulgarernas vintiga instdllning mot frdrnlingar vill
jag ej heller underlita att omtala: en halvfylld buss stannade er morgon
bredvid mig pA vegen i en av bergens branta uppftirsbackar, varefter chauf-
ftiren tecknade et mig att stiga in i vagnen 

- 
m e d cykel och skrymmande

packning 
- och pe knagglig tyska bad mig hilla till godo ned en bulgarisk

ciSarett:
Entonol. Ts. lro- 8i. D. I-2,, 6

1

. , ,- _ ^>_r; ._-.r1. d-E



li

Fig.3. I sina h6gre delar Ar Eminebergen tulliga och lijvslogsb€kledda, och diir er alla
vAra s)'dsrenska ldvtradsslakten (ulom bjiirk och al) och dtskiuiga andra fdretriidda. Ldlr-
traden yeier mesl i blaldDing med varandra. Kullarna, ar vilka de htiSsla ner upp lill
omkring 500 m 6.h., skils At ar djupa och fuktiga beckraiiner, der sarskilt bok. lind och

andra skuggf6rdregande lredshg trivs.9/9 1965. Foto: f6rf.

De flesta av vira exkursioner gick till Dminebergen, som jag fiirst vill
ftirstika att kortfattat beskriva. Bergen iir i sina nedre delar (fig. 1 och 2)
tdmligen lingsluttande etler mjukt vigiga, rnen formar sig htigre upp till
djirvare kullar eller isar, ofta fllskilda eller genomskurna av djupa bick-
raviner (fig.3). En och annan topp htijer sig tiu bortit 500 m 0-h. Till skill-
nad frrin de flesta av l{edelhavsliindernas berg ir Eminebergen skoi;klidda,
i de tivre delarna sammanhingande, lengre ned med avbrott fiir beten,
slitteringar och frukttridsodlingar. De ursprungliga skogarna bestar ute-
slutande av liivtrdd; nistan alla sydsvenska triidslag (dock ofta med andra
arter en vira) och itskilliga andra er representerade och dlrjiimte olika
slags ldvbuskar. Stiirre rena beslind - som hos oss med blott ett enda tred-
slag - kan ingenstides upptickas, utan arlerna vlxer i blandning med
varandra, varvid dock pi en plats eken kan dominera, pi en annan fuk-
tigare och skuggigare - boken, pi en tredje poppeln eller linden o.s.v. Det
enda barflred sorn fdrekommer ir inplanterad tall, varav en del yrrgre,
omsorgsfullt utfiirda kulturer hir och var pitriiffas.

De bulgariska skogarna har under landets minga krig ofta brflnts och
sk6vlats, och mihinda er detta en ay orsakema till att det i Iiminebergen
var svirt att finna verkligt gammal skog med grova dimensioner. Si smi-
ningom - orienleringen tar alltid sin rundliga tid - hittade Ii rester alr
sAdan, franrf6r allt i nordsluttningarnas biickraviner och pi andra otill-
gingliga stiillen, och naturligtvis var det frinrst denna skogstyp, som blev
f6remil f6r vlra exkursioner. Ilen arbetsfilt saknades inte heller i skogarna
i tivrigt. Aven om tr5den inte hade sdrskilt aktningsvirda dimensioner, sA
var de i stor utstrackning fran unga rir angripna av svampar och insekter.
I vissa lrakler kunde varlannat eller vart tredje triid uppvisa sfldana skador,
E^tonot. Ts. .lro. Ai. H. I -2,1W
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Fig. L Det av hj-gge i Eminebergens hdgre delar. Il&nga av stubbarna skjuter efter trii-
dens avverkning skott, som pA f6rsommaren gav elt rikt utbyte av insekter, pA hatst€n
niistan ingenting alls. I sankan en backravin Ded huvudsakligen bok, ayenbok och lind.

9/9 1965. Foro: f6rf.

sesom torrtoppar, avflekta sttirre grenar, staursir, riithiligheter o.l. Sedda
med entomologens tigon var skogarna alltsi oYanligt inbjudande och loc-
kande, medan de pi skogsmannen borde g;jra ett minst sagt ovArdat intr!'ck.
Det senare t]'ngde dock aldrig sinnet i nlmnv[rd gradl

Awerkningarna tycktes likvil numera ulftiras med en viss ordning, inte
bara som planltis plockhuggning av de bista och grtivsta tr6den. Ordentliga
hyggesytor (fig. 4) hade tagits upp piL flera platser, dir det ocksi vhl siirjts
fdr efteritgerder med plantering och griisriijning omkring plantorna niir sA
beh6vdes. Dessa hyggen av olika flldrar blev utmerkta fingstplatser, ej blott
fdr insekter i stubbarna utan ocksi f6r sidana pi deras skott och pA hygge-
nas rika vegetation ay tirter samt 

- 
ej att ftirgltimma 

- 
fdr insekter i allt

tekniskt minderv6rdigt virke (starkt r6tskadade stammar och stamdelar),
som liimnats kvar. En viss ftirsiktighet fick alltid iakttagas vid ldsgiirandet
av barken pi hyggenas solvirmda stammar, dir skorpioner var vanliga och
en och annan huggorm ibland hade sdkt skydd.2

Ilinga av skogarna var sA teta, att det under triden lig ett Iett tjockt
lager av ganla l6v, multnande grenar och kvistar. Denna ftirna srillades
ofta och med viixlande framging. Besh utbytet erhtills i de fuktiga bickravi
nerna, som ocksfl i andra avseenden sarskilt lockade oss. Hir hade piL grund
av oldndigheten inga avverkningar kunnat lga rum, kullstiirtade trid och
triiddelar av olika ftirmultningsgrad lig spridda i ravinens botten eller lengs
dess sidor, dir ocksi hdgstubbar och torra, ihiliga stammar var en vanlig
syn. I blckftran fanns pi fdrsommaren ennu vatten, stundom matat ay

t Eminebergen och liglandel er r;ka pe ormar, som sades ha yarit en sidan pliga
niir badorten Slunchey Bryag stulle anEggas, att igelkottar mast anskaffas och ulplanteras
f6r att ta d6d pl ormarna.

Entomol. Ts. -4ts. 87 . E. 1 - 2. 19()6
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frin ravinsidoma framsipprande grundvatten, hiir och var uppddmt till smi
pdlar och vattensamlinsar. I dessa liksom under stenar eller pdr grus och
lerslanr vid strandkanterna leyde mycket djur. Ett intressant utbyte gav
ocksa av vattnet stenkta mossmattor pi berghillar och stenar vid fallen.
Aven mhktiga. av lera slammade ldvbiddar, som ibland spirrade vigen fdr
l'allnet. kunde pi fiirsommaren innehilla mdngder av insekter. Naturligtvis
utvecklndes rninga bark- och vedinsekter i den {tir dem sfl gynnsamma
rniljiil sverif{heten ftir oss var endast att inom begrinsad tid leta reda
pri dem i tridliimningama. En del av de fullbildade tridskalbaggarna stikte
sig pi f6rsommaren girna till blommor. I de skuggiga biickravinerna ftire-
kom ijrter ganska sparsant, men dhr vtixte dock en och annan finbladig
urubellat eller spridda stind av Eupatorium, \raleriana och Thalictrum. SdI-
lan har j:rg sett dessa viixters blommor vara sri flitigt bes6kta av olika slags
mordellider, cerambycider. das]'tetider o.a. tredarter som diir. I september
lar fauuan faltigare i biickravinerna. Dfl fick man frdrnst sdka djuren
under liivet och i triden, varvid vi speciellt inriktade oss pa stammar bebodda
av myrirn Lasius brunneus Latr. och gjorde i sidana mingJet intressant fynd.
Ett djur utanfiir insekternas skara, som serskilt dveuaskade i Eminebergens
biickraviner. var en niistan h:rndslor krabba, som hiill till under stenar.
Sktildpaddor sig man ofta, t.o.m. lingt frin vatten ibland.

I Ilminebergens hiigre partier finns ocksi lUitengsartade omrAden dflr
slitter bedrivs och som pi Iiirsommaren genom sin rikedom pi ijrter (bl.a.
orchidderl. sitt dverlliid pi dekorativa trid och blomurande buskar fav vira
t.e\. hagtorn. r'ildrosor, bjiirnbiir) och sin figelsing var bland det ljuvligaste
traktcn kunde bjuda. -\ldrig tidigare rret jag mig som i denna natur ha htirt
niktergalar, sornmargJyllingar, l6vsringare och andra sjunga sri intensivt och
med si olika stemmor, ackompanjerade av gdkamas rop och duvomas stin-
di€ia kutter. Hiir yar den ersliden ett verkligt eldorado f6r entomologen. Hir'
och fingstskrirm kom tilt flitig anviindning och gav ett rikt och intressant
utbyte, ofta rltt starkt viixlande frin ptats till plats. Aven sedan griis och
tirter vid midsommartid slagits. kunde man i de halvfuktiga stringarna eller
under hdvolmarna gdra goda fynd, sisom av prektiga Dorccdion-arter och
den vackra, om en jittestor Ggrophaena piminnande kortvingen Zgras hur-
ruortlri Steph., som inte srigs nrigon annanstans. I september var sarnma
omriden ganska livltsa betriffande bide insekter och figlar. \{6jligen sig
och hdrde man di htigt upp i rymden flyttfigelskarorna, som drog stiderut
i en aldrig sirlande st{im.

I berSyens nedre delar passade samrna insamlingsmetoder som i de nvss
skildrade l6r'iingama bist, och likasi diir var htistinsamlingarna ftiga lti-
nande. flen pi ftirsommtrren erhiills ett utmdrkt utbyte av till stor del andra
arter en h66ire upp- Orterna, buskarna och i uigon min iven treden (t-e)i.
ek och alm) bestod delvis av arter, som ej stgs eller var sillsynta i de sam-
manhingande skogsomridena. Och dir fanns ocks& bredare och soldppnare
bick- och flodraviner utan neurnlerd tridvegelation och med sand-, grus-
eller klapperstensbaDkar.

Att ingaende redogiira ftir det stora skalbaggsutbyte som erhiills i Emine-
bergen 

- 
ur mitt eget material har monterats tiver tusentalet arter 

- 
skulle

fiira nlldeles ftir l6ngt. I stellet skall jag ftirsiika ge en allmiin tilrersikt 6ver
utbytet samt detaljer om en och annan intressantare art.
Ento|tot. l-s.,tt!. 8i. H. 1 -2. 1966
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Fig.3. Grov ekstam. delyis avlo.kad och
brend, i ell skogrbrt-D moI s6der i Emine-
bergcns h6gre delar. Pl denDa stam, soDr
vid midsommartid di och dA inspektcra-
des, infann sig yid ett mindre ssftfl6de
pA skuggsidan regelbundet Cerambgt
cerdo L, oc}r scopolii Fuessl., Leptuft scu-
tellata P.. Dotcus, Ilister-arler och andra
saftdjur. Under l6s, svenpig bark pA d€n
branda delen lerde Car.lbus inl.icolui L..
Elaler rnlipennis Steph.. Irrplor-arter.
Helops och andra lenebrionider. Pd den
solbellsta sidan slog ibland ocksA llng-
horningar tiu. sasom -{.r'merus scrrd//eri
Laich. och Pl gionot s det lus L. 0/9 1965.
Foto: f6rf.

I Iirrinebergen iignade vi stiirsta uppmerksamheten it liiytriidsskalbaii'
garna och de markskalbaggar, som pi ett eller annat sett er beroende av
skogsbiotopema. Bland stiirre carabider lade man pA fOrsommaren letl
m[rke till Calosoma- och Corabus-arter. I de delar av skogarna, dir eken
pi viren varit angripen av fjhrillarver, var Colosonra sucophenta L. ej ovan-
lig, medan imaginestiden fdr Calosomo inquisilor L. syntes vara f6rbi; endast
larver och dtida imagines pitriffades. Den f6rstnimnda arten. som varierade
en hel del i storlek och fiirg, klev Sravitetiskt omkring s&vil i ekkronorna
som pi marken under. diir kopulerande par iakttogs i mitten av juni. Cara-
bus coriaceus L. 1en smrivixt form) och dess larv ftirekom allmint pi
skuggiga platser i bokskogamas slubbar och ltivlager, medan Carabus inlri-
cutus L., likaledes vanlig, nristan alltid htill till i smi siillskap under den
Itisa barken pi grova torrtred, ofta htist upp pi stammarna. Sillsyntare
var Pterostichus-arter, diribland en ovanligt kort och bred, svart art med
violetta tickvingar, i form ej olik P. metallictts F., fast sliirre och ennu
bredare. Ocksi den arten levde skuggigt under ltis bark. I biickfflrorna fanns
gott om Bembidion-, Tttchgs- och frecrrus-afier. och under tredbark uppe-
htill sig 

- 
precis som hos oss 

- 
Tachgta nano Gyll., mera sells!'nt Dromius-

arter.
Di och di fann vi under bark av olika slags laivtrld enstaka exemplar av

Riysodes germari Ganglb., en nera slikting till Rh. sulcnlus F-.. som ftir
lenge sedan tagits i Blekinge och Smiland men ej Aterfunnits efter Paykulls
och Schiinherrs tid. \'i hade ocksi turen att den I3/9 finna ett klicknings-
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stelle ftir arten i en grov och mycket murken. liggande ekstam. Der hittades
i de fuktiga r6tvedskikten flera nyklickta imagines och iiven en lan'av
friimmande utseende, som aY allt att dilma b6r kunna vara den, srivitt jag
vel, hittills okinda Rftysodes-larven. \liijligen kan detta f]'nd kornma att
bringa klarhet i den omtvistade frignn om vtr sliiktet sYslematiskt btir
placeras.

De fuktiga biickravinernas staphylinid-fauna karakliirisemde s framfdr allt
av nigra sliirre arter, Quedius kterulis Grav. var ytterst allmiin under ltiv,
likase ett par andra, brokiga Quedius-arter av undersl. ,Saaridrts. .Sfrrphylinus
chloropterus Pzrnz. 

- 
i fnrg ej olik vir /rrluipes Scop. levde talrik pe

liknande s5tt. men krtip ocksri in i stubbar och ruttnande starnnar. Berg-
hdllarnas v:rltenst5nkta mossmattor hade sina speciella staphylinider med
bl.a. Lesteua-, Stenus-, Athete- och Ocolea-arter. Givelvis fanns i bickraviner-
nas ltivlager, dir fiirhAtlandena var gr-nnsamma fdr rrtvecklingen av en rik
fauna, ocksi minga andra kortvingar, bide stiirre och mildre. Bland de
intressantare kan sirskilt niimnas ,llerlon-arter i de tiver:rllt f6rekoulnande
gnagargingarna och smiarter med starkt reducerade iigon frin de understa
av rottredar infiltrade liivlagren.

De ihflliga stammarna var ett omt)'ckt tillhill f6r rtid- och svartvingade
Quetlius- ()l icrosourus- )arter. Trcts att de till det yttre mycket liknar var-
andra, tyder genitalundersiikning av hannarna pA att det riir sig om itmins-
lone 4 eller 5 olika arter. Daremot var staphylinid-firunan under bark piL
av linghorningar och barkborrar angripna stammar och stubbar jemfdrd
med fiirhillandena hemma pifallande fattig. Singonunr humerole Germ.,
Phioeoclrtts ,subtilissima l{annh., Plncrrsrr ocl:. Phloeoporu-arter och ett
fital andra aleochariner var de enda kortvingar som obseryerades, de flesta
i blott enstaka eremplar. Siagonun humerale levde i smi kolonier, si gott
som alltid i srillskap med cucujiden Ltleiota pkrnuta L., under fuktig bark
pi diverse lridslag, och b:ida arternas lan'er var pi sarnma st.illen ritt
vanliga. Triidsvamparna (mest skivlingar pi stubbar) gav pi hiisten en del
staphvlinider av sliktena Pruteinus, Bolitobius, Bolitochoro, .lutalie, Athetu,
Orgpoth och Aleochqrq.

Scydmaenider, pselaphider och histerider var inga individrika familjer,
rneu de fiirekom med rdtt minga arter, serskilt i murken yed med lasius
brunneus. I den sistndmnda biotopen levde arr pselaphider bl.a- Bntrisus
lormicnrius Aub6, Botrisodes- och Euplectus-arter samt en Ckuiger-art, som
ej dr identisk med nigon av vira, av histerider friimst Abrneus globosus
Hoffm. samt Plegtclerus- och .{crilus-arter.

Elaleriderna var i stubbar och murkna triid representerade ay Adelocerut
punctet{r Hbst. och Eleter-arler, frimst -E. rufipennis Steph. och cinnuborinus
Esclr., sdllsynt E. sinaolus Germ. och mege ei Lac., rnen larver hitlades
ocksi av Ludius lerrugineus L., Cardiophorus-, lleltnotus- och :lrftous-arter.
Sirskilt var en helmiirk, groypunkterad larvtyp, som mycket liknar ,{tftous
uillosus Fonrcr.. vanlig.s Den minsta tredkn,ipparen var Heteroderes cruciler
Rossi. en gulbrokig art med matt halsskdld. som trl.a. ftirekom i bokstam-
nrar. Under barken av svampig ved sflg man di och di Drapetes biguttetus
Pill., och iverr dess nycket karaktiristiska lan'. .\v buprestider insamlades
riitt rnenga arter, i juni/juli som imagines pi stammarna och yegetationen

t HeDla8na fullvuxna larver har bytt hud men envist vigrat att f6rpuppa sig.

Ebto ol. Ts..{to.87. D. 1-2- 1W
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Fi8.6. Groi ekslubbe med yid basen ydldiSa Soagmjdlshosar, som skjfflats ut av larler
till CcromDgr cerdo L. .\-islan r:arje ekslubbe pA hyggena hade aDgripits L\ Cerambgr-
s er. C. rcopolii Fuessl. i delarna olan jord och C. cetdo L. i rolbenen yid eller unde.

rDark-vlan. Eminebergens h6gre delar. lll9 1965. Foto:firf.

eller flygande, pi h6sten som larver. Bland de mera framtridande kan n[m-
nas Dicerca berolinensis Hbst. pi bok, ,{grilus ? bigttttotus F. i ekstubbar
och en stor Cftrgsobothris-art i bok och avenbok m.fl. l6vtrid. .{v ostomider
var Tenebrioides /uscus Goeze och dess larv den v,rnligaste arten, men ocksi
Thgmalus limbatus F. fdrekour. Trid-nitidulider var sparsamt fdretr:idda
och dtik blott sporadiskt rtpp, Epumea-artet, I pidta 4-maculeta Quens. och
Cgllotles oter Hbst. ytterst sdllan, nigot oflare Cgchrumus luteus F. och
Poctrdius lerrugineus F. i stubbsvampar samt Rhi:ophagus-a.rler under
tridbark.

Laemophloeus-arler 6r i sydliga ldnder lAngt allmiinnare in hos oss. Under
solstekt bark fanns Atskilliga sidana, ofta i stort individantall i sillskap
med imagines finner man nistan alltid ocksi deras larver. En intressant
bekantskap var arten clematklis Ilr., som tillsammans med barkborren XgIo-
cleptes bispinus Duft. leYde i lianliknande torrstammar av den hiigt upp i
trtidkronorna slingrande Clematis vitalba, dock endast i vel solexponerade
slammar. .A.rten er monofag och aldrig funnen pi annat sett.

Arter av fam. Erotglidae, Cryptophagiclae, Lathidiidae oc}:. llgcetopha-
gidae, identiska eller nf,rbesliktade med vflra nordiska, miste hir ftirbigls,
och jag skall i stellet nigot uppehilla mig vid nlgra siirpriiglade och f6r en
svensk koleopterolog frimmande former av fam. Colgdiidae. De var alla
ytterst I rtiga och svara att upptecka nEr deras ferB - ibland ocksA skulptur -iiverensstemde med underlagets. De oftast sedda under bark eller i murken
och svampig ved av olika tredslag var Dechomus su/cicollis Germ. och
Entlophloeus matkouichianus Pill., den ftirstniimnda arten syartbrun, med
korta, blott 8-ledade antenner och djupa firor pA halssk6lden, den senare
skickig i grAtt och bruut, med kndlig och tandad, borstklidd tiversida samt
lingt framdragna pann- och halssktildhtirn. Siirskilt Decftomus-arten mAste

Ento,tlol. Ts. .rrq. E7. E. I -2,1064
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F'i9.7. \lurken ekstam med fA8elbon och
ett individrikt bllgelingsamhiille. Skogs-
glenta i Emineberyens hdgre delar. l{/$
1965. Foto: T.-E" Leiler.

h.r mycket riuga spridningsftimrfiga; den saknar flygvingar, och nir den
nflgon ging rtir piL sig, sker det ytterst lingsamt. Colobicus matginotus
Latr.. en om Syncftilo priminnande art, sAg jag endast i en enda h6gstubbe
av Juglans under svampig bark tillsammans med alleculid-lan'er. men dir
i ganska stort antal ner man lyckats fi iigonen pi den. Mera enstaka i mur-
kerr bokved med lasius brunneus fiirekom Pycnamerus terebrans Ol., litt
igenkiinnlig pi tickvingarnas skarpa ribbor och grova punktrader, och den
sillsamnra Corticus diabolicus Schauf., i fiirg och kroppsskulptur lik Endo-
pftloeus men med borstviskformade antenner som hos Orlftocerus. Sjilv-
fallet uppenbarade sig ocksi colydiider av nordiska sliikten, sisom Ddtoma
(tiverallt allmiin), Colgdium, Ciconcs och Cerglon (4 eller 5 arter).

l)et inlressantaste f)'ndet i ih6liga bokar med myran /,asius brunneus
var en art (11/9 1 6 och I 9. 19/9 2 99) av synnerligen mirkviirdigt utseende,
som jag till en biirjan inte ens kunde placera in i nigon kiind familj. Den
plminde genom sin mattgulhruna ferg, storlek och even habitus negot om
en Antherophagus, men hade korta och tjocka. blott 4ledade antenner med
en viildig indled (hos d sttirst och liksom uppsvdlld), som kom en att tenka
pA fam. Poussidae, och hatssktilderrs bakhtirn utdragna i en tagg som hos
elateridema. Detta djur har visat sig vara Plegano phorus bispinosus Hampe
(underfam. Trochoideinee ay fam. Endongchidael, en urskogsrelikt som
beskrivits redan 1855 men sedan ej riterfunnits mera in ett fatal genger.
.{rtens utbredning s}.nes vara begriinsad till Balkan och svdtistra Mellan-
europa (jfr Ganglbauer: Die Kiifer von l{itteleuropa III 1899 s. 027-92E,
E ntonol . Ts - -lrq - 87 - E. 1 - 2, 1966
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Reilter: !'auna Germanica I f908 s. {1, Ent. Blitter 1936 s. 136-139 och
Horiorr: Faunistik IIII 1961 s. l2ll. Pleganopftorus tillhiir en underfamilj,
som i iiyrigt endast er kiind frin tropikerna, iiven ddr mvnnekofil eller
termitofil.

Av arrdra endomychider levde Zie.sl/res seminigru Gyll. i samma bokar som
Pleganophorus och en annan urskogsrelikt, deu lydtigen ocksA mycket saill-
syrrta Clemmu.s troglodutes Hampe (16/9 I 9), tillsammans med .Symbiotes
gibberosus Luc. i den svampiga barken pA en kullstdrtad, grov ek.

Inom gruppen Heterontera fangade nog tenebrioniderna det sttirsta in-
trcsset. Sidana var vanliga i murkna triid. Oftast sig man Enoplopus ueli-
l'ensis Pill.. som med sin tjocka och rundade kropp verkligen inle s-vntes
anpassad att leya under tridbark, ddr det stundom fanns mingder av den,
sirnrt av svenska 

^rlet 
Bolitophagus rcticulatus L., Diaperis boleti L., Scaphi-

dema metallicunt F., Platgdema uiokrceum F., P(Io.us-sp., Ulomo culinotis
L., Hgpophloeus unicolor Pill., H. bicolor Ol. och Tenebrio op(cus Duft.
Atski[iga frimmande tenebrionid-typer fOrekom ocksi, sisom Helops- oc}r.
Cglindronotus-arler. Ritt tiverraskande var det att i ren skogsterring finna
en slor, klumpig tenebrionid kliva omkring pl marken mitt pa dagen. .{rten
heler Gnapfor spinimflnus Pall., liknar en Blaps, mer er kortare och kiinns
lett igen pA framtibiernas fingerliknande ftirlingning (fig. l1).

Av gruppen Lamellicornia sigs i rnurkna stubbar och stammilr mest lar-
ver och nigon ging inragines eller fragment av flin vir egen fauna vil-
bekanta arter, sisom Orycles, Osntoderma, Gnorimus octopunctatus F.,
Cetonia eurata L., Lucanus och /)orcas, men troligt er att en del larver ocksi
tillhiirde frdmmande arter, som i juni endast observerades flygande eller
togs pi blommande buskar och tirter. Bland dessa kan niimnas den stora
Potosia aeruginoso Drury, som under dagens varmaste timmar blirtrade i
solskenet under flygturer pfl hyggena. Helt undangtimd levde deremot les(Ius
sc(rabdeoides Panz., uv vilken Tor-Erik I-eiler den 10/9 fann talrika lan'er,
puppor och imagines i avenbok.

Cerambyciderna utgjorde pi fdrsommaren ett mycket dominerande inslag
i Eminebergens koleopterfauna, medan de i september som futltrildade skal-
baggar hade sA gott som helt fiirsvunnit; de enda imagines som vi ddL kom
i kontakt med var enstaka ex. av en clytin och en ?ricfto/erus-art. Inalles
fann vi i NessebaromrAdet ett 60-tal arter ldLnghorningar. varay huvudparten
i bergen. Minga av de diir ftirekommande arterna uttecklas i trid eller
triddelar. Som fultbildade uppstiker de till stor del blommor och insamlas
lettast i sedana. HAr kan blott nemnas nigra av de mera itigonfallande
arterna. Till dem fir vel fremst riknas Ceromby.r-arlerna cer<lo L. och
.scopolii Fuessl., som bflda var vanliga; ocksA tve andra, uuluairus Bmll6 och
nodulo$us Germ., som jag aldrig hittade, skulle enligt Karl Ermisch ftire-
komma. Si gott som varje understikt ekstubbe eller torkande ek hade an-
grepp av Cerumbgt cerdo och scopolii; den senare arten ftirekom dock lika
allmint even i andra triidslag. I ekstubbama hade en viss uppdelning arterna
emellan skett: cerdo-lan'erna levde i ved i och under markytan och riijdes
av slora utskyfflade gnagm jiilshtigar (fig. 6), scopoftl-lan'erna hiigre upp.

Bokstammar (och -stubbar), dit dri ocksA ayenboka riknas, av olika ftir-
multningsgrad fanns neslan endast i biickravinerna, och de innehtill mesta-

. Emineb€rgens aienbok torde vara densamma som ver (Carpinus betulusl, men boken
cn vlr Fagus silvalica niirslAende art, Fagus orientalis.

Entor ol. Ts. ltlt. 87. L. 1 - 2, 1!66
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Fig. 8. Tor-Erik Leiler (liin8d ca 2 ml in-
vid bokslrmnrar idjup hiickretin. EnriDe-
her8ens hdgre delar. l{/0 196i. Folo: fiirf.

dels ceraurbycid-larver, nigon ging ocksi puppor och nykldckta iuragines.
I "mtip ved to8s oftast Leptuto scutellata l'., men ej sAllan ocksA Slrangali(
meculato Poda och aurulenta F., under barken eller i splinten av hirdare
ved och giirna i nedre delen av grova stubbar (dock iiven i andra triidslag)
llorimus lunereus Muls. Denna stora och klumpiga lamiin (fig. 11) pimin-
ner ej si litet om vflr Lamia te or L. och ses stundom liksom denna mak-
ligt promenera pi marken. I ihAliga bokar gjordes ibland fragmentfynd
(men aldrig av levande ex.) av sAdana bjiissar som llegopis (.\egosoma) scn-
bricornts Scop. och Prionus bestcunus Frm. (fig. 11). En vacker d av den
sistndnnda arten hade dock viinligheten att en tjum sommarkviill (30/6)
vid 21-tiden flyga in genom ett fatnster pi Hotel Globus i Slunchev Bryag
och i den vil upplysta matsalen dunsa i golyet strax framftir mina f6tter:
Om detta exemplar gjort en flygftird iinda frin bergen dr vel osekert, efter-
som det pi niinnare hrill finns murkna tred (fast ej bokar) ay t.ex. poppel
och Yalniit.

Naturligtvis lekte oss den skiina Rosalia alpina L. (fig. 11) i higen. Ldmp-
liga botrdd saknades inte, och vi fann i skadade men iinnu levande bokar
sannolika angrepp. IIen skalbaggen fick vi i motsats till brtiderna Ermisch.
som i btirjan av juli fingade den pA htigar av upphuggen bokl6urgved, aldrig
se. \'id floden Ropotamo (niira turkiska grinsen), som vi besiikte i mitten av
september men di f6r sent f6r l?osali..r, uppgav en annan sagesman sig i
bOrjan av juti ha sett lSnghorningen pA ovar och varannan griivre bokstam!.

Ett roliSt linghorningfl'nd Sjorde jag i juni pi en torkaDde, halvmeter-
Entonol- Ts. ,!/g.8i. 11, I -2, 19A6
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Fi8.9. Emineb€rgen saknar nlstan hell beb-r-'ggelse och minniskor ser men siillan oflare
starla srin med gulfliickiSa ungar. Genom sin firg. tjocka Fils och hlrkam pi r]-ggen
samt sitt ibland ilskna upptr:ldande kom dessa djur oss stundom att t:inka pA Iildsvin.

som orksA xppgavs f6rekomnra i skogarna. 2ll9 1965. Foto: f6rf.

$rov. lijnn (^\cer pseudoplatanus). som slod n,ira landsvegen i Eminebergerls
hiigre delar och dirftir ofta kunde inspekteras. Den var angripen av Cossus,
i vars av saft fuktade ijnagmjail en inlress.rnt fauna av smidjur fanns. men
ocksi nv en stor linghorning, varorn ?ildre fl1'ghil och elt och urnat f:irskl
vittnade. LarvgAngar och puppkammare lAg siL djupt insiinktr i yeden. att
inga utvecklingsstadier av djuret bloltades vid fttrsiktigt inhugg i stanDen.
Sii en rnorgon fick jag besked om vilken art det gellde. Iin elegant Rhopn-
loptts hungaricus Hbst. (fig. 11), drygt 2 cm ling, kolsvart och nred grtina
tickvingar, satt di nera ett ferskt flyghril med utbredda och librerande
antenner utkrupel pi stammen bland nistan likafiirgade lavar och mossor.
De ftiljande daganra togs ytterligare nigra exemplar av derr vackr:r arten
pi samma stam.

I blommor dominerade lepturiner och clytiner med minga .rrier. ofta
individrika, rnen ocksi andra typer av lAnghorningar fiirekom i sidana.
Praktfulla i firg och ulseende var nigra arter sonr blott iakttogs enstaka.
rriimligen .Sopftnnus picerrs Laich. i Spiraea-blommor, Purpuricenus budensis
Gtitz. pi Daucus och Achillea, Purpuricenus koeleri L. lfig. ll) och Lepturtt
cordigexr Ftssly (fig. 11) pri blommande Sambrrcus ebrrlus. .{cirnerrrs schrif-
/eri Laich. (fig. 1l) och Phgtoecia nigripes Ioet pi umbellater. Den senare
arlen, son jag aldrig sell ftirut, fiirbryllade en smula pA grund av sitt ul-
seende: den hade precis samma firg som Obrrec oculttte L. nren kroppsform
sonr en Snperd( och var trots delta en 

- 
I'ltytocciat Blommande tirter i

halvskugga 
- 

t.ex. i bestindskanter, skogsluckor och biickraYiner 
- 

gav
betydligt mera langhorningar och iven andra skalbaggar en de sonl lerte
ute pA iippna, frin alla hiLll solbelysta ytor. .Dorcndion-arter fiirekom i juni
sparserurt 

- 
dgfir5 htigsAsong var nog di redan fdrbi; blott enstaka exemplar

uv tv& eller nojligen tre arter, varav en ir fuloum Scop., krrrrde trots ivri€lt
2 Entotuol. T*. lrtt. si. It. I 2,l9Ao
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Fig. 10. T)'pisk landskapsbild lrin drergAngen mellar sandf:illcns sl:ipper och Emitrebergen,
3 km nr Slunchev Br]'ag. Solitirtriden :ir lalniit. somliga torkande eller ddda. \'aln6ts-
skdrden pagick i september, de fruklerna med hj:ilp flv linga kippar piskades ner friln

triiden. I f6rgrunden en uttorkad flodfAra med sandstrander, 23,'0 1965. Foto: f6rf.

letande ertappas, antingen krypande pi marker i iingar och skogsgLintor
eller inkrupnr under stringar av nyslaget grds.

^\r' vivlar och barkborrar skall blott omtalas nagra arter. som har direkt
anknytning till triden- Frin liinnens blom- och fruktsamlingar kunde i
jtni Bmdgbotus creut:eri Germ. skakas ner. I murkna triid liksom bland
Itiv pi marken patriffades di och di enstaka ex. av .{calles-arler. Under
mossbevuren bark pi en kullfallen, grov ek levde Camptorrhinus statua
Rossi, som stlr nira och mycket liknar Cryplorrlgnchidius lopalfti L. men
som er betydligt smalare och har starkt fdrllngda lir pi bakre benparet.
F[rska ekstubbar var ofta angripna ay Pkttupus culindrus F. och Xyleborus-
arter.

I det ftiregriende har jag huvudsakligen redogjort ftir det utbyte (eller
rettare sagt delar av det). som erh6lls i rena skogsbiotoper htigst upp pri
Iiminebergen. f)ir fanns ocksri dngar och skogldsa kullar med torrmarks-
vAxter, som hade sin speciella fauna. Utrymmet ti iter oss ej att gi in pA
denna, lika litet som pe det rika utbyte ay icke tr[dskalbaggar. som sill-
ning och plock under stenar eller hflvning och skakning i skerm av tirter
och buskar gav. Faunan i bergens n€dre sydsluttningar var sirskilt i f6rsta
helften av juni. dl ingarna trlommade som vackrast, oerhiirt rik. och den
irstiden kunde nigra minuters h6vning vid gynnsam vdderlek (som det
nestan stindigt var) ge mdngder av arter av det mest skiftande slag. I sep-
lember vnr samma marker uttorkade och ganska livltisa. och man fick di
arbeta linge ftir att f5. en anstindig dagsfingst i rtiren.

Fa,stln Eminebergen lockade mest, sayel pi sommaren som senare pfl
htisten, fanns minga entomologiskt givande platser att besiika ocksi i kust-
omrAdet. Givetvis hade ursprungligheten genom bebyggelse och uppodling
Ehbnot. Ts. .1r0.87. . 1 2, lYA
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fiirsvunnit frAn stora delar av det, men litet liingre bort frin hotell och
parkanliiggningar var det ej slrArt att hitta st6ne ortirda parlier. Hirvid
tiinker jag framfdr allt pa de steppartade sandfilten tister om Slunchev
Ilryag. Trots den lorra marken var drtvegetationen dir ganska rik och om-
vixlande med inslag av Euphorbia-arler, cruciferer, umbellater, kungsljus,
tistlar (minga arter) och andra mer eller mindre resliga vdxter. Aven insekt-
faunan var mycket annorlunda in i bergen. Sanka, outdikade omriden pl
lerhaltig mark fiirekom ocksA,s likasi mer eller mindre uttorkade flod- och
bickfriror.

Sirskilt pi fiirsommaren l0nade det sig att pA de rena sarrdmarkerna stika
carabider, staphylinider, elaterider, curculionider och minga andra skal-
baggar under stenar och vid vdxtrdtter. Det var sAdana marker som i det
sydliga \Iedelhavsomridet brukar vara ett ilsklingstillhrill fiir klumpiga
tenebrionider: den skalbaggstypen saknades dock hir si ndr som pi en liten
och rett sparsamt fitrekommande Pimelia-art. I juli var slaghflv och fingst-
paraply bista insamlingsredskapen. Ej endast antalet arler var slo utan
en del av denr, t.ex. vissa ollontrorrarler. Cerocomu schreberi F-. och andra
lytliner, ftirekom i en nistan otrolig individrikedom. Mest givande skalbaggs-
iirter sJrntes tistlar, Daucus, Achillea och Euphorbia vara; en yackert gul-
blommig art av det senare slektet, som vexle i stora bestind. hyste ej blott
mdngder av lyltiner och alleculider utan regelbundet ocksa ett par lAng-
horningar, I-eptura moesiacrr l)an. och Oberea ergthrocephnlc Schrnk. (pi
stjilkarna nedanf6r blomstdllningarna), som inte sigs annorstldes. Pi htis-
len gav samma fingstmetoder jusl ingenting: di inventerade vi i stillet
yextrtitler. vixtstjilkar och fruktsamlingar och erhtill sdrskilt i tistlar och
umbellater ej endast klickta imagines ulan 6ven ett inlressant malerial av
lan'er och puppor f6r uppfiidning och kldckning hemmr.

Havsstranden med uppsktiljda vdxt}imningar hade sin speciella fauna.
sanddl,nerna och mellanliggande fuktigare sinkor sin, ganska fattiga. och
de nira havet flerstiides fdrekommande tamariskbeslanden sin karakliiris-
tiska fauna. Ocksi i hotetlens nermasle omgivningar liinade det sig i juni
bra att heva bland de tirter och buskar. som vixte pi sanden. eller atl silla
multnande liiv under popplarna och i de slora bjtirnbffrssniren. I den sist-
nfrmnda biotopen levde bland mengder av smridjur sparsamt en inlresstnt
scaphidiid, Scaphium inmqcuktunt Ol., som even i \riisteuropa uppges fiire-
triidesvis fiirekomma i havskustens sanddynomrAden.

Kvelhrna omkring minadsskiftet juni/juli var ovanligt varma, och minga
insekter (skalbaggar, fjiirilar, skinnbaggar, tvrivingar, steklar, rAtyingar etc.i
fliig di mot ljus. Mitt hotellrum lAg i 7:e vlrringen, och si htigt upp kom
inga skalbaggar men vil fjtidermyggor och smrifjiritar i stort antal. Detta
ftiranledde mig emellertid att negra aftnar efter mtirkrets inbrott (kl. 21-231
insamla skalbaggJar dir starka ljuskiillor fanns, sisom pi vitrappade, belysta
vegg]'tor. vid hoteltentr6er, pri och invid inifrAn belysta stora butiksftitrster
o.s.v.6 Sirskilt en kvill, den 5 juli, de vindstilla nidde och luften kindes

5 T-wirr hade de 6ppna valtenytorna i sanerande syfte mot malaria-myggor forgiflals
med ett tjeraktigt emne, som d6dat blde verter och djur.t Det var under dessa fdr€havalrden jag heffade v:irrrerne Ermisch, som var ute i
samma erelden! Vlra insamlingsplatser var ej serskilt Bynnsamt b€le8ra i cenlruDr av
bebl'ggelsen, dil mAn8a insekter mAsle ha haft lAng viig att fl)'ga. I utkanlerna ar. bebJ'g-
gelsen fanns in8e ljuskellor. och Ii hade sjelva ej nl8ta sldana med.

Entonol. Tt. -tts.87- d. 1-2. 1964
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Fig. 11. \Agra av omrldets slSrre skalbaggar. FrAn v:inster i iivre raden: Leptura cordigeNl
Fiissl)', Mo.irrus lune.eus ltuls., llegopts scabricornir Scop., llo$(li.r elpina L., Pu.puti-
cenus kaeleti L.; i nedre raden: Gnaptor ipinimoflus Pall., .lnorra me.idionalis Reitt..
Rhopalopus hunguicus Hbst., Prionxs Dericdnus Fm., Acimerus schdllefi Laich. Folo:

Rune Widenfalk.

kvav och tryckande. nidde flygningen mot ljus rekordartad intensitet. En
ftirteckning iiver vad som di och under de bida ftire5;6ende kviillarna till-
varatogs kan mihiinda ha sitt inlresse som jiimfiirelse till utbytet vid lik-
nande fengslsiitt i Sverige:

Carabiclqe: 47 arter (36 0/o av hela antalet), diribland, Cicindela ger-
nranico L-. Clioinu gpsilon Dej. (allnr.), Dgschirius 2 arter, Bembidion 7 d:o.
Tachgs 5 d:o, frecftus I d:o, Cftlrrenius 1 d:o, Pogonus I d:o, Harpalus 12 d:o
nred bl.n. rulipes l)e G., griseus Panz. (allnr.) och 7 Ophottus-arter, ^{cupolpus

it
I

I d,:.o, Stenolophus 2 d:o- Dironrts 2 d:o,
Dft. och mujuscula Chaud., Pleroslicftus
Metebletus ob$curuguttatus Dft., Cymindis
Quens.

H a I i p I i d a e: Paltodgtes ca?sus Dft.
Entonol.Ts..!.o. 87. . I 2, 1!)SA

rn { d:o ured bl.a. consrrlnris
o. .l/a.sorcrrs urealerhali Glll..
o oclr lJrrtcftynus bipustulutus
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Dgtiscirlae: 5 arter, dirav Bidessus 1 att. Laccolthilus minulrrs L. och
uuriegdus Germ.. Flggrotus inuequalis F'. och Rftnnlus puluerosus Steph.

G g r i n i d u e: Gyrinus distinctu.s Aub6.
Hyclrophilid (e.' 14 arter (11 0/o av hela antalet), dhrav Ochtftebiu.s

I arl, Helophorus 2 d:o, Cercgon 2 d:o med krminatus Sharp, Pnrncymus
1d:o,.{nncnena I d:o, Ilydrobirrs 1d:o, IaccoDius 2 d:o, .Enoclrru.r 2 d:o
och Berosus 2 d:o.

Stuphglinidae.' 27 arter 121 0/o av hela antaletl, d{rdv Trogopl oeus
3 arler, Oirylelus 2 d:o, rugosus F. och sculptrrs Grav., Bledius 3 d:o, Pltt-
neuslomus 1 d:o, fledon I d:o, Cryplobium ltacticorne Payk., .Dolici(on
biguttulus Boisd.. leptocinus 1 d:o, .{cftenium depressum Grav., Neobisnius
procerulus Grtrv. (allm.), Pftilonlftrrs 5 d:o med bl.a. rectongalus Sharp,
discoirleus Grav. och /unctus Grav., Tuchgporus 2 d:o, Atheta 1 d:o, O.ty-
potlu I d.:o, Crrrtefltee sutxr(llis llannh. och Aleocharq 2 d:o.

C a n t h o r i <I o e: Rhaglongchtt /ulun Scop.
Eluteridne: .1 arter. ddrav l)rasterias bintttcukrlus Rossi- I/clerorleres

cruci/er Rossi, Cttrdiophorus 1 art och :l/elonolus I d:o.
Drgopiclte: I arl Dt|ops.
H et eroce ridoe: 3 arler Hetetocerus, varav en allmin.
L e t h r i d i i tl e e.' 2 arler Corticuriu.
)l g c e t o p hu g td o e: Tgphaea stercoree L.
C o c cin e I I i d o e: Theo 22-punctuta L.
)[ o I o i rl u e: 2 arter, diiribland l-11ttu uesicatorio L.
lnt hicidae: 5 arter. dirav Nolorus 2 arter och Anlfticus 3 arter med

instnbilis Schm., ftispidus Rossi och anthetinus L.
Ad e ridae: I art Aderrs.
Tenebrionicla e.' I art av ftir mig okdnt sliikte.
Scerabereide e. 8 arter, dirav Cpftodius 2 arter, Pleurophorrr.e coesus

Panz.. .{nocio piloso F. och zreridionalis Reitt. (fig. ll),? -{nomaln 1 art.
Pentadon idiotu Hbst. och Orycfes ndsicornis L.

C e r o n b g c i d rt e: Erocentrus od.spersus \{uls.
Chrgsomelidae.' 1 art Galerucella.
Curculiontdar.' 4 arter, dirav.Sitonn 1 art- Phytonomus 2 d:o och

Tanysphyrus I d:o.

Inalles tillvaratogs l3l arter, varvid sirskilt btir frarnhiltas, all sanno-
likt rett manga smearter (t.ex. ptiliider, cryptophagider) aldrig kom ned:
dels krtip sridana snabbt in i springor och andra €liimslen, i vilka jag ej
kunde ni dem, dels skedde insamlin5;en niir insektflyklen mot ljus var som
intensivast under slor tidsntid: nran hann ej pi l6ngt niir insamla alla djur
som sigs. Artlistan dr diirftir ej fuustandig och ej direkt jlmfiirbar med
t.ex.. Gunnar Isrzrelsons frAn Hisslehohn i Skine (G. Israelson: Ljusfingst
av skalbaggar. Natur i Gtiinge 196{, s.3 l5). Israelson redovisar dirifrin
140 skalbaggsarter, som tagits vid ljus under en lengre tidsperiod (1959-
63). Samstimmigheten i stort mellan artbestflnden frrin de bida lokalerna

- beliigna hundratals mil frin varandra i vitt skilda klimatzoner - iir trols
allt fiin'inansvdrt god. Rett m6nga arler (t.er. Ilnrpolrrs g1riseus och ntfipcs,

7 .{noria-arlerna, vilkas laNcr i september togs pA sandstipperna vid riirtr6ller. syar-
made i slort antel vid solnedgdngen kring ldvtred och buskar och s6kte siA senere mer:r
ensteka ocksA till ljus.

Entonol. Is. h0 . 87 . H. t - 2, 1906
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Anrura majuscttltt och consulnris, Cetcgon laminattrs) och lnnu flera sl{kteu
och familjer ar gemensamma. De artrikaste familjerna dr ocksi desamma:
Curubidae (Htissleholm 12 o/o av hela arlantalet, Slunchev Bryag 36 0/o),

Hgdrophilidae (Hiissleholm 12 0/0, Slunchev Bryag 11 o/o\ och Staph?liniilae
(Hiissleholm 21 0/0, Slunchev Bryag 21 0/o). Anmirkningsvdrd iir den htiga
procenten carabider, som i Bulgarien fltig till ljus, och mflnga av arterna
(serskilt av sliktena Cliuino och lfarpalus) var ocksfl individrika. F'lera av
carabiderna. diiribland en gulbrokig Broscrts- eller Scarites-liknande, men
bloll 8 mm Hng art, togs ej pl annat sett. .

Aven i september gjorde vi under ett par varma kvillar fiirsdk med skal-
baggsfingst vid artificiellt ljus. Utb)'tet blev denna irstid ganska ringa och
blott fiiljande )rrya)) arter ertappades: Colathus ambignus Payk, Ttogo-
phloeus-sp. len fjirde art), .{mischa onalis Grav., }lonotoma-sp., Crgpto-
phugus-sp. iallm.). Carlicoric-sp. (en tredje art) och Colgdium fililorme F.
Bland sttirre djur av icke skalbaggar sigs pi htisten ocksi btinsyrsor fl-vga
nrot ljus.

Auszug

Dcr Yerf. bespricht einige Exkursionen und die Iieferausbeute sihreud zs-ei
Reisen (am 8 Juni-6 Juli und 5-26 September 1965) nach dem Nessebar-Gebiet
an der bulgarischen SchNarznreerkiiste. Die meisten Exkursionen wurden nach den
\raldleichen Eminebergen unternommen. Besonders interessante Funde dort sind
Pleganophonts bispinorus Hampe (11-19.9 1 6 und 3 ?9) bei aasius brunneus in
Buclre nnd Clemnus troglodglr$ Hampe (16.9 I 9) iu der pilzige! Rinde eiuer ge-
sliirzlen, ricsigen Eiche, son'ie die \sahrscheinliche Larye ton Rhgsodet germari
Ganglb. Die Larve leble am 13.9 zusammen mit mehreren neugeschltpften Imagines
dieses l(6fers in fcuchtmolschem Holz eines grossen Eichenstammes.

Eatonot. Ts.,r.s.87. H. l -2,1966


