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STUDIER AV VEDLEVANDE SKALBAGGAR I SYDÖSTRA 
DELEN AV TAURUSBERGEN I TURKIET.

Bakgrund    

För att utforska vedskalbaggsfaunan i sydöstra delen av Medelhavsområdet sökte jag våren 2009 
anslag från Maria och Thure Palms stiftelse för finansiering av en resa till Taurusbergen i Turkiet. Till 
min stora glädje beviljades jag stöd för denna studie och tackar Entomologiska Föreningen i Stock-
holm stort för detta. Resultatet av denna resa presenteras här i korthet.

Målsättning    

För studien angavs nedanstående målsättning:

Att i Taurusbergen i södra Turkiet, kring och norr om Anamur, studera vedskalbaggsfauna knuten till 
såväl kulturpåverkade som mer ursprungliga löv- och barrskogar. Studierna skall inriktas på att beskriva 
skillnaderna i biotoper och fauna från havskust till höjdlägenas skogsgräns och beskriva hur olika vedle-

vande skalbaggsarter 
är bundna till speciella 
värdträd och inom vilka 
höjdintervall dessa före-
kommer. Brandhabitat 
skall i mån av tillgång 
studeras. Diskussion 
om Taurusbergens be-
tydelse för det långsik-
tiga bevarandet av dess 
vedskalbaggsfauna skall 
presenteras. 

Metodik    

För studien angavs vidare nedanstående metodik:

Att under en fältperiod om en vecka, förlagd preliminärt till senare delen av juni månad, medelst 
biltransport besöka i förväg utvalda områden och där bedriva fältstudier enligt målsättningen ovan. 
Besöksområdena utväljs genom noggranna studier av Google Earth där tillgänglighet, bestånd-
skaraktär och höjdlägen framgår. Fältmetodiken är den gängse förekommande med studier av an-
grepp och sök efter imagos. Habitaten beskrivs och artbestämningar av buskar och träd noteras. 
Studierna fotodokumenteras kontinuerligt. Som komplement till höjdangivelserna i Google Earth tas 
också GPS koordinater med höjdangivelser

Väderförhållanden   

Resan genomfördes i slutet av juni månad och vädret var under hela resan mycket bra med strå-
lande solsken och temperaturer runt 30 grader Celsius under dygnets varmaste timmar. Det kunde 
dock skilja en hel del temperaturmässigt beroende på om man var nära havet eller uppe i bergen. 

Resrutt    
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Resan påbörjades tidigt på morgonen den 24 juni då flyget gick från Arlanda till Antalya i södra 
Turkiet. På flygplatsen hyrde jag bil och begav mig sedan de c:a 30 milen österut via Alanya mot 
Anamur där hotell bokats. Med Anamur som utgångspunkt gjordes sedan kortare dagsturer upp i 
bergen. En längre tur gjordes rakt norrut mot Ermenek på huvudvägen mot Anatolien och en österut 
mot Silifke, sedan mot nordväst upp i bergen för återanslutning på kustvägen mot Anamur. Återfärd 
till Antalya och Arlanda den 1 juli.

Vegetationen   

Turkiet har till stor del varit skogklätt bortsett från de centrala högslätterna. C.a 50 miljoner ha anses 
i nuläget vara potentiellt skogbärande av vilket c:a 40 % återstår. Nedanstående figur illustrerar i 

grova drag den alltjämt pågående skogutar-
mningen.

I omedelbar närhet av kusten utbreder sig 
arida busklandskap dominerade av Pistacia 
lentiscus buskage och av salttålig vegetation. 

Från kusten upp till c:a 1300 m ö h utbreder 
sig Pinus brutia skog. Skogen är i allmänhet 
ganska ung och kulturpräglad. I denna zon 
finns m l m utbredda partier av glesa lövs-
kogar med förekomst av bl a Quercus coccif-
era, Q. pubescens, Cercis siliquastrum, Rhus 
coriaria   m fl lågvuxna träd, samt med ett 
rikt och varierat buskskikt. I dalgångar före-
kommer sparsamt med Populus och grova 
kastanjeträd (jfr Tan 1996).

Från c:a 1300 m ö h och uppåt ( till 2200 
möh) utbreder sig höghöjdsskogar med före-

komst av ett par Juniperus-arter, J. foettidissima och J. excelsa som har föga likheter med våra små 
enbuskar utan som blir höga och grova träd. Här växer också mycket grova Abies cilicica, Cedrus 
libani och Pinus nigra. Enstaka grova lövträd förekommer också bl a Quercus spp och Tilia sp. I 
dessa glesa skogar är träden gamla och det finns gott om död, solbelyst ved i form av högstubbar 
och lågor. Avverkningar förekommer som plockhuggning åtminstone i närheten av vägarna. Många 
grova träd som avverkats har kvarlämnats utan synbar anledning. Markvegetationen i den sprickiga 
och karga miljön är dåligt utvecklad, men här förekommer bl a en del djuprotade kungsljus och 
malvor som kan attrahera blombesökande skalbaggar.

Drygt hälften av Turkiet skogsarealer har brandpåverkan. 3-20 000 ha brinner årligen och antalet 
bränder ligger mellan 1-3000 per år. De flesta bränderna är således relativt små, de flammar främst 
upp i turistområden, 65-70 % berör Pinus brutia-skog , 15-20 % Pinus nigra skog, 5 % annan barr-
skog, 10 % buskskogar och 1 % lövskogar (Bilgili 2001).

Iakttagelser rörande skalbaggsfaunan  

Eftersom faunan nere vid kusten är tidig hade skalbaggssvärmningen redan avklingat vid mitt besök. 
Litet kläckmaterial av brandskadad Pistacia medfördes hem för kläckning, men eventuellt resultat 
visar sig först till våren. Den stora Polyfylla fullo svärmade dock fortfarande i strandnära områden 
och något enstaka exemplar av Stictoleptura cordigera och Chlorophorus varius noterades också. 

I Pinus brutia-skogen är det brist på död ved och det kan ha varit kontinuitetsbrott vad gäller 

Fig 2. Potentiell och faktisk skogsutbredning enligt Colak 
och Rotherham 2006.
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olika nischer knutna tilldöd ved.. En hel del avverkningsupplägg längs vägarna drog dock till sig 
vedevande tallskalbaggar som Buprestis dalmatina, Chrysobothris solieri, Phaenops chalcea och 
Chalcophora detrita. I anslutning till ett brandfält beläget öster om Anamur noterades den stora 
knäpparen Calais parreysii i stora bolltistlar. 

På Crataegus noterades på dagtid ett ex av den vanligen skymningsaktiva Cerambyx velutinus. I 
anslutning till Rhus coriaria noterades Capnodis porosa och Polyctesis rhois. På grova kastanjelågor 
noterades angrepp av Rhesus serricollis och av någon större buprestid.

Quercus coccifera och Q. pubescens attraherade åtskilliga baggar bl a den vackra Perotis malachitica 
eller xerxes, två knappast skiljbara arter. Andra praktbaggar som tycktes bundna till ekarna var Chal-
cophorella stigmatica, Coraebus undatus och Agrilus derasofasciatus. Enstaka exemplar av Capnodis 
cariosa flög sina rundor men det var svårt att se vilka träd de föredrog. Den vackra Julodis andreae 
satt oftast på Q. coccifera, men utvecklas förmodligen i rötter av olika slag. Den lilla purpurbocken 
Purpuricenus nudicollis svärmade kring Q. pubescens på drygt 1300 meters höjd över havet.

På Pyrus noterades Capnodis tenebrionis, Ptosima flavoguttata, Agrilus roscidus och Anthaxia lu-
cens.

På judasträdet Cercis siliquastrum noterades de säll-
synta Levantenbaggarna Acmaeoderella densisquamis 
och Trichoferus kotschyi. Den sistnämnda endemisk i 
Turkiet.

Populus var angripna av Capnodis miliaris och Melano-
phila picta, vilka båda iakttogs fullbildade sittande på 
stammarna eller i det sistnämnda fallet snabbt sprin-
gande.

Längs vägkanter och i öppna gläntor fanns många 
blommor och en rad långhorningar besökte dessa t ex 
Stictoleptura cordigera, Anastrangalia montana, Clytus 
rhamni, Chlorophorus varius och C. sartor samt Purpuri-
cenus budensis. Här noterades också Stenopterus ru-
fus ssp syriacus samt Stictoleptura rufa ssp. dimidiata, 
vilka båda har en begränsad utbredning i Levanten, det 
område som omfattar sydöstra delen av Turkiet, Syrien, 
Israel och Jordanien. På Cistus-blommor noterades de 
båda Anthaxia-arterna A. praeclara och A. millefolii  
medan den endemiska A. mundula uppträdde i blom-
mor av vildschersmin Philadelphus coronarius. Anthaxia 
sponsa föredrog andra blommor främst gulaktiga. På 
tistlar förekom blåglänsande Meliboeus violaceus. Ac-
maeodera brevis, A. crinita,  A. cylindricum, A. flavolineata, A. transcaucasica, A. bipunctata, A. pi-
losellae  samt Acmaeoderella chrysanthemi, A. villosula och A. gibbulosa var andra blombesökande 
praktbaggar..

I höghöjdskogarna fanns gott om dödvedsubstrat som attraherade bl a tenebrionider, buprestider 
och cerambycider. I slutet av juni var många tenebrionider aktiva medan säsongen fortfarande 
verkade vara för tidig för praktbaggar och långhorningar. Med tanke på mängden utflygshål som 
bedömdes tillhöra dessa grupper tycks de dock vara väl företrädda, men troligen med en huvudsak-
lig svärmningstid ytterligare en månad framåt i tiden. Under bark på Abies noterades nykläckta ex 
av Rhagium inquisitor. På en mycket grov, brandpåverkad mulmstubbe av Abies cilicica kröp ett par 

Fig 3. Julodis andreae hittades på Quercus 
coccifera på flera lokaler. Dess larver lever på 
rötter av diverse örter. 
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exemplar av Gnorimus variabilis. 

Blombesökare i höghöjdskogarna var bl a Cetoniderna Tropinota hirta ssp suturalis, Protaetia angus-
tata ssp. angustula, P. vidua ab. adspersa och Chromovalgus peyroni. Bland långhorningar noterades 
ett par Agapanthia-arter A. kirbyi och  A. lateralis vilka satt i blommande kungsljus samt Musaria 
astarte ssp. astarte flygandes på äng bland kungsljus och tistlar. Ytterligare en art med Levanten-
utbredning. I en stor malva togs ett ex av Plagionotus bobelayi  och på tistlar fanns på högslätten 
65 km norr om Anamur en massförekomst av Lytta-släktingen Alosimus chalybaeus.

Diskussion

För att få en mer täckande bild av vedskalbaggsfaunans variation från kust till alpina nivåer bör 
studierna helst ges en utsträckning i tiden som ger möjlighet att följa svärmningen av de flesta 
berörda arterna allt från tidig vår i kustnära lägen till juli-augusti studier uppe på de höga nivåerna.

De nivåer där aktiviteten var störst i slutet av juni var i höjdlägena 500-1300 möh. Vid kusten hade 
aktiviteten nästan helt upphört och uppe på högslätten hade blomning av kungsljus och malvor 
knappt börjat och endast ett fåtal imagos visade sig. 

Vädret var idealiskt för fältstudier under hela perioden.

När det gäller arter knutna till barrträd finns några sydöstligt mediterrana arter som är allmänt spridda 
i områdets Pinus brutia skogar och som där lever i stubbar och klen dödved. Grov ved och naturskog-
snischer hittas först uppe över c.a 1300 möh. Eftersom besöket på dessa nivåer var för tidigt för att 
vara optimalt blev utbytet sparsamt. Den stora mängden lämpliga substrat, mängden av olika gnag-
spår och solexponeringen borgar dock för en rik fauna i dessa lägen och förmodligen en större rike-
dom på endemiska 
arter och underarter 
än i kulturskogarna 
på lägre nivåer

Lövträdsbundna art-
er finns på alla nivåer 
men kunde här stud-
eras främst i Pinus 
brutia skogens öpp-
na, lövskogspräglade 
partier. Många ar-
ter var knutna till 
Quercus, Pyrus och 
Rhus och många ar-
ter är blombesökare och hittas främst i blommor även om de utvecklas i vedsubsstrat. Också på de 
gamla lövträden på 1700 meters nivån fanns mängder av angrepp av stora långhorningar mm.

Brandfält var ovanliga och endast ett större sådant, beläget några mil öster om Anamur i helt kust-
nära läge, kunde studeras litet mer noggrant. Eftersom det sannolikt var alldeles för sent på säson-
gen för detta strandnära läge, var aktiviteten bland skalbaggarna mycket låg.

Som väntat fanns i skalbaggsfaunan ett betydande inslag av arter med sydostmediterran utbredning 
och flera har en snäv utbredningsbild i Levanten. Här finns också ett betydande inslag av endemism 
och studieområdet utgör ett av de 12 olika endemiska centrana i Turkiet 
( jfr Colak & Rotherham 2006). 

Fig 4. Olika centra för endemism i Turkiet. Efter Ekim et al. 2000.
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Variationen i topografi och habitat är betydande över korta distanser. När snabba klimatförändrin-
gar sker finns därför här möjlighet för såväl fauna som flora att migrera till lämpligare klimatom-
råden i närområdet. När stora delar av den fragmenterade biodiversiteten i de flacka kulturpräglade 
länderna riskera att slås ut, kan då Taurusbergen bli en räddningsplanka för många arter. Den rika 
biologiska mångfalden i området speglar i viss mån denna egenskap hos området eftersom den här 
kunnat överleva i samband med de snabba och stora klimatförändringarna i samband med istider-
nas fluktuationer under den kvartära eran.
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Långhorningar och Praktbaggar funna under resan

Cerambycidae

Agapanthia kirbyi
Agapanthia lateralis
Anastrangalia montana
Cerambyx velutinus
Chlorophorus sartor
Chlorophorus varius
Clytus rhamni
Musaria astarte ssp. astarte
Paracorymbia sambucicola
Plagionotus bobelayi
Purpuricenus budensis 
Purpuricenus nudicollis
Rhagium inquisitor
Rhesus serricollis (angrepp)
Stenopterus rufus ssp. syriacus
Stenurella bifasciata
Stictoleptura cordigera
Stictoleptura rufa ssp. dimidiata
Trichoferus kotschyi

Buprestidae

Acmaeodera bipunctata
Acmaeodera brevis
Acmaeodera crinita
Acmaeodera Cylindricum
Acmaeodera flavolineata
Acmaeodera pilosellae
Acmaeodera transcaucasica
Acmaeoderella chrysantemi
Acmaeoderella gibbulosa
Acmaeoderella villosula
Agrilus roscidus
Anthaxia lucens ssp. urens
Anthaxia millefolii
Anthaxia mundula
Anthaxia praeclara
Anthaxia sponsa
Buprestis dalmatina
Capnodis cariosa
Capnodis miliaris

Capnodis porosa
Capnodis tenebrionis
Chalcophora detrita
Chalcophorella stigmatica
Chrysobothris solieri
Coraebus rubi
Coraebus undatus
Julodis andreae
Melanophila picta
Meliboeus violaceus
Perotis xerxes
Phaenops chalcea
Polyctesis rhois
Ptosima undecimmaculata
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1. Capnodis miliaris (Klug, 1829)  2. Capnodis cariosa (Pallas, 1776) 3. Capnodis porosa (Klug, 1829) 4. Capno-
dis tenebrionis (Linnaeus, 1761)

1. 2.

3. 4.
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1. 2.

3.

4.

5.

1. Cerambyx velutinus på crateagus sp. 2. Buprestis dalmatina var vanlig på avverkad tall i området. 3. För-
fattaren i färd med studier av ett blommande buskage av Rhus coriaria från vilket bl a Polyctesis rhois och 
Capnodis porosa noterades. 4. Protaetia angustula på gul umbellifer. 5. Den stora elateriden Calais parreysii 
på bolltistel invid ett större brandfält i Pinus brutia-skog mellan Anamur och Silifke.
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1.

2. 3.

1. Polyctesis rhois svärmade runt sin värdväxt Rhus coriaria. 2. Taurusbergens karstberggrund på en nivå av 
1600 m ö h  intas av en gles åldrig barrblandskog dominerad av Abies cilisica med inslag av Juniperus foet-
tidissima och J excelsa samt Pinus nigra och Cedrus libani. 3. Höghöjdskogarna på karsten innehåller även 
inslag av olika lövträd vilka ofta är såväl gamla som grova och med mycket solbelyst ved.
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