
Nigra intryck frin ett bestik i Karawankerna.

THURE PALTI.

I senare delen av iuni rg55 gjorde fdrf. en resa till Wtirthersee i Syd-
kirnten. Diirvid begagnade jag tiUfaiUet att under omkring en vecka
ocksi bes6ka Karawankema, grinsbergen mellan Osterrike och Jugo-
slavien. Syftet hirmed var att - om en flyktigt - fe gdra bekantskap
med uaturfdrhillandena i ett av entomologer fiiga frekventerat alpom-
rede och att negot lara kenna dess insektsfauna. Sdrskilt var jag intresse-
rad av l6vtrlidens ska.lbaggar och av att jimf6ra olika slags biotolxr i en
frd.mmande miljii med vira egla.

Karawankerna ir en vild och svirtillgdnglig bergskedja, som reser sig
som en mur mellan de biLda liadema (Iig. r). Den nar en genomsnittlig
h6jd av zooo meter - enstaka toppar ger upp negot hti8re - och kan
blott pi enstaka stillen (t. ex. vid Loiblpasset) tiverskridas. I berggnrnden
inge{ till vuisentlig del kalkrika bergarter. Vintrarra ar relativt kalla och
sntirika, somrarna varma och fuktiga. I Klagenfurt, som ligger strax norr
om Karawankema, varierade under lren 194r-46 den genomsnittliga
temperaturen i januari mellan 2,6 och ro minusgrader och i iuli mellan
r8,o och rg,8 plusgrader. Den irliga nederbdrdsmdngden beltip€r sit till
zooo mm eUer ennu mera i de hdgsta Hgena.

Pi den tisterrikiska sidan ar bergen tackta av stora skogar, e, seUan av
en mycket ursprunglig typ. De karakteriseras av blandbestend, i vilka
barrtrdden dominerar. Av ordaad skogssk<itsel med gallringar i lmgre och
i.ldre skog si.gs ftiga spir i de trakter jag besdkte. Nir triden vaxt ut till
6nskad, ofta mycket grov, dimension, tas de bort bliidningsvis eller pi
hyggen - n. b. pe platser dit awerkningarna natt. Torrtred, vindfdllen
och murkna stammar lamnas i stor utstreckning kvar. Hir och var sigs
skogseldar och laviner ha tidelagt stdrre eller mindre omrlden.

F<irutom vdLra nordiska barrtriid vaxer i Karawankerna lirk, silver-
gran, cembratall och bergtall, som dar er inhemska. Bland l6vtriden do-
minerar bok. Ek och bjiirk 6r daremot sellsynta. Ftir en svensk var det
ovant att se boken vaxa tillsammans med tall och gran. Tredgransen tar
vid urgeliir r5oo meter hdjd.

Karawankerna var till stor del isfria under den tid inlandsisen tdckte
Skandinavien och andra delar av Europa. Flora och fauna ar derf6r
urgamla och artrika, och de uppvisar ej blott mellaneuropeiska former
utan aven en del sydeuropeiska element. Bland de senare iakttogs fdr-
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Fig. r. Klagenlurt med Xarawankertra i bakgrundetr. Till de sndkladda topparna
ar avstaBdet fagelvagen drygt tve m . Melan detr Hgre bergsryggetr och h58bergetr
ligger Ros€ntal (tidigzlre med stora rosenodliosar) , som geromllltes av Drau (Drava) .

I A |toloboPhora srna"agdina.

' Glometis sp.
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utom insekter t.ex. skorpioner och skolopendrer, som var vanliga. Skor-
pionerna lever ej blott under stenar - dlr de tycktes vara specialister pi
h?istmyror - utan ockse i tredstammar. Vid unders6kning av murkna
bokar fick j ag regelbundet ett eller flera exempelar av de respektingivande
djuren i s61let. Sydliga element er dven giftormen Vipera ammodytes Laur.
och ddlan Lacerla oiridis L. samt mdjligen en grdnbli, stor dag6maskr
och en gul- och bmnspriicklig tusenfotingz, som kunde rulla ihop sig till
ett klot. De beda sistniimnda var rett allmenna i murkna stubbar med
fuktig ved.

Av direktiiren Iijr museet i Klagenfurt, major E. H<ilzel, som ar en ut-
mdrkt kennare av Karawankerna och som irlagt stora fdrtjanster om
deras utforskande koleopterologiskt, fick jag anvisning om ett liimpligt
exkursionsomrS.de. Det blev en trang dal, som frin Klageniurt tiver Fer-
lach kan nas pe terdigen kort tid med postbuss. Mitt DhdgkvarteD slog
jag upp i den lilla idylliska byn Waidisch, dar god helpension (inkl. til
eller vin) fdr ett mycket mettlgt pris erh<ills pi rGasthaus zurLinder. Nam-
net pa stillet hade uppenbarligen valts efter en jattelik och som det upp-
gavs 4oo-arig lind, som prydde girdsplanen. Frin denna plats gjordes ex-
kursioner i dalen och uppat de branta bergssidorna, som till att biirja med
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fdrel6ll n:istan omtirliga att ta sig upp f6r. Men de stigar som finns iir si
skickligt utlagda i terriingen - dock b6r man inte ha anlag f6r svindel -att man utan st6rre sverighet (men med svetten drypande under bdrdan
av en tung ryggseck) under dagsfS.rder kunde vandra Irirr daleus botten
som leg 55o m d. h., och upp till r2oo m:s hojd eller nlgot mer. lfina ex-
kursioner kom salunda uteslutande att bertira den skogbevexta r€ionen,

Den ftirsta skalbagge, som jag m6tte, var en av Europas stdrsta cara-
bider, Prccerus gigas Creutz. Ett statligt exemplar hade krupit in i bussen,
t. o. m. :inda upp pl en av bagagehyllorna, dar det upptecktes och ett dgon-
blick fdrsatte mig i Iiirligenhet. Jag hade ntimligen svart att i hast leta
Iram ett 16r, som var stort nog att rymma jiitten. Eljest ler denna art
mest visa sig under morgon- och kveUstimmama efter regnvider, di. den
under sin ja.kt p5. sniglar passerar vagar och stigar i skuggigt l2ige.

Var vddret varmt och soligt, ignade jag girna nigon tid it insamling
av blombestikande traGkalbaggar i dalen. Hir rann en st6rre, trund
bdck med kristallklart och kallt vatten. Vid del6vbevuxnastrardkarterna,
liksom vid andra vatterdmt i sidodalarna och dven ett stycke upp pe
bergssidorna, blommade under mitt bestik en hdgmxen Sy'izaaa-liknande
tirt, som ofta odlas i svenska tradgerdar, Aruatus silvester, vars lultiga
blomstiillningar i sockertoppsform var omtyckta av en m?ingd olika
slags insekter. Dominerande bland linghomingarna var OD ium bnrnneum
F-, Gauroles oirginea L. ab. thalassina Schmk. (med rdd halsskdld),
Acmaeaps collaris L. och Strangalia maculata Poda,, bland andra skd-
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Fi8. 2. .Gasthaus zur Linde, i Waidisch-daletr med en 4oo-Aiig liDd pe gtudsplatretr.

28.6. 1955. - Foto: I6rf.
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baggar kanske sdrskit Hoplia larinosa L. i olika fergschatteringar samt
mordellider och oedemerider av minga olika slag. Liingre fram pi som-
maren uppgavs vissa umbellaters blommor i ennu haigre grad locka in-
sekterna. I sidana kan exempelvis tas den skdna Strangalia aurulenta F.,
medan en annan lika parant linghoming, Rosalia alpina L., aldrig slir
till i blommor men stundom gdr utflykter ner i dalen och solar sig pl-
vedkaster av bok.

Under stor spinaing upps<ikte jag en da6 en Rosalralokal, som major
Htilzel hade Hmnat mig anvisning om. Skalbaggen dr ingaluada vanlig i
Karau'ankema och har dS.rjdmte den otrevliga vanan att utveckla sig i
bokar, som 6r svira att komma 6.t, nimligen i sidana som stir i solexpo-
nerade branter och klipphyllor hdgt upp pi bergssidorna, ofta i eller i
narheten av subalpina regionen. Vandringen dit och ennu hdgre opp bjijd
emellertid pa en miingd botaniska och entomologiska upplevelser. Av bus-
kar och 6rter igenkiindes ltskilliga frin tri.dgirdarna hemma. En av de
vanligare buskarna var liguster, vars blommor liksom den vid denna tid
rikligt blommande fliidern ej sSmtes locka insekter till sig, pa nagon stt rre
htijd vixte blommande guldregn och i skuggan vid smi beckar en Rlrodo-
dendron-art, ungeliir som tibast (viiken ocksi fanns) hos oss. Trddstam-
mama i-ar ofta kliidda med snar av slingervexter. Gula eller rtida Iinger-
borgsblommor, aklejor i varierande firger (en art eller form med brun-
violetta blommor lade man serskilt miirke tilt) och intensivt gullysande
fibblor (som ofta hyste metallgliinsande Anthaxia-arter) prydde jZimte
minga andra skogs- och dngsblommor stigens kant eller luckor i skogen.
Ymnigt fitrekom pi liigre htiid jdroser. (Helleborus rzrgez), som ej tycktes
ha speciella for&ingar pe stendort. Pi torr och tippen, Berna risbevuxen
(Erica) mark, kunde ett och annat exemplar tv Cyclamen letas fram.
Blommoma hos den vilda tirten ar ratt oansenliga, men i gengild sprider
de en fin violdoft, som var sA framtrd.dande, att man p5. den kunde lokali.
sera var d,rten vd.xte. I utglesnade skogsbestand stod, mest en och en,
btand graset pi bergssidorna en statlig liljev2ixt med tegelr6da blommor,
rdie Tiirkenbund-Liliet (Lilium martagor), ej okiind i svenska tredgerdar.
AUteftersom stigen hiiide sig, i'ndrade floran karaktar. Vid omkring rooo
meter blev en storblommig, vit Anetnoze, ej olik vir egen vitsippa men av
storre format, den dominerande skogs6rten och pi samma hcijd brirjade i
de slutna, mossrika barrskogama en storblommigClematis (C. afpinal med
liusbli blommor att upptreda. Den vixte i revor pi marken och kontras-
terade vackert mot den brungrtina mossmattan.

Under firden upp vande jag pa stenar, men pe Hgre nir-i fanns ulder
dem ftiga av intresse, blott de Iiirutnemnda skorpionerna, skolopendrerna
och m5,riopoderna samt hestm,'ror och enstaka jordliipare. Under en flat
sten hittades dock i mynningen av gingama ett par e\. av en stor och
s3mnerligen snabbfotad, mdrk ingssyrsa med gula fliickar och viiJdigt hu-
vud. Aven salamandrar (som ocksri patreffades i stubbar) hdrde till de
friimmande inslagen.
Enlonrol. Ts. iry. 26. H. 2-4, r9j5
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Snart s,'ntes i blandskogen grova bokstubbar, som vdl kunde vara
hdgst nagra ar gamla. Att ddma av det yttre f6reI6ll de att ha fast ved,
men niir jag htigg i dem, miirkte jag till stor Iiirvaning, att de redan biirjat
murkna och ruttna. I det ridaade varma och fuktiga sommarklimatet
ger nedbrytningen av ltivstubbar med kvarsittande bark Lingt snabbare
an hos oss. Diirtill bidrar sannolikt ocksi. insekter, t.ex. laryema av
Dorcus och av de hd.r vanliga linghorningama Cerumbyx Scopolii Fissl.,
Clylus arietis L., Strangalia 4-lasctata L. oclr Leptura scutellala F., som
stdrre delen av sitt liv grever tingar i det inre av stubbama.

I htigstubbar av bok (ofta flera meter hiiga) med svamp- och mossklZidd
bark hade veden den fuktvarma, ruttnande konsistens, som utmerker
vissa stubbar av samma tradshg i Skiiralids dalging i Skine (Rhizopha-
gus Brancsihi-ved). Sivitt jag kunde utrdna fanns den exklusiva Rhzo-
phagus-arte,J^ ej hiir men viil dess svenska f<iljeslagare av sliktena Plega-
derus, Abraeus, Enicmus m- fl. Dirtill minga andra arter. Overhur.'ud-
taget var skalbaggsfaunan mycket rik i denna typ av bokstubbar. Som en
egendonlig medlem i bioc6nosen kan nimnas en borstklidd Syrcalypta-
liknande art, som antagligen levde av den fiabladiga mossan utanpi bar-
ken. Det befanns vara Curimus erinaceus Dttsch. Svamparna hyste tal-
rika ciider. En av de vanlitaste arterna yar Octatern tus ,nand.ibularis Gyll.,
som verkligen gdr skdl ftir sitt namn; hos J iir kdkarna onaturtigt kraftigt
utvecklade.

Aven gran- och silvergranstubbarna multnade pa negra er, trots att
de h<ill ihop och fOr ett ovant 6ga kunde se {dga Idrendrade ut. tr{en i
det inre av dem pagick ett omfattande ftirstorelsearbete av sersk t Hnt-
horningslarver. Den stdrsta av dessa, som jag ocksi hittade puppor av,
var en prionid (5nnu ej bestiimd). Ledsamt nog gick det inte att kHcka
pupPorna.

Vid ungefdr 8oo m:s hdjd ltipte stigen pe ett staue utmed en ravin, i
vilken sammansldpning av vtke hade 6gt rum. Egentliga vinterawerk-
ningar I6rekommer ej i dessa trakter pe gTlnd av den myckna sn6n och
olendiga terrangen. I ravinens botten fanns gott om smastenar och ved-
avfall, och di dessutom vegetation, exposition och fuktighetsfiirhallanden
ftirefdll glmnsamma, besl6t jag att gtira en inventering av markfaunan.
Lokalen omgavs pA sidorna av hyggen eller glesa skogsbestand. Vegeta-
tionen utgjordes av gres, hesthov, nasslor, tistlar, innu ej blommande
umbellater m. m. och vixte i grupper; daremellan var den myllrika mar-
ken bar.

Faunan var art- och individrik, vilket accentuerades an mer, n;ir jag
ftiljde ravinen nigon kilometer uppf<ir. Under stenar och r.edstycken trlffa-
des av skalbaggar mest carabider, derav ett par Carabus-arter, en gol-
bent Notiopkilus, Amara och Harfalus, ferggranna Pterostichus-, Abax-
och MoloPs-aiet, en helt bli, sLor Laernostenus, fiirmodligen ianthinus
Dftsch., och en hel del andra. P5. nakna, niLgot leriga jordflickar vid sidan
av ravinen Idrekom t'-5. Cicindela-arter, en liten trdn och en stor, bronse-
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rad; den sistniimnda var ov6ntat trtjg och lattiengad. Under stenama
fanns ocks6. staphylinider, t.ex. av daktena Stafhylinus oc}l llyobates,
bgrhider, elaterider, chrysomelider och curculionider, bland de senare en
stor Li|arus-arl, som sannolikt levde av Tassi/cgo. Pii den liigre vegeta-
tionen var flera Olionhyrchus-arter pAfallande vanliga, likase en eller ett
par arter Chrysochloa och pd tistlama en brunsprlcklig Cassida.

Rosalic-lokalen var inte riktigt som jag hade tankt mig den, ndmli-
gen med mi.ngder av gamla murkna bokar. Liksom pi de flesta andra plat-
ser jag besdkte stod de enstaka i blandning med barrtrdd. Fdr att locka
Rosalia miste de vara solexponerade och ha torkat pe rot. Major Hdlzel
uppgav, att han aldrig sett arten i liggande stammar. De Rosalia-tdd. jag
srig hade brutits av nigra meter frin marken, hade lossnande, delvis
bortfallen bark och ett hArt yttre skal, som var anfriitt av anobiider (Iig. 3).
I det inre var de sannolikt ganska murkna. Endr det ej fanns se gott om
sedana tred, ville jag ej gttra inhugg i veden utan lick nt ja mig med att
under andakt betrakta Rosalias flyghill och mindre hiJ i vedSrtan efter
m'jligen Slrangalia auruleda och Le,tura scutellala- Toppen till den stam,
som totograferats, lig kvar pi marken, och i den fanns utbredda angrepp
av Leptura scutellala med nykliickta imagines i puppkamrarna samt i den

! Imagon visar sig ej f6rran i nitten av iuli
Ertomol- Ts- lry. Z6- H- *4, t95S
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Fig. 3. ,Roraria-bok, Waidischialen i Karawaltertra, 9oo a ti. h. 28.6. 1955. -Foto: f6rf.
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hirda ytveden rett talrika Dicerca-larver, sannolikt tillhdrande arten
berolinensis Hbst.

Det har ju skrivits och spekulerats mycket dver om Rosalio alpina
skulle kunna vara eller i gamla tider ha varit inhemsk i sydligaste Sverige.
Pi. grund av vad jag l6.rde om arten i Kimten tror jag knappast det kan
ftirhilla sig sa. Arten har si utprdglade krav pl utvecklingslokal,
att f i nog aldrig kunnat bjuda den sadana; d:irtill sal<nas den och seges
aldrig ha funnits i Nordtysklard.

Se fitrllart nigra hirliga dagar i Karawankerna - d[ och dA likviil en
aning {tirdystrade av ihl.llande regr - med standigt nya entomologiska
upplevelser. Bland dessa skall jag till slut endast uppehilla mig vid tvA,
som jag giirna minns.

En f6rmidda6 vandrade jag i dalen ftirbi ett litet upplag av helbarkat,
grovt barrtritlstimmer. I niirheten fanns ett hygge med grova stubbar.
Solen sken varmt p6. stockarna och pi ytan av dem satt hdr och var en
stor, brungri skalbagge. An&a fltig omkring timmerviltan. Dl jag upp
teckte, att det var Chalcophora mariana L., sdkte jag att med iakttagande
av allehanda ftirsiktighetsmitt nerma mig och lzigga beslag pi ett av de
stil.lasittande djuren. Detta gjorde dock inte ens ansats att fly! Med en-
bart handen kunde sedan det ena exemplaret efter det andre infiLngas.
Yad som hdr frapperade var, att praktbaggarna svzirmade vid barkat tim-
mer, som ej ens var tall utan gran och silvergran, aldeles otjainligt 16r
aigghggning. Sannolikt hade de kldckts ur tallstubbarna pe hygget, som
ej hann understikas.

Den andra upplevelsen var Deldflugornasr svlirmning under stilla, varma
och fuktiga a{tnar. Det var hanama till en eller ett par arter lampyrider,
som d5. sakta och liudltist fl<ig under utsindande av starkt fosforsken. I
grd.set arwaktade de lika.ledes starkt illuminerade honoma hanamas be-
stik. Aven i beckm6rker var de smi, tiverallt kringdansande rlyktornaa ej
svara att lanta med handen, f<irsivitt man ei i stalet valde att pe marken
sttira kopulerande par, som, ndr de lades i handen, med sitt fdrenade sken
gjorde det mdjligt att lisa t.ex. en karta eller de allra minsta tidnings-
bokstdver.
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