
Entomologiska och andra etfarenhetet frin ett
bestik i Slavonien.

THURE PALM.

Pi midsommardagen 1956 antrddde filtassistenten hos Svenska Jd-
garef<irbundet Nils H<iglund, skogsinspektoren vid Vattenfallsverket
Uno Andersson och Itirf. i bil en miinadsling resa till Osterrike och
Jugoslavien. Fiirden giitlde studier i jdmfdrande sfte av lOltredsskal-
baggar i andm skogsmiljder dn vira egaa. Som ett med sarskild spen-
ning emotsett led i resplanen ingick en tids vistelse i Slavoniens ek-
skogar, kanske de stiirsta i Europa.

Egentligen visste ri pi f<irhand m.v..cket lite om de trakter av Ju-
goslrvien, som vi iimnade bes6ka. De ligger lingt fren turiststraken
och ar knapphaindigt beskrivna i resehandbijcker och geografisk litte-
ratur. Ej ens landets legation i Stockholm kunde ge oss ni6ra upp-
lysningar av vd.rde. Vir erfarne och vittbereste viirr Felix Bryk hade
dock reda pi att rimvcket stora lttvskogsomriden av ursprunglig typr
skulle finnas omkring och mellan de slavonska stiderna Nalice och
Dakovo. Han hade sjiilv som entomolog ftir minga er sedan besdkt
dem och i h6gsta grad imponerats av deras naturbeskaffenhet och rika
insekt{auna. Skogarna skulle utgdras av ek i rena bestind men ocksi
i blandning med bok och andra ldvtrdd. P6. grova dimensioner och
gamla murkna starnmar var det itminstone Idr ett trettital ar sedan
ingen brist.

Men hur kunde skogama se ut nu efter alla de omvdlvningar, som
egt rum i landet? Da.rom var omojligt att erhi.lla besked hir hemma.
Frin dsterrikiskt hill iick vi s5. smdaingom veta, att skogama fortfa-
rande existerade, och serskilt vdrdefulla detaljupplysningar om natur-
fiirhillaldena gav oss en dsterrikare, som vi hade turen r6,ka i Kiirn-
ten. Han hade niimligen under sista vS.rldskriget tillbragt tvi lr som
krigsfinge iust i de trakter, dit vi ?imnade stiilla fiirden.

Efter en veckas entomologiska studier i de dsterrikiska Karawan-
kerna, diir vi hade gliidjen att under flera dagar fi exkurrera tillsam-
mans med si prominenta kdnnare av den mellaneuropeiska {aunan som
major Emil Hrilzet och dr Adolf Horion, begav vi oss i veg dsterut
mot Slavonien. F6r ditresan valde vi den norra vegen tiver Dravograd,
Maribor, VaraZdin och Virovitica och ftiljde i huvudsak Dravas breda
Entor ol. Ts. Arll. Zz. H. 2-4, 1956
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Fig. r. By&ta i SlavonieE, vid vatetr Eellar NaSice och Dakovo. 8/Z 1956. -Foto: {6rI.

dalging. De jugoslaviska vdgama har ju ej det biista rykte. Om denna
kan segas, att den till att btirja med var ganska god och ej mycket
s:knre iin vira egna enklare makadamvegar. I,iingre tisterut blev den
fruktansvart dammig och bitvis gropig och maste i regnveder te sig som
en veritabel lerviilling. Nigon snabb framkomst i bil kan mal sanner-
ligen inte rakna med. Pe de tett Iggande och o:iadligt linga byga-
torna vimlar det av Bass, ankor, svin och andra husdjur, som nestan
alla skall tvars d,ver vegen, de negot se ovanligt som en bil dyker
upp. Diirftir tog oss resan frin Klagenfurt till Nalice - en stracka pe
omlring 4oo km - mer ain tva dagar. Mdtande manniskor hade vi
ddremot aldrig nagon olZigenhet av. Pi sin ofta lenga vag till och iran
arbetet pi fiilten gick folket till fots pa en stig, som lopte parallellt
med och ett stycke frin landsviigen.

Emellertid hade vi ej varit overksamma under ferden. Vid de om-
vaxlande stranderna av floden Drava, sorn vi l6nga striickor for allde-

Ettornol. Ts. Arg.7Z, H. 2-j, ry56
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,66 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1956

les intill, fanns minga lockande lokaler att entomologiskt inventera:
liga sand- och grusbankar vid flodkalten eller ute i vattnet, nakla
eller tdckta av slam, stenflisor och klapper, vegetationsrika sumpar,
slingrande, vattenfyllda eller delvis uttorkade meanderfiror, inbju-
dande sanka kivskogsiingar med uAuerwaldr osv. De flesta n<idgades
vi resa f6rbi, eftersom tiden hastade och det var tri.dinsektema, som
denna gant stod frarnst pi. programmet. Men vi kunde dndi inte lita
bli att stanna och samla pt negra platser, bland annat p5. en av de
manga, der vi sig vdldiga snir av manshdg, blommande Aruncus sil-
aesti/. Hdt - vid Podwelka 3o km vdster om Maribor - gjorde vi
ett verkligt storkap av allehantla insekter, d.ven mlnga ldvtrddsskal-
baggar, och det mdrkliga var, att faunan delvis var en helt annar ain
pi samma slags bloDmor i Karawankerna. En ratt tyallig djurgeoga-
{isk griins tyckte vi oss kunna faststeUa, ni.r vi kommit ett tiotal mil
in pi jugoslaviskt omride. Detta var dock mycket fiirklarligt, ty dels
hade landet siinkt sig till ett par hundra meter dver havets nivl, dels
hade vi hunnit ett gott stycke 6ster och sdder om jimfdrelseomridet
i Osterrile.

Aven landskapets utseende hade avsevert fdrandrats. Oster om Ma-
ribor ftjrsvann bergen och till stor del ockse skogama. Vi f:irdades ge-
nom ett vilodlat sliittlandskap, som nestan kunnat frira taukarna pi
SkdLne, om ej gardarna och folket sett annorlunda ut en der. Blott intiU
vattendragen spamde vi restema av en ursprunglig och ordrd natur.
Yiixtslagen pi ikrarna var til en del andra 5.n i Osterrike. Solrosor,
vallmo och serskilt mais odlades t. ex. i stor skala. I triidgirdama
vAxte nu allmint vindruvor, persikor och andm sydfrukter samt fram-
frir allt plommon, rivaran till den bertimda drycken rSljivovica,r. Un-
der minga mil lade vi miirke till att frukttri.den, i slmnerhet valndt,
i stor utstrdckning htill pi att torka. Om orsaken till detta var insekt-
angrepp eller onormalt strang ktild fdregiende vinter blev vi aldrig i
tillfelle att undersrika.

I n?irheten av staden Durdevac mdtte de f6rsta stdrre ekbestAnden.
De verkade vih'irdade och fackmdssigt skdtta. Ekarna var av en s5.ll-
s,.nt vacker typ med raka, kvistrena stammar och viil utvecklade kro-
nor. Mera siillan sigs mycket gamla eller skadade tred. Men ner vi
dntligen pitriiffade ett sridant strax intill vigen, blev det nddviindigt
att tora halt. Redan pi lingt hili hade vi obsen'erat, att stammen var
starkt angripen av .Cerambyx cc ,o L. LarvgiLtgama var oss vd.lbekanta
IrAn Halitorp pe Ohnd. Ett frammande intryck gjorde d.iremot den
skiina madonnabild, som fiiltts in i den sida av stammen, som vette
mot vagen. Eken spelade sAlunda en viss roll f<ir vigfarande med reli-
gi6st shne, och mihiinda var detta anledningen titl att den lett ste
kvar (fig. z). I det inre av veden hdrjade ekbockens larver, varom dea
ur ingingshS.le-n framviillande firska gnagspenen vittnade. Utanpi stam-
men satt ett stycke ovanftir brdsthojd en fullbildad Cerambyx. Det bar
Etiornol. Ts. Arg. Z7. H.2-4, I9J6
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Fig. 2. Ccratnbyr-ek vid rdgen mellatr Podrovska och Durdevac, Slavonien. Z/7
1956. - Foto: I6rf.

pe nigot satt emot att lata detta Faktdiur, som se intimt htirde sam-
man med eken, f<irsvinna bland siigspi.nen i eterrt ret. Efter vad vi se-
nare kom underfirnd med var det i txirjan av iuli viil tidigt att i stdrre
antal f6. se imagines av de stora ekbocksarterna i det fria. .{.v andra
skalbaggar sotade sig pi. den barkliisa veden en liten helsvart Glolrcorzis.

Mot kve[en slog vi l?iger i en iildre ekskog. Rurt ekkronorna fltig
oetkomliga stora skalbaggar, som med sannolikhet var ekbockar. Har
fick vi ocksi g6ra v6r f6rsta bekantskap med den jugoslaviska folk-
polisen, som sedan skulle hilla oss under stdndig uppsikt. Ftir landets
se.kerhet nitehkande kolchosb6nder, som med sina haistkarror i lenta
foror dag och natt trafikerade viigarna, rapporterade oss f6rmodligen di
och da som misstenkta figurer si nara den ijmteliga ungerska gran-
sen. I regel skedde polisbestiken under gemytliga former, varvid det
bjdds pn cigarretter eller dracks en kopp svenskt kaffe. Och det var
nog rena oturen och ea rad olyckliga omstendigheter som gjorde, att

E tonrcl- Ts. Arg. 77- H. z-q, 1956
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Fig. 3. Anden av e! €kstock, som angr'ipits av Crramby, cerdoL-Vid.e^ sLgplats
i narhete[ av staden Nalice, Slavoniel 7/7 1956. - Foto: f6rl.

en av fiirddeltagarna vid ett tillfdlle under en nattlig impektion var
nera att bli arresterad.

Nigra mil vaster om Naiice dndrade landskapet iter kalaktar: de
vida sEttema upphorde och avlostes av skogklddda isar med odlade
omreden daremellan- Aven hiir kunde man jiimfdra det med vissa de-
lar av Skiine. Skogens utseende och sammansettning hade alltmera an-
tagit den prdgel vi som koleopterologer innerst d,nskade. Grova och
murkna tred blev vanligare, och ofta ingick m5.nga olika slags ldvtred
och buskarter i bestanden. Allt var iidell<jvskog med eken som domi-
nerande bestindsbildare, och det gjorde ett re.tt overkligt intryck att
se sammanhangande ekskogar utbreda sig miltals ibland. Samtidigt
med eken 6kade ocksa de stora hjordarna av svin, som i dessa trak-
ter ej er vita utan svarta eller brokiga - ej av smuts utan sa skapta
av naturen.

Ungefiir fem kilometer frin den otroligt dammiga staden Naiice fick
E otnol. Ts. )rg- 77. H- 2-4, rg1b
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vi anledning att pa nytt stanna. Der Hg nd.mligen pe en 6ppen seg-
plats ett stort parti grolt ektimmer, och i omgivningarna fanns gott
om gamla ekar. Stockama var mycket svirt dtna av ekbock.larvel
och vi erhdll nu en klar uppfattning om den stora ekonomiska roll
detta skadedjur spelar i ett land som Jugoslavien (fig. 3). Med ntgon
tvekan om det var t htet rev vi loss bark frin stockarna - som
helst bdr sigas obarkade - men sigverksarbetarna, som snart blev
intresserade lskidare, lat oss fdrste, att det ingenting gjorde. Senare
kom vi till insikt om att traktens fattiga ftir att fi brdnsle brukade
skala bark av stockama, och de var oss nu tacksamma f6r den hjiilp
de fick. Under barken och i veden levde minga f6r oss bide kd.nda
och okiinda skalbaggar. Bland de ftirstn?imnda merktes t. ex. Tenebroi-
des maurilanicus L., Uleiota planala L. (i alla stadier), Dlapetes biguttatus
Yrll., Chrysobothris allinis F., Colyd.iam lililorme F., Uloma culinaris L.,
Xyleborus monograPhus F. oc\ Platypus cylindrus F. samt den stora
li.nghorningen Morimus lunercus Muls. (larver och puppor), som se-
nare visade sig vara betydligt vanligare i grova rotgrenar pii stubbar
av bok och ek.

Pi Iristiende ekar i trerheten satt mitt pe dagen ett och annat
exemplar av de stora Ceram,byx-arterrn. Liingre in i skogen, diir vi
slagit upp tiiltet, fltig dessa i skymningen tillsammans med ekoxar
men si h<igt upp i kronorna, att de var oatkomliga. Nir det vid zo-
tiden blev helmiirkt, glimmade <iverallt Ilygande lysmaskhanar. Det
var en annan, stdrre art iin den vi gjort bekantskap med i Karawan-
kerna. Medan denna senare lyste oavbrutet och litt lit sig tagas med
handeu under sin sev[ga flykt, tiinde och shckte den slavonska arten
nlyktanr med jiimna mellanrum och var mestadels ftirslrrnnen i mdrk-
ret just di den skulle infingas med hiven. Genom att lysa med vara
starka elektriska lampor pi vdgar och stigar kunde vi insamla nattliga
carabider och pi. de murkna tredstammarna egendomliga heteromerer
och cerambycider, Aven hivning under kviillstimmama prdvades med
framg6.ng.

Men det ianns ocksl. m6.nga aadra djur in skalbaggar, som i dessa
trakter fi.ngade vert intresse. Bland fi.glarna var kanske sommargyl-
lingen och turturduvan de man oftast hdrde och vad betriiffar den
senare even sig. Duvorna veckte oss med sitt kutter varje morgon i
soluppgiingen. Av rovfiglar syntes gladan vara den allmiinnaste. Vid
mtirkrets inbrott nkonserteraden grodorna dar vatten fanns, och varje
art tycktes ha sitt speciella och ofta mycket karakteristiska liite. En
kostlig groda bodde vid en lergrop niira det omtalade ektimmerpar-
tiet. Det var en stor art, vars hane hade en livligt grdn farg, medan
honan var brungr5.. I solhettan satt ett zo-tal grodor uppradade pii
den sterila leran invid gropkanten- Niir de vddrade fara, stdrtade de
sig alla samtidigt i vattnet. Men nylikenheten besegrade snart radshn.
Som pA ett givet tecken kom de upp till vattenvtan igen, htijde sig

12 -56310. E,iorrlol. Ts- .-lrg. 77. H. z-1, t956
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med halva kroppen tiver denna och stirrade med sina stora 6gon pi
fridsttjraren. Utmairkta obiekt fdr nirfotografering i fd.rg !

Pi tr?idstammar - siirskilt av bok - hittade vi d6. och dl mycket
vd.l bibehallna $laktiga hudar av en stor insekt, som nyligen hade
dmsat sktrn. Det drdjde Banska linge, innan vi fann gitans kisning.
Hudarna hade tillhiirt sl.ngcikador, som i aUra vercta solhettan musi-
cerade i buskage och snirskog pd ett ganska tironbedtivande sett. De
fullbildade insektema var mycket svArfingade, men till sist lyckades
vi fi tag i ett par exemplar och kunde di faststiilla artens samhdrig-
het med de mvstiska hudarna.

Aven ruttna tredstammar och markftima hyste underliga djur. F6r-
utom skolopendrer och skorpioner, som man standigt fick vara pi sin
vakt emot - inom parentes sagt hade en av fdrddeltagama i Kara-
rvankerna det tvivelaktiga n6jet att efter nattens goda sdmn hitta en
levande och morgonpigg skorpion i sangen! - segs t.ex. brokigt fiir-
gade sniglar av iatteformat och sjdlvlysande tusenfotingar, ocksi de
ratt stora, t l fargen brunvioletta med Iosforescerande sidoflickar.

Nesta anhalt gjorde vi ett stycke stider om Nalice, der fdr nagra
ar sedan ett stort hygge tagits upp i gammal bokskog. I stekande hetta

- bortat 35'i skuggan - undersdkte vi de talrika stubbarna, som
pi denna breddgrad multnar mycket fort, Bland svenska arter var fpi-
dia quadrbnaculata Quens. i alla utvecklingsstadier allmd.n i en Pol.y-
Porus-att med utbrett vdxtsett och dven i den ruttnande Srtveden in-
nanfiir svampen. I denna fdrekom ocksl Drabetes bigultalus Yt\. Pir
hygget flitg en stor cetoniid, sannolikt Polosia aeruginosa Drury, som
vi senare larde kenna niirmare. Den satte sig ibland pd bokstubbarna
men var si. snabb och skygg, att intet exemplar kunde inlingas i den
intensiva hettan.

Under fitden mellan Nalice och Brod spanade vi oavletligt efter
sariade fdrekomster av gammal ek, men avverkningarna hade under
krigsiren och tiden nS.rmast da.refter varit mycket omfattande, varoE
stora kalytor med ung ek nu vittnade. Yiigen f6ljde en slingrande flod-
dal, som pl. sidoma omgavs av ldvskogskl5.dda sluttningar. Vegeta-
tionen var ursprunglig och steUvis mycket l?pig. Ofta slg man blom-
mande Clemalis oitalba och andra khnwexter hdgt uppe i tradens
kronor (fig. 4). Sluttigen bestiimde vi oss ftir att sH hger vid foten
av en brant kulle, bel'uxen med gammal skog av bok och framf<ir allt
ek. Alla de grova trdden bar sti.mpelmiirken, och kanske var det en-
dast en tillfiillighet, att de iinnu ej hade awerkats.

Platsen visade sig viil vald fdr studier av serskilt ekskalbaggar. El-
jest fanns ocks5. mi.nga andra biotoper att syssla med, t.ex. de rutt-
nande skivsvampama pi marken, i vilka det vim.lade av staphyliaider
och dd.r den fiirgsprakande Philonthus cyanipennis F. var en av de
mest framtrddande artema. Naistan alla ekar var mer eller mindre ska-
dade av Cercmbyr, sS.viil av de stora artema i stammen som av den
Entonol- Ts- .1rg.77- H- z-4, t9S
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I.ig. 4. Lv Chtaalis t;rarDa omslingrad stam, 15 km sv Nalice, Slavonien. gh 1956

- Foto: Id!f.

mindre (C. scofolii Fuessl.) i grenama. Utanpa stammama segs mycket
lite imagines av dessa arter under dagen, ej ens vid saftfliiden, der
de eljest garna segs uppehela sig. Men nar det kirjade skJmma, sver-
made de kring eklronorna och kriip aven pe grenar htigt upp.

Det skulle frira ftir liagt att omtala alla de praktiga ekskalbaggar,
som hiir insamlades under tva dagar, varf<ir iag inskrinker mig huwd-
sakligen till att bertira negra even i Sverige f<irekommande arter.

Mlnga av de gamla ekama var ihiliga och inneh6ll rester av fegel-
bon, sisom av kaja och duva. Di jag ofta undersdkt just denna typ
av gamla ldvtred hemma, hade det nu sitt intresse att gdra ,iim-
fdrelser. Fdrst och lramst kan segas, att faunan till sin allmanna sam-
mansattning mycket liknade v6.r egen, ehuru den var rikare och aven
omfattade en del icke svenska sldkten och arter. I det inre av ekarna
var alleculid- och tenebrionid-larver vanliga, alldeles som hos oss,
likasi elaterid-larver av olika t1aper, och jag fann ocksi et Cardio-

Ettomol. Ts. ;rs. 77. H. z-4, ry56
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fhorus-law (;innu ej kliickt), som mycket vdl kan vara. gramineus Scop.
De tridsmala och rovgiriga dipter-lawema, som i Sverige Itirekommer
i iltiliga ekar, sakaades ej heller. Ner stammarna ttimdes p6. borester
och gnagmj<il, fdljde med detta flera slags scarabaeid-larver samt ett
och annat fullbildat exemplar av den sk6na Polosia azruginosa Drtry
och - siirskilt att nemna - likasi av vir vd.lkdnda noshornsbagge,
Oryctes nasicornis L., som i Slavonien alltsa ej dvergivit sitt usprung-
liga leraadssett i murkna tred. Bland andra svenska arter antreffades
pi samrna sti..llerr Dreposcia umbrfua E;r. (takikl, Quedius aentralis
Arag., Lutlius lerrugineus L., Attagenus Punclalus Scop., Tenebrio opa-
czs Duft. och molitor L., Corynctas Obanbergeri A. Janss. och itskilliga
ar.dra.. Cotyndes-fyndet var serskilt viilkommet, emedan det visar, att
den som art omstridda Obenbergei i Slavonien, liksom p6. Oland, lever
i gamla ekar och redan diirigenom skarpt skiljer sig fni.n den slman-
tropa coeruleus De G.

Sista laingre uppehallet i detta paradis fdr samlare av l6vtredsskal-
baggar gjorde vi ungefer 15 }im norr om staden Brod. Hir mdtte eter
en trakt med gammal l6vskog av allehanda tri.dslag, frS.mst bok och
ek. Skogen hade nog aklrig varit Idremil fdr nigon egentlig sk6tsel.
De 6,ldre treden vexte glest i branter och mviner mot en b?ickdal, och
luckorna var fyllda av b".k.nar och manshdg drtvegetation. Pi denna
plats stannade vi drygt tre dagar och erh6ll ett rikt utbyte, ej minst
av blombesdkande tradskalbaggar. Vddret var hela tider mycket varmt,
30-35' pl dagen. Varje elterrniddag kom med iska och regn, som va-
rade Atskilliga timmar. Under natten sjtink temperaturen, se att det
aldrig pi gruad av tryckande viirme blev svirt att sova i tiiltet. Pl
morgonen sken solen 6ter frin klarbli himmel.

Ldgret hade vi valt ndra en ek med saftfl6de sS.viil vid stambasen som
hdgre upp pe en grov gren. Nog hade vi under de fdregAende dagama
sett mycket ekoxar vid saft, men detta triid slog alla tidigare rekord.
Vid det fcirsta besdket r?iknade vi till bortit 50 hanar och honor; san-
nolikt Ianns dnnu flera. Salten sjdd fram ur stammen med jiimna mel-
lanrum - man bi.de sig och hdrde delta - och aUt etter som det
skedde lapades den beg?irligt av ekoxar, bilgetingar, dag{jar ar och
andra sttirre eller mindre insekter. Det var hird konkurrens om saf-
ten, men de stdrre ekoxhanama var obestridda herrar i dryckeslaget.
Med ett stadigt kekglepp lyfte de resolut bort den ena saftdrickande
koukurrenten e{ter den andra, och var det nigon som br6}ade, klim-
des han obarmhdrtigt s<inder eller fick sig en ordentlig miunesbeta.
Dd.rkir var det en ej ovanlig syn att yid den basta saften se en rad
prakthanar, kanske ocks5. en och annan tolererad hona, och i periferien
en samling illa tilltygade, mindre hanar.

Men safteken bitid ockse pi en annan upplevelse. Under fjolirsltiv
och i mossan vid stambasen uppehcill sig en mengd saftinsekter, dar-
ibland den stora kortvingen Vel,leius dilatalus F., som jag altlrig ftirut
E onol. Ts. ;r!J. Zi. H. 2-4, 1956
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sett i naturen. Den var oerhd,rt skygg och vaksam, hade ftirmiga att
b[nsnabbt fdrsvinna i nigot gdmstille och att iust nir man skulle
gripa den ta till vingarna och flyga bort. Visserligen urdveks nu alla
de farligheter, som iir ftirknippade med fringst av Velleius vid eller i
balgetingbon, dair den markvardiga kortvingen som bekant h<ir hemma,
men det var indi ingen serskilt latt uppgift att samla in ett stdrre
antal exemplar av det eltertraktade djuret.

En nattlig inspektiou av eken mellan klockaIJ zt-zz kom med flera
dverraskningar. En Vellaius hade vlgat sig upp till stamsaften, som
ekoxarna vid denna tidpunlt till std,rre delen lamnat. Saftdrickande
nattfjar ar ldrekom i stort antal, d?iribland som dominerande ett r6tt
ordensfly (Catocala sp.l av ansenlig storlek- Vid det dl're saftflddet -
Z-8 meter frin marken - uppteckte yi ocksi en gDagare, stor som
en liten ratta, med gulbrun eller gulgrl piils och ljusare undersida, stora,
runda, sammetssvarta 6gon och med en, s6.vitt vi kunde se, ej sirskilt
ling svans. Vad detta sp6kdjur var fiir nigot, fick vi aldrig klarhet
om; det liippjade iwigt i sig saften, petade undan stora ljfilar som
var i viigen och ld.t sig oestan ej alls stdras av vAra rtister eller av
ljuski.glan frin den elektriska la.mpan.r

I detta ursprungliga omride var bokama i stor utstrdckning topp-
torra eUer helt torkande (fig. 6). Orsakerna hiirtill kunde vdl vara flera,
men att insekter hade en vdsentlig del i att heden t,.nade syntes obe-
stridligt. I de torkande grenarna fa-nns alltid angrepp av clytiner och
buprestider, framfdr allt av den i dessa trakter mycket var.ligr Dicerca
berolbunsis Hbst., som dven levde i torrved pi grova stammar. Ur
hemf6rda bokgrenar klackte vi senare bl. a. den prytlliga eucnemiden
Isorhtpis malasoides Cast. samt den ocks6. i Sverige ftirekommande ano-
biden Oligomerus btunneus SltJrm, vars larver griiver fula gingar i
veden.

I boksvampar pl stammar och stubbar levde itskilliga hos oss sdll-
slmta arter. Si fcirekom exempelvis Platyd.ema aiolaceum F. p Auri-
cularia mesenterica och i den ruttnande ytveden innanf6r samma svamp
Eledonoprius armalus Ptru, i stort antal. I gamla exemplar av Poly-
porus lomentarius var Hoplocephala haemothoidalis F. ftiga siillsynt.
Vdrdsvamparna fcir dessa arter var si.lunda desamma som i Sverige.

Vi hade nog ventat oss att i mitten av juli fi se Rosalia alpina
L. flyga eller sola sig pi. upphuggen bokved, som det inte var ont om.
Men annu var ej tiden inni idr detta skidespel, ty liksom i Osterrile
ir Rosalia i Slavonien en utpraghd sensommarart. Hela skdrden av
fullbildade skalbaggar blev tvi tidigt kldckta exemplar, som satt ordr-
liga pA. bokstammar alldeles invid flyghalen. Ddremot var puppor och
larver ej ovanliga, ner vi lyckats finna utvecklingsplatserna. En sidau
ar fotograferad pt iig. 6. Som framgir av bilden ?ir boken innu grtin

1 Mojligen var det eD kedtard$sovare (E io.nys q{ercii*s L.l
Eatotol. Ts. 4ry. 77- H. z-4, 1956
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och frisk och blott nertill skadad. Veden var d5.r pi ena stamhalvan
utan bark och med angrepp av anobiider och Dicerca berolinensis. Nl-
got senare tycktes Rosalia ha inlunnit sig. Larverna levde i de yttre
vedskikten, och var och en krevde ett ganska stort utrJmme, innan
den var fullviixt. Gingama fdretedde inga egenheter utan var som de
flesta cerambycid-gingar fullstoppade med fuktigt gnagmjril. Pupporna
Hg mycket nera det yttre, hirda vedskalet. Det gick de Htt fdr ima-
gon att eta sig ut, och mdjligen beh6ver den ldr att klickas dven
daglig uppvirmning av solen. Utvecklingen er sannolikt flerlrig, ty vi
tillvaratog larver av minst tre olika storlekar.

MiLnga andra biotoper undersdkles i detta givande omrdde, som vi
med saknad liimnade den r4 juli. Aterresan gick genom Sava-dalen pi
den nya autostradan mellan Belgrad och Zagreb. Under de tjugo mil
vi fdrdades pi en av landets sttirre trafikleder mdtte vi allra htigst
lika minga bilar I Trafiken var salunda inget problem, inte ens, som
nu, mitt pe dagen. Dirigenom hade vi goda tillfiillen att di och d5.

Entortol. Ts. -Iry.72. H.2-4, 19#

!
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Fig. 5. Ursprunsliga bok- och ekskogar 18 Lm norr om Brod, SlavorieD. !3/7 t956.

- Foto i fttrf.
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Fig. 6. Atrtru livslirartig boL med angr€pp tr erlill av Diccrca b.rolirrrsis Ebst. , ano-
biider och RosaJia arPira L., t8 km Dorr om Brod, Slavonietr. ,3lz 1956. -Foto: I6rf.
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stanna och betrakta de manga storkarna, som gravitetiskt sPatserade
om-kdng i sankmarkema eller htill utkik frin en hdvolm nlira vegen.
Niir vi pA kvillen efter en eventyrlig fiird tiver I-oibl-passet - vi hade
utan att da veta det tappat parallellstaget till bilens st1'rinriittning -6.terkom till virt goda stamkvarter rGasthaus zur Linder i \l'aidisch-
dalen, tyckte vi oss nestan vara hemma igen.


