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THURE PALM

I-inder sonrmaren 1959 liltbragte fiirf. nira tre veckor (29/6-17l7) i I,orto-
roi pi Islriens vistkust, dels f6r att som turist liira kiinna landet men dels
ocksA ftir alt fn nAgon inblick i dess insektfauna vid denna tid. Som en
angentim tiverraskning kunde jag vid ankomsten till denna del av Jugo-
slavien konstatera, att vextligheten var friskt griin. En ovanligt riklig neder-
btird pi varen och fiirsommaren uppgavs ha fiirdr6jt den i juli eljest norntala
uttorkningen av ntarken. Under min vistelse i Islrien kom pA eftermid-
dagarna oftr kortvariga regnskurar med eska. men i iilrigt ridde vackert
vider med en dagstemperaiur mellan 25-30c, ftiga varmare alltsa in det
var hemma i Sverige vid denna tid.

I trakten av PortoroZ iir landet kuperat och mesladels uppodlat. Bergen
tiverstiger s6llan nigra hundra meter i htijd och skils ofta it :rv breda dal-
gingar med ett litet vattendraij i bottnen. Pi bergssidorna odlas oliver. vin
och sydfrukter, i dalarna siid. majs och kiiksviixter nv olika slag. Kustrem-
san ir vanligen bergig, stundom med de branta kalkklipporna niende iinda
fran lill havet- llen Aven llnggrunda striinder finnas. sdrskilt i djupt itt-
triingande havsvikar, der slora anliggningar fair lillvaratagande av havs-
saltet (s.k. salirrer) flerstides anordnats. Fiir sides- r.rch fruktodling ej
tjdnliga marker anvdnds som beten, av vilka de siimre under senare ar dock
i allt stiirre utstrickning planterats iljen med skog av sAvil barr- som lSvtred-

Utprtiglade karstnrarker och omriden med ursprunglig skog av mest ek
saknas ej heller i PortoroZ' omgivningar, och ett sedant hade fiir erkursio-
ner rekommenderals av min Osterrikiske vin och skalbaiJgskollega C. v. De-
melt i Klagenfurt. Inom detta till ytvidden ganska ansenliga omrAde. som
Hg ett par rnil sdder om PortoroZ pi bida sidor om viigen lill Savudrija, bedrev
jag i huvudsak mina insanlingar. Ett problem vrr nalurligtvis tiU alt biirja
med hur man skulle ta sig dit och dirifrin. C-vkel, som iir ett mycket sellsynt
fortskaffningsmedel i Jugoslavien, gick ej att fi hyra, ej heller taxibil. men
som lur var trafiker:rdes vdgen av en kombinerad post- och passagerarbuss,
vars lider befanns passa bra ftir mina dagsexkursioner. Efter en del sprik-
svlrigheter 

- 
kondukttiren lalade och fiirstod endasl slovenska 

- 
och med

hjiilp av en kartskiss lyckades jag fl honom att ftirsta var jag ville stiga
av pi mori;onen och bli hiimtad framit kvellen. Nestan mot ftirnrodan
klickade aldrig den ofta nAgot oklara iiverenskommelsen om avhimtning
vid olika punkter av vdgen. dir fasta hillplatser saknades. I sjilva verket
hade jag sillan ftirut haft det sa bekviimt vid exkursioner utonrlaDds.
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Fig. l. Ekskog av hagma.kslik-
nande lyp Ded underbestAnd av
huYudsakligerr medilerrane busk-
arler. Istrien: Portoror. l{/7
1969. Foto: f6rf.

Ej utan spiinning emotsig jag mtitet med dessa marker. Sedan bussen
lemnat det v odlade landskapet bakom sig och slingrat sig uppftir en brant
bergsvig, uppenbarade sig ett skogrikt platiland. Det avbriits hlr och var
av smirre odlingar intill enstaka liggande bondgirdar och av med ltiv- och
enbuskar bevuxna karstmarker. I sluttningar ner mot havet kunde vegeta-
tionen bli sparsanmare och av rerofil natur. Stdllvis, dir karstberget gick
i dagen utan tickande jordskorpa, verkade marken nistan alldeles steril.
NIen i stort sett var det ett lummigt och fiir exkursioner hdgst inbjudande
landskap, som mtitte blicken.

I skogarna ingick ek som huvudtredslag, men ocksi avenbok fanns, mest
i form av stubbskott frAn avverkade tred. Mera sitlan sig man alm, ask,
l6nn och vilda eller ftirvildade frukttriid. De 6ldre treden stod glest, och
luckorna utfylldes av Juniperus, Crataegus, Rosa och ett flertal mediterrana,
nestadels oerhtirt taggiga eller torniga liivbuskarter. En del skogar begag-
nades som belesmarker. Dir hade buskarna delvis riijts bort och mellan
snArerr uppstritt en frodig gres- och 6rtmatta. Denna skogstyp piminde nAgot
orn en ig;envuxen svensk ekhage: dock st kte man f6rgives efter de ireviir-
diga gamla ekar, sont hemma ofta utmerker sAdana marker. Triiden till5ts
aldrig vdxa ut till riktigt grova dimensioner, och mehenda fiirmidde den
timligen grunda marken ej heller istadkomma nigra sidana. Skogssk6tseln,
om man vigar kalla den si, var i htigsta grad extensiv. Ner ett tred nAtt
passande dimension, fiilldes det, oavsett ftitjderna ftir granntriiden och om
bestAndet rar i behov av huggning eller inte. Fdrnyelsen skedde frAn stub-
ben genom skott, som ner de nett en viss hiijd och grovlek enkelstiilldes.
Dirigenom kom skogarna att fi karaktir av olikflldrighet, och de verkade
pa grund av den fullkomligt planltisa huggningen luckiga och stindertrasad€.

Ur enlomologisk synpunkt var intrycket ett amrat: de sig dA tilltalande och
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Fig. 2. Karstlerriing med ensam-
stlcndc ek. a[gripe[ aY Cerdrr-
b|c cctdo L. i stammen och av
C. miles Bonelli i kronan.Istrien:
Porloroi. 1{17 1959- Foto: f6rf.

intressanla ut, ej minst ftir att triiden i lingt hiigre grad ain vira egna ay
molsyarande grovlek var utsatta fttr insektangrepp.

Fi ekar som natt 30 ir 40 cm:s groylek eller diriiver hade undgntt Cer(m-
bgr-angrepp, som ofta btirjat i kronan fiir att derefter sprida sig till stflnr-
mens nedre partier. Sidana ekar var fortfarande griina. miijligen med en-
staka grenar torra eller torkande. och syntes i regel fysiologiskt ftiga ha
piverkats av angreppen. Av herr v. Demelt hade jag fatt vetn. att fyra olika
Cextmbgrarler skulle leva i dessa skogar, och tre av dem l-vckades jag
fflnga. Den vanligaste 'dr C. cerdo L., som utvecklas i de griivsta och iildstn
ekarnn och som visar sig redln vid middagstid eller pA eftermiddagen, an-
tingen flvgande eller pi angripna stammar och grttvre Srenar. Tidi€iare pa
dagen kunde man ibland finna den dold i ltiwerket och diir t.o.m. in copula.

I liknande ekar och ej siillan i samma som C. cerrlo lever ocksi C. pelrr-
tinrrs Brull6. som litt klnns igen pi den fint grihiriga tiversidan: eljest rir
derr av sarnrma storlek som C. cettlo. C. uelutinus kr1'per ej fram fiirriin pir
kvillssidan lomkring kl. 18), varftir jag fick ntija nrig med enstaka exem-
plar. En stetlig 6 satt utanpi stamrnen av en grov ek, i siillskap med C. cerdo,
och cn I hade under ftykt Overraskats av en h6ftig iLskskur och iterfamrs
drunknad i en ratlenpiil pfl vdgen.

Ln nAgot mindre art, C. nriles Bonelli, kan i dessa trakter slgas vara en
motsvarighet till vir C. Scopolii Fiissl. lsom saknades), och den var ftiga
s lsynt. Den flyger si gott som hela dagen och slir gtirna till pi klen.t
ekstarrmar eller i deras lovverk; deremot torde den, i motsats till C. Scopolii,
ej bes6ka blommor. C. miles utvecklas i mindre ekar eller i grenar pi dre
triid. och larver som jag griivde fram ur smi ekstubbar lillhtir sannolikt
denna art.

Den fjiirde arten. C. nodulosus Germ.. har sin enda kiinda istriska ftire-
konrst i Savudrija-skogarna. Nigot 6r tidigare hade den i juli tagits i stort
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antal vid saft pa ett sayande kvittentrid. .\v min viin v. Demelt hade jag fatt
en noggrann beskrivning pi var detta trdd skrrlle sta. \u var det emellertid
borta och diirmed ocksi C. nodulosus.

Sarande ekar syntes ej till, men sidana behdvdes ingalunda fdr att mlrn
skulle komma i kontnkt med ekoxarna lLucenus ceruus L.). De fltig allmiint
i ekhagarna pi dagen och var genomgieude ovanligt smivlxta. Den st6rsta
infringade d lrade en ldngd av endast 45 mm. Sannolikt hade larverna inte
si goda utvecklingsmiijligheler i de ganska smi ldr'triidsstubbarna, dAr an-
tagligen ocksd en viss konkurrens mellau dem och med andra insektlaryer
gjorde sig gillande.

Ekstubbar fanns det eljesl gott orn, nen, sisom ftirul nimnts, dtir de inle
sour i vira skogar; pi de flesta 6vervallas sirkanterna. och nedanftir desstr
viixer sedan de nya skotten upp. I det inre var de emellertid ofta murkn:r
efter Ceranrbyr-angrepp och senare tillkomna nrvror. bland vilka Znsiu.s
Irtliginosus Latr. och L. brunneus Latr. var de vanlii.laste arterna. Man drog
sii{ ofta fiir att ge siii i k:rst med stubbarna, ty dels vlr de iiyervexta av
naistan ogenomtrenglii.la, tiita snir med taggig:r btrskrr, dels svira att be-
arbela utan tillgini{ pA mycket krafliga redskap. Yeden ftircfiilt vara iinnu
hirdare och ruindre svampinfekterad dn i svenska ekstubbar. Likv[I gjorde
jag i av trdmjtil fyllda hiligheter i stubbarna en del intressaDta f1'nd, sisom
av sloril cetoniin-larler. larven till en Adclocera lftirmodligen lepidoptert
Panz.) och Helo2s-larver, som litt kenns igen pi sina kraftiga, kruurbtijda
kilinkrokar i iirrden av bakkroppen- En ftirpuppningsferdig Ilelops-larv togs
levmde med hem: den fiirpuppade sig den 19/7. kkicktes den 6/8 och gav
en 9:rv den underbart vackra. helt riolblia arlen I1. Rossi Germ.

Pa enstaka stubbar yexte svampar, men de var i regel si uttorkade, att de
ej innehiill niimnvrirt med insekter. Det enda hemfdrda i den v[gen dr nrigra
anobiid-liknande larver, som levde i smi hirda tickor och innu ej kliickts.r
Err eSJerrdomlig Polgporus, lill firgen lik vflr P. 2inicolc men f6rsedd med
ett decimeterlingt, Driirkfdrgat, cylindriskt skaft, hade skjutit upp frin vissa
stubbar, ej frin den del som befann sig ovan jord utan frer rdtterna, sA att
tickorna i eu ring runt stubben tycktes vixa upp direkt ur marken.

Somliga ekslammar var inklSdda i ett ndtverk av slingervixter, diiribland
Hedera helir. Nigra lorra murgr6nstammar, starkt angripna av anobiider,
logs med hem fiir uppftidning av Iarverna. N?irmast kan man gissa pl att
dessa tillhiir Ochitn ptittoitles \Iarsh. eller nigon tv de frin murgrtina
nybeskrir.na -{nobium-arterna.

I ekskogarna hade siirskitt i busksniren och inyid stubbar med skott
hopats ltivlagcr. Fuktiijhetsfiirhillandena och ftirmultningsgraden verkade
gynnsarnma ftir siltning, och nigra prov ur lagren yisade. att de innehiill
riitt mycket skalbaggar samt dessutom spindlar, tusenfotingar, skorpioner,
pseudoskorpioner etc. Vid upprepade sillningar kunde ett 70-tal skalbagf.ls-
arter insamlas, de flesta smA och obetydliSa, men just derfdr av speciellt
intresse. De utgjordes huvudsakligen av representanter ltir familjerna CarG
bidue, I-iodidae, Silpltidue, Scgdmaenidae, Stephglinidae, Pselaphidae, Crgp-
tophagidae, Lat hridiicktc, C hrg somelidae <>ch Curculionitloe.

I Den 15-20,/10 l9ii9 framkom ur tickorna 5 j j och 2 QQ ar en Pfinus-art, som slAr
natu P. rulipes Ol. men ej sammanfaller med denna eller med nlgon annan av Reiller i
l'auna Germanica upplagen art- I-arlerna hade livnirt sig aI sranpen och alldeles som

ssa Dorcoromlr-arter ftirpuppat sig i smA halgheter i det inre av denna.
Entomol- Is- )ts- 81- H.1-2,1960
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Derenrot gav hivning ett ovintat klent utbyte. Pi stubbskott av ek och
avenbok togs en del Antluuirt- och ,{grilus-arter. nigra elaterider, cantha-
rider. dasytetider, coccinellider m.fl. och pA iirter i gltntorna fr:rmftir allt
mordellider och oedemerider. I soliga skogskanter var floran betydligt mera
artrik och omvdxlande och inseklfaunan ftiljaktligen ocksi rikare. Ddr be-
sitktes srirskilt tistlar och umbellater av en mingfald pruktfulla dagfjdrilar,
rnest slorir, iiigonfallande forrner. De besta jaktmarkerna for hflvning av
skalbaggar var smiffe ogresakrar (fiirmodligen tridor), som man hdr och
var kunde pitriffa inne i skogarna. En kort stunds hAvning pi en sidan
lokal inbragte ofta ett otal irlsekler av skilda ordningar, mest skalbaggar
och skinnbaggar. Df,r kunde man bl.a. erhAlla koloradoskalbaggen \Leptino-
tarvt decemlineQl( Say), trots att potatisodlingar ej syntes till. UDder stenar
vid ikerkanten vimlade det stundom av jordltipare och vivlar i ganska
menga .rrler,

Bland de fynd som gjordes mera tillfelli8t kan nimnas, att en ditd lrast
gav en stitlig serie asskalbaggnr, en murken alm ;lsclerrr-larver lsannolikt
,{. snnguirricollis F.) och en .R/ryncolu.s-art i mingd samt ett torkande plon-
morrtriid elt ex. av den stora buprestiden Capnodis tenebrionis L. l)et hade
dolt sig under ett l6st sittande barkstycke. Almbladen var ofta starkt an-
gripna av Galerucella luteola Nltiller, som fdr mAnga ir sedan tagits se lengt
norrut sour i Yistergtitland och Uppland.

Inom det egentliga skogsomridet tecktes karstberget av ett relatiYt ljockt
jordlager, och hir fanns l.o.m. sma fdrsumpningar och siitvattendamnrar
med kerrvAxter vid kanten. Dfrr jordskorpan blev tunnlre, indrade vegeta-
tionen karakter: ekarna slod glest och blott pe serskilt gynnsamma flickar
med djupare jord, enar och nrcditerrana ltivbuskar donrinerade och mellalr
deur vixte ftir torra marker utmhrkande gris och iirter, stundom ocksd
r.iildiga bjdrnbArssnir, som i biirjan av juli befamr si[J i sista stadiet av sin
blomning. Stora arealer av dessa solstekta marker ftirekom framftir allt pfl
slutlningarna ner mot havet. Insektfaunan var delvis en annfln in den vi
fiirut lirt kinna, men jag kan endast uppehAlla mig vid nigra av de mera
framtriidande arterna.

Den buskfyllda karstterrAngen var cikadernas fiirlovade land. Overallt
musicerade de i de tdla buskagen eller fliig, niir de blev uppskramda. i en
fLidermusliknande flykt frAn buske tilt buske. Den vanligaste arlen r-ar en
mycket stor, graflnckig cikada. som fanns i tusental. Si sminingom kom jag
eurellertid underfund med att inte allt som sags flyga under dagens hetaste
timnr.rr var cikador. En yeldig praktbagge, Capnodis corios( Pall., inda till
35 mm lflng. deltog ocksi i flyguppvisningen. Genom sin grrisprickliga
firg piminde den under flykt inte si litet om cikadorna, men den rdrde sig
lingsarumare i luften. gjorde yidstrecktare lovar och sAgs aldrig sli till pA
buskarn:r. .Iagad ftirsaikte den ej.ltt undkomrna genom hasti8a kasl at sidorna
utan let sig snillt fingas i hiven. I denna upptriidde den rent av triigt ftir
att tillhiira de eljest si livliga och skvgga buprestiderna. Liksom den fdrut-
niimnda arlen av sliktet lir C. cnriosc genomgi sin utveckling i rtitterna av
frukttrid, vilda eller odlade, och kan under vissa fdrhillanden upptreda som
skadedjur. Praktbai;gen visade sig endast under nigon timme pi eftermid-
dagen nir det var som hetast och var sedan som ftirsvunnen. Oversidans
kitinpansar 5r oerhiirt hArt och tjockt, ja, sa motstAndskraftigt, att man
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Fig. 3- I(arstlandskap med Juni-
perus och mediterrana buskarter.
Lokal fiir (ldpnodis cariosc Pall.
lstrien: PortoroZ. 1417 1959.
Foto: f6rf.

nestan meste begagna syl eller borr, di nAlen vid montering av djuret skall
stickas genom tiickvingen.

Andra stora skalbaggar som nan genast lade rnfrrke till var de bflda s[r-
deles yackra. i kolsvart och purpurrdtt tecknade linghorningarna Purpuri-
cenus Ktehleri L. och P. budensis Gdtz. Syslematiskt stir de niira itosalia
och,{roaric eller kanske innu mera Rhopalopus-arterna, som de i frflga om
sin habitus liknar. Enligt v. I)emelt skall Purputicenus-arterna lokalt vara
ganska allminna, men vid mitt besiik var deras flygtid sannolikt pi upp-
hillningen. Det var emellertid en stor upplevelse att i solhettan fi se enstaka
exemplar av dem (flertalet var P. budensis) flyga till blommorna i bj6mbers-
sniren eller till nflgon av de minga tistlar son viixte pi karsten. Begge leng-
horningarna utvecklas i frukttrAd, P. Kaehleri ocksi i andra latvhed, t.ex.
Salix. En fiiregiende sommar hade v. Demelt fumrit den senare arten i
mycket stort antal pfl en savande silg ndra Portoroz.

UtstrAckte man vandringen pi den genom hilor och uppstickande sten-
klackar gansk:r ftirriidiska karstplatin 6nda ner till de stora stenbrotten rrid
havsstranden. diir legetationen trots den skenbart sterila marken var ganska
rik och mest bestod av tistlar och smibuskar. fdngslades man ej blott av de
tatrika dagfjhrilarna utan kanske innu mer ay en fdr en nordisk entomolog
helt frf,mmande insekl. Detta var en fjiirilslflnda (underfam. Ascalaphinae)
i lysande firger och av elegant byggnad; den hade svart kropp och mycket
linga, knappformigt f6rtjockade antenner samt vingar tecknade i gult och
svart utom framtill pA det frimre paret, der ulsidan var glasklar. Trots den
brokiga fiirgen var sliindan svirupptdckt si ldnge den satt stilla, men slog
man med hivskaftet i buskarna, kunde en hel flock sldndor snalbt ge sig
ivig i en karakteristiskt brant uppitstigande flykt fdr att efter en kort stund
pliitsligt senka sig och iter ftirsvinna. Pi samma lokal segs ocksi en och
annan stor myrlejonslSnda med mtirkfliickiga vingar i majestetisk flykt
Enlomol.ls. ful.81.lL 1 2, 1960
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Fig. {. Sanka med yppig tegeta-
lion i liarstterr:ing. Islrien: Por,
toro'. l+li 1959. Folo: ftirf-

segla ftirbi. \'ar den hiirde hemma lyckades jag ej utrtina, t-v sand eller
annan lett jord kunde ingensliides uppteckas. .{ndra insekler fiirekom diir-
enlot sparsaml. Antagligen var marken alltfiir ultorkad och upphettad av
solen fiir uppkomsten av en rikare jordbunden fauna. Under stenar hittade
ruan mest myror. spindlar och skorpioner, ay de senare ockse en svarl art.
sunr uppgar's vuftl mvckel giltig.

En mvcket intressant lokal i karsllandet bestikte jag flera ganger. En skal-
forrnig sinka pA ett par tunnland hade uppstatt i kalkberget. ddr jordmins-,
luktighets- och vegetationsfdrhillandena var betydligt gynnsammare An i
dt:n torra omgivningen. I rasbranten ner mot sinkan fanns teta buskaiie
av Dlediterrana buskarter och enstaka stiire ekar, i dolinens botten yrixte i
grupper eller snAr hagtorn, nypon och bjiirnbnr, och diiremellan utbredde sig
tippna partier med gres och iirter. Bland ingsvflxterna antecknades: H1'peri-
cuur. \lentha. Galirrm verum, en lig umbellat i blom. tistlar, erttexter samt
ocksa andra labiater och compositaeer av okent slag. Det ftireftill ntistan
sonl om lraktens insekter sirskilt skulle ha samlats inom detta koncentre-
rade omride. ty faunan var s1'nnerligen art- och individrik.

I och omkring bjiirnbiirssuflren rAdde under middagens heta timmar ett
hekliskt insektlir'. Cantharider, dasytetider, elaterider. buprestider. oedemeri-
der, cerambl'cider, guldbaggar, ollonborrar och itskilliga andra skalbtggar
fliig i niistan jiimn strtim till och frAn snAren. cirklade runt dem eller trrm-
lade om i deras blommor. Bland linghorningarna rar det framfiir allt en
stor och lacker art som drog uppmfirksamheten till sig, nimligen leplura
cordigera Fiisslv. Den har samma lysande fdrger och nistan ocksi slInma
teckning pa trickyin{iarna som Purpuricenus-arterna, och den fdrekom i mJ'c-
ket stort antal. Tydligen pigick sviirmningen ftir fullt; kopulerande par sigs
ttveralll. hanar och honor jagade varandra. N{era stillsaDrt upplriidde guld-
bngglarna Tropinote ftirta Poda och Orgtlryrea /rrnesfc Poda. som iiYerr var
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rllmdnna och vanligen satt inborrade i blommorna. En av de vanligaste
Dasytes-arterna var D. subaeneus Schdnh., som f6r mAnga ir sedan ldr ha
antriiffats i SkAne och Smiland.

HdLvning pi iingsblommorna gav det basta resultat jag pi nigon plats i
Istrien erh0ll. Bland mera framtridande linghorningar mArkles Stenopterus
rulus L. och /Iouicornis litist.. Slrongalia bifosciato \lijrll.. Lepturu lulua
De G.. Chlorophorus ucrius F., triftr.scintrrs F. och sortor F.. Plagionotus
llorolis Patl. och Clytrrs rftornni Germ. Idvrigt ftirekom av skalbaggar sir-
skilt mordellider, curculionider och chrysomelider. ay de senare bl.a. elt
l0-lal Crg ptocephnlus-arter och ritt nrini{a halticiner. Aven skinnbaggarna
lycktes pA denna plats ha ett eldorado, och ingenstedes i Istrien hade jag
Iiirut sett si mingl stora och brokiga och ofta htigst bisarrtr forrner.
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