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Genom tva minadslinga bestik pi Teneriffa, det ena 2711-2-112 1964 och
det andra den 2218-20/9 1966, har ftirfattaren fatt tillfelle att negot bli
bekant med iins siirpriiglade flora och fauna. Inte mflnga vixter, vare sig
ursprungliga eller infiirda, kiinner man igen hemifran. Detsamma giller
skalbaggsfaunan, vilken ingalunda iir si fattig pi arter som man miijligen
f6restdller sig den skulle vara pA en isolerad tigrupp lAngt ute i Allanten.
Hur minga olika skalbaggsarter som f.n. ar bekanta frin tigruppen har jag
ej lyckats erhilla uppgift om,r men redan ir 1E64 kiinde man enligt Wolla-
ston {Cat. Col. lns. of lhe Canaries) 930 arter diirifrin. Om det totala art-
antalet 6kat i samnra proportion som i de av Hikan Lindberg nl.fl. (1958-
62f behandlade fant. Tenebrioniclae, Curculionidue och Scolytidoe eller med
70 0/0. skulle nran f.n. kinna bortit 1600 olika arter frAn Kanarieiiarna.
Dessa iiar utmerkes kanshe fremst av sin rikedom pS. endemiska vexter och
djr.rr. Pi Teneriffa fiirekommer ungefflr 1100 arter ursprungliga blomttister
och ormbunkar. Av dem finns 90 arter endast der och ytterligare 160 enbart
pi Kanarieiiarna. Annu h6gre endemit-procenler har skalbaggarna. Av
exempelvis frln Kanrrietiarna hittills bekanta tenebrionider iir 76 0/o ende-
miska, av curculionider 75 0/o och av scol-vtider 53 0/0. Detta visar att tiarna
miste ha varit isolerade mycket lange, si att speciella arter der hunnit
utbildas. Ja, isoleringen s1'nes ha varit si fullstindig, att t.o.m. grannOar i
tigruppen kan ha sina speciella endemiter, vilket naturligtvis serskill geller
skalbaggar utan f lygf iirmiga.

.{lla tiar i Kanariegruppen ir av vulkaniskt ursprung. Pi Teneriffa utgiir
de konformade vulkanbergen ett dominerande inslag i landskapsbilden med
den i utslocknande stadda Pico de 1'eyde i3710 m 6.h.) som det mest beriimda
exemplet. Frin nistan alla delar av iin ser man i klart vider det nrajestii-
tiska berget med dess under en stor del av iret sntitindrande topp.

Teneriffa (i ytvidd nigonting mitt emellan Oland och Gotland) ligger
strax norr orn 28. breddgraden och har av tiarna den mest omviixlande
naturen. Klimatet ar vid kusten ovanligt jiimnt erel om. Der anges skillnaden
i medeltemperatur nrellan den varmaste (aug.) och kallaste nrinaden (febr.)
blott vara 80 C; augusli har silunda en medeltemperatur av -i-25o och
lebrr.rari -.1- 17o. Detta hindrar emetlertid ej, att .man under stornr och regn
kan fl vara nred om betydligl lagre tenperaturer och huttrande rttala ett
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anatema tiver allt yad turistbroschyrer heter. Naturligtvis vii\lar lempera-
turen ocksi i hatg grad med htijden tiver havet. Frin kustens nestan tropiska
viirme kan man under en och samma dag firdas upp till arktisk k1'la pA
Teydes topp. \'id Izaiia (2367 m ii.h.) har under perioden 1922-41 uppmetts
en htigsta lemperatur a\r +28,7" ti juli) och en ligsta av 

-7,8" 
(i febr.).

Nederbtirderr iir relativt legl den faller huvttdsakligen under vin[erminaderna
och viirlar avsevert, sivil mellan 6ns lord- och sydsida sorn mellan )moln-
bdltet, och oyan- och nedanfiir detta liggande hiijdzoner. Den varierar si
krafligt sonr mellan 200 och 600 mm per ar.

Tenerilfa fir hela eret svalka av nordostpassaden, som nar upp till
ungef6r 2000 m. Diir ovanf6r bliser 

- 
egendomligt nog 

- 
torra s)'dvesl-

vindar, och detta er en av orsakernl till den utprlglade zonering, som kiinne-
tecknar 'l-eneriffas \',i\t- och djurvirld. Runt kusterna upp till ungefhr 100 m
ii.h. ir klimatet mestadels torrt och soligt. franfitr allt pi iins sydsida.
Tillsammans upptar detta bille l,xerofilas de la zona inferior,) drygt halva
tjn. Mellan 400 och 1500 m 6.h. fdlls passadens fuktighet ut som dimma
eller duggregn. Diir ligger pi ydrlandc hiijd oftast ett tjockt molnbilte. och
huvudsakligen under det treffas skogar av lagertred oeh tall {,laurisilva,.
rpinar,). Dessa bida bilten firas av djupa raviner. s.k. barrancos, som del
rinnande vattnet griivt ut. Floder saknas numera helt, och bdckar och natur-
liga vattensamlingar Ar ytterst sellsynla. Grundvaltnet tas noggrant tillvara i
stora reservoarer i molnbiiltet, varifren det sedan leds ut till nedanfiir
liggande odlingsomrflden medelst ett sinnrikt konstruerat bevattningssystem.

Goda huvudvigar och ett rriil utb!'ggt bussndt giir det jimftirelsevis l5tt
att exkurrera pi Teneriffa. Frin Puerto de la Cruz pi tins nordsida, diir jag
bodde, kan man fiir billig kostnad ftireta bekvdma dagsturer i landsvigsbuss
till olika delar av tin. Yil frarnme vid milet blir det ofta mera anstriingande
att riira sig i brant och besvdrlig terrenS, att ta sig tiver tvhrdjupa barrancos
eller balansera pA lavabtock och skarpkantiga stenar. Vera stillan hindrar
en t[t. tornig eller stickande vegetation framkomstnriijligheterna. Inle heller
behtiver man vara riidd fiir att mtila ormar, skorpioner och andra liknande
otrevligheter, som helt saknas. Niistan varje resa bjuder pi nya och
intressanta upplevelser i en ofla mycket vacker och storslagen natur.

I det fdljande skall jag ftirsiika beskriva nigra av de dagligen gjorda
exkursionerna och viljer di ut sidana som beriir iins olika vdxtzoner pi
nordsidan, som jag bist klnner. Pi Teneriffa kan man begagna samma
insamlingsuretoder sorn hemnta. Shrskilt l6nande s)'nles mig skakning i
skdrm fran drter, buskar och trtid vara, sillning av ltir- och annan fiirna pi
fuktiga eller halvfuktiga platser (t.e\. i bdckraviner, vid smflbickar, rinnilar
och franrsipprande grundvatten i skogsomrAden) och kanske i frinsla
rummet understikning av allt vad dtid och halvdiid ved heter, ej blott i lriid
utan ocksi i 6rter och vexter med vedartad stam. Sidana finns minga,
sisom irtbuskar, Euphorbia-arter, Hypericum, Echium, Sempervivum
(Aeonium). Vinterinsamlingarna gav det rikaste utbytet, men de komplette-
rades pi etl ftirlriffligt sitt av vad som derefter tillvaratogs pA sensommaren.

De fiirsta exkursionerna i omgivningarna av Puerto de la Cruz emotsigs
givetvis med en viss sptinning infiir allt det n)'a. Jag siikte mig di gdrna upp
till den branta vestsluttningen av en barranco strax ijster om staden, dEr en
ursprunglig vegetation iinnu inte helt trengts undan av den expanderande
Entonot. Ts. .{rs.8E. 11. 1-2,1967
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Iig. l. ,tuphorbia rcgis-iubae er en vanlig rlxt i kustzonen pA Teneriffa. Den iir myckel
utsatt f6r barkborrcaDgrepp, och torkande e\emplar hiirb:ir8erar skalbaggar av olika slag

(jfr texten). Puerlo de la Cruz. 2/9 1966. l.-oto: f6rf.

bebyggelsen. \{anga liknande lokaler, ofta stiirre och bittre utbildade. under-
siiktes senare pi andr:r platser av tin, men ingen sl grundligt som denrra. Den
xerofila vixtligheten dominerades av tvi buskformiga liuphorbia-arter. den
bladbdrande regis-jubae och den kandelaberfornrade, kaklusliknande cana-
riensis, vilka vlixte enstaka eller i smi grupper. Andra buskar av fiir mig
okiint slag fanns ocksi, dirtill torrnrarksiirler (t.ex. Chr]'santhemunr frutes-
cens, .{rtemisia canariensis), griis och. sirskilt intitl berghillar och stup.
flera arter klingviixter. Terriingen var rikligt bestriidd rned stenar och block.
avgrinsades nedit av rayinbottnen ttill stiirre delen uppodladl och havet.
uppit av bergsstup med grottbildningar och murar omkring brnanphntager.

Under stenar och viixtmattor pi bergh:illar {iirekom hiir gtnska nllmenl
Itrcmostenus complaruius Dej., Pteroslichas angulatis Brrll(,. Cftrusomela
obsoletc Brull6 och, serskilt pi torr finjord med vixtlimningar invid m1-n-
ningen av Srottorna, Hegeter tristis l'. och lI. qmqroiclct Sol. De bida senare
tillhttr elt av Kanarieiiarnas endemiska och mera karakteristiska tenebrionid-
slikten, som representeras av ej nrindre:in 22 olika arter. Il. tristis, slektets
sttirsta art, {r vanligast pi Teneriffa och anses (enligt Hikan Lindberg) dAr-
ifrin i sen tid passirt lmed nraniskan ) ha spritt sig titl alla de audra iiarna i
iigruppen utonl Gran Canaria, ja, dlen till }ladeira, Azorerna och Kap Yerde-
iiarna. Pi granntin Gran Canaria ers,itts arten av den nairbesl;ikt.rde H. grttrt-
ccnoriensis Har. Lindb.. sonr bara antreffats diir och tydligen viit hiildat sig
i konkurrensen med den eljest iiverallt framtr,ingande tri.slis. Under stenar
och pA Artenrisia lade man pA sensonrmaren ocksi litt nrirke till en annan
stor skalbagge, viveln Her2i.slicus ercmifrr Ol.

En del av Iiuphorbia-buskarna var torra eller torkande och en snabb-
undersiikning av de skadade vixtdelarna uppenbarade omfattande skalbailgs-
angrepp, i ftirsta hand ar. barkborrar av de endemiska sliktetra lpftnnnrlft-
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tm oc}f, Lipatthrun, vilka hade ett ovanligt sett att angripa. BAst studerades
deras beteende pi Euphorbia regis-jubae, som var den vanligare euphorbian
och ld,ttast att arbeta med (inga vassa tagar). Srivitt jag kunde bediima var de
ftirsta angreppen futlt primara. De sattes ej in i spetsen av skott och grenar,
sonl nran vdl ndrmast kunnat vinta, utan vid deras bas. Successivt diidas
grenarna och vanligen ftirst diirefter stammen, som ocksi. angrips underifrAn.
Del f6reftill i hdgsta grad mirkligt, att barkborrarna, som er ylterst sma
(1-2 mm), vid intringandet i den friska vixtdelen inte drunknade i den
-\-mnigt framvellande mjiilksaften. Fdrska angrepp observerades endast pfl
sensommaren, da Euphorbia regis-jubae till stiirsta delen ir avliivad, och
rnihrinda var vextens reaktionsftirmflga di en smula nedsatt.

.{v de niimnda barkborrarna, av vilka .{phanarrftrum-arterna dr brokiga i
svart och gnll, Lipurthrum-arterna mera enfiirgade med borstkl[dd 6versida.
fanns atskilliga arter i samma grenar och stammar. Men si fiirekommer pi
Kanarieiiarna av dessa slikten ej mindre itr 21 arter, vilket utgiir 60 0/o av
alla frin iiarna ktlnda scolytider. De antriiffas huvudsakligen i olika euphor-
bior. i vilka de lever ylligt i barken och de vttersla vedskikten.

I barkborr:rrnas spir fiiljer i euphorbiorna minga andra skalbaggar, och
jag skall endast namna nAgra av de vanligaste och mest karakteristiska. I
BAngarna lever alldeles som hos oss intrtinglingar, bland vilka vil itminstone
sonrliga livniir sig av virddjuren och deras avl.omma. andra av avfallet.
Histeriden Dutriptus pulricoln Woll. finner man regelbundet i gflngarna, lika-
siL cucujiderna Europs impressicollis \Voll., Ctrulonomus rhi:ophagoicles
\\'oll. och Laemophloeus cler Ol.v. capensis \\'altl.

Ytterst vanliga i det inre av diid ved framftir allt vid stambasen, som
ktinsmogna 6ven under barken, ir vivlarna ilesile.s lusiformis \!'oll., en i
storlek och f5rg varierande art. samt Rhgncolus kturineus Woll. och picerrs
\\'oll. Stundom var torra grenar och smistammar ocksi angripua av boslry-
chider, anobiider och ceranrbycider, sonr i nlotsats till de fiiregiende arterna
ej lorde vara huvudsakligen bundna till Euphorbia. -{v linghorningar kliclites
tva lamiiner. Deroplio (Stenkleol cnnulicornis Bmll6 och D. olbida Brulld.
Dessa arters larver levde och fiirpuppades i mdrgkanalen pi klenare slam-
delar.2

En enda bladbagge (endemisk) uppges livnira sig av bladen pa Euphorbia,
niirnligen den metallfirgade Aphthono paiu(no Woll., som den 16/2 1964 i
stort antal upptriidde pi blommande Euphorbia i bergen ovanftir St'Cruz.3

En givande insanrlingsmetod pi vintern var skakning i skirm av kliing-
vixter intill murar och bergviggar. I'n det settet erh6lls mAnga smiarter av
olika familjer, ofta i riklig mengd. Bland de mera framtridande mi fiiljande
franrhallas: .l/cltftinus mutubilis \Yoll.. som ir Teneriffas enda cantharid,
Httplocnentus sculpt.ttetus \Yoll.. litt igenkind pi bronsglans och gror't
punkterade elytra, samt Attalus rulicollis Woll. och pellucidus trVoll. Det
50-tal malachiider, som konstaterats fiirekomma pe Kanarietiarna, ir alla
endemiska: deras e6Jentliga flyglid intriiffar fairst mars-april, di euphor-
biorna oclr Plocarna pendula blommar. .{ndra klingvixtbestikare var Copro.s-
telftrrs c(r.lriensis Woll.. tillhtiraude tiarnas enda elaterid-sldkte, Xenosrron-
gylrrs histrio \Yoll.. en linghirig och gulbrokig nitidulid, sonr er Annu van-

I Pl Uadeira, som jag bes6kte i febr. 1960, tar slalbaggsbioconosen i Euphorbia
myckel snarlik den pA Teneriffa, fast till stor del med andra arter.t Itnligt Hamld Lindberg en kouektivart.
Entotnol. Ts..1.0. 8a. . I -2,,W
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F ig. 2. Du p ho t bia canoriensi$, kaklus-
liknande. serskilt vanlig i kuslzonens
branler tisler om Sl. Cruz. Aven
denna riirl har som lorkande oeh
d6d en rik skalbaggsfauna. Bsrranco
Tahodio. l8/9 1966. Foto: f6rf.

ligare pA blommande Urtica, Dapsn edentate \Voll., menga coccinellider och
ptinider. diribland vackert gulbrokiga Scymnus-arter och bland ptiniderna
fIe:iunt americrtnum Cast., Xiptus gonosperni Duv. och den nriirkvirdiga
Cusopus dilaticollis Woll., en och annan tenebrionid av Opolrum-t1'p och
slutligen ej sA ffl curculionider. d:iribland Trachgphloeus biloueolnlus ssp.
cannriensis Har. Lind., den blinda cossoninen ,\maurrhinus l,lr{,.so.tcnu.$ )

moni:ianus \Yoll. och en art av det endemiska sleklet l(p(rocertrs, som dr
dgruppens mflngformigaste med ej mindre in 64 arter. Detta senare sliikle
5r talrikt representerat ockse pe Madeira rnred 24 arter), men saknas pi alla
andra platser i viirlden. .{.v arlerna pi Kanarieiiarna och \ladeira dr ingen
enda med sdkerhet gemensarrr fitr iigrupperna.

Yid ltermarschen frin barranco-sluttningen tog jag ofta en iivre viig. sonr
f6rde genom bananplantn5Jer och trAdgirdsonrrAden. Diir fanns pi ndgra
stiillen komposthtigar nred jisande v:ixtllmningar iavfall vid grisktippning.
ldv, ogres, diida bananstammar o.l.), som vid sillning visade sig lara sAr-
deles innehillsrika. Skalbaggsbiociinosen pinrinde ej sa litet om en mol-
svarande svensk, och rilt nAnga av vAra nordiska arler ingick i den. sorrr
t.ex. Carcinops 14-striatq Steph., .llonotoma picipes Hbst., Eplristonrrrs 9lo-
bulu.s Pa-vk., Ltthridius rrodiler \Yestrv., och Tllphuea slercoree L.. rrren ock-
si en hel del friinrmande element. Som karakteristiska och ibland vanliga

EatoDd, Ts. ,trs. sri. 11. I !.11ai
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arter bland dessa senare vill jag siirskilt niinrna: Pftlocobium cimicokles
Woll. oclr )legarthrus longicornis 1Voll., bnda endemiska. Otlltclus glureosus
Woll.. igenkrinnlig pA brokig firg och smi iigon. )Iedon dehilicornis \Yoll.,
som tiverallt diir jag funnil denna art lminga lokaler pA \tadeira och i Syd-
spanien) fiirekommit endast i honliga individ, .lledorr oilis Kr.. niirstiende
vir ocftrrrccrrs Grav. och nigriceps I(r., en obekant tachvporin i minga esemp-
far. nr1'cket karakteristisk och ej upptagen i \\'ollastons arbeten.a l,srtntntoe-
cus person(tus Grav.,5 lik bipunctetLts F. men stiirre och nled betydligt bredare
och pri sidorna kraftigare tandad thorax, och Cryptomorphu clesjurtlinsi Gudr,5
som s]'nes ha stark dragning till dtida bananslilnrmar. saml slutligen Litaryus
colorQtus Rosh. I komposthtigarna saknades inle heller kosnropolitema ,{Ipfti-
tobirrs leeoiuuttts F. och .{,hcsuerus crclperut \Vrltl., som i }lakronesien och
\ledelhavsliinderna ej blott ftirekourmer synantropt utirn ocksi iir vanliga i
det fria larrgt fran mii nniskobon inga r.

Pi iterviigen passerades iiven ett och annal dtitt eller halrddtl fikontrid.
Ian onkullstortad stam understiktes noggrant den 30/1. Dt'u primiira orsaken
till torkan syntes vara en ytterst talrikt ftirekomrnande liten barkborre. sorn
btirjat sina angrepp i de klenare grenarna, successivt diid:rt delar av kronan
och si sminingom ocksfl trengt in i stamdelar med tunn bark. Denna bark-
borre var overrlat nog ej den i }{edelhavsourridet iiverallt utbredd.r llypo-
borus licus l'1. ulan en 6nnu mindre 

^rt, 
Liperthtum c.rrtum \Yoll. \led bark-

borren var associerad en liten histerid, Teretrius cglirulricus \Yoll., och elt
par Luemophloeus-arter, och i dess spir hade fttljt flera vedfiirstiirare, sisom
ett par Scobicia-arter, en Lesioderme, en cerambycid, som jag endast fann
gangar av, nriijligen H esperophanes-sp., och Rftyncolrrr .sirnplicipcs Woll.
Ytterligare en art levde som larv i barkborrgingarna. Den uppfdddes och
klicktes sedermera samt befanns srua en Hy pophloeus-liknande tenebrionid,
ej kind av \Vollaston och sannolikt ej heller av Lindberg.o

I delta sammanhang kan jag ej underlita att ocksA niimna nigra ord onr
utbl'tet ur ett dtitt fikontred i Barranco Tahodio pi iitrs sydsida i nerheten
av Sr', Cruz den 18/9 1966. Dir iterfanns flerlalel av de u1'ss nenlnda arterna,
men lven fyra andra. TvA av dem l'ar endemilerna Tro{losite lolens \Yoll.
och Palorrr.s euphorbiue Woll., som auktor blott kinde frin Euphorbia. den
tredje NicoDiun cest(neum Ol., en stor, lflnghirrig anobiid rned ljusa tvir-
band pA teckyingarn:r, och den fjdrde en sirdeles kuritis liten skalbagge. som
jrg till att btirja med hade svrlrt all bestiimma ens till fanriljen. Tenkte f6rst
pnr nigon medlem av den heterogena familjen Colydiidrre. men fick senare
klarhet onr {tt det maste vara den endemiska -{glgc11dercs seliler !Vestw.,
sonr hiinfiires till en sArskild f^rnil: lilalAcuderirke) i niirheten ay Curculioni-
d.{?. Fiir att finna med denna skal}rag5;e beslriklade arter miste man bege sig
till den australiska regionen. Djuret rir 2,5 rnnr langt och gritt till fhrgen,
har fila borst pa tdckvingarna och hos 6 pA det tiltptathde huvudets sidor
en kraftig tand stra\ framfiir tigonen. Det levde seUskapligt pi den gria
barkens insida och var ddLr pi grund av firg och oriirlighet ytterst svirt
att uppticktr.

. Senare har ja8 funnit, att delta mlste vara den av Harald Lindberg 1953 beskrirna
Tachgpotus bteois.I Tv{ karakteristiska, relativt stora och numera Sanska vanliga cucujider, som egen-
domligl nog aldrig pAtiiffades ay Wollaston och hans medhjelpare.. ydjli8en kan det var. frlge om ayprrio ongu3rd Luc, som jag ej har beskrivningen pl.
Entonol. Ts. .t.0.68- . I 2.1967
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Fig. 3. Lardskapsbild frrn bergen ovanf6r lcod de los Vinos (kuslzonerr pA Teneriffas
nordsida). Omvarhnde. ursprungliS yegetdlion aI xerofil n$lur. Gynnsamt omrAde f6r

hAlning och skakning i sk:irnr. l'oto: fiirf.

\Ianga andra exkursioner gjordes i tins kustzon, blde pi nord- och syd-
sidan, och det var mdrkvirdigt hur faunan kunde vdxla frAn plats till plats,
iven sidana som lig ganska nira varandra. Trots att marken i stor utstriick-
ning uppodlats i denna zon, s[ finns dock ennu mycket kvar av det ursprunE-
liga.

I den fuktigare rmolnzonen, gick mina flesta resor (ett l5-tal) till Las
\fercedes (den s.k. I{ercedes-skogen ) pi .\naga-halviin i tins nordtistra del.7
Detta onrride ligger pi 700-900 ur;s hiijd och rynrnrer de b[st bevarade
resterna av ursprungliga litvskogar. bestiende av flera arter lagertrdd, ndm-
ligen Laurus canariensis, Persea indica och.{.ppolonias canariensis, samt
dessutom av Ilex canariensis. Prurrus lusitnnica, Arbutus canariensis och i de
hdgre och torrare delarna llyrica fnya och triidljung (ljrica arborea ). Av
buskar finns ritt nrAnga: Sambucus palmensis, \'iburnum rugosuru, Rubus
ulmifolius, Jasminum barrelieri och Atskilliga andra. De viixer enstaka eller
ett fAtal i grupp och bildar niistan aldrig ogenomtriingliga snAr. Aven iirterna
iir till stor del buskformade med vederartad stam. \'issa sl[kten, sisom
Hypericum, Geranium, Scrophularir och Ranunculus, kinner nran igen. men
de har hdr helt andra arter dn i Sverige. Iin ganrmal beknnt hemifrin ir
dock ormbunken Pteridium aquiloniunr, sonr sArskilt i hiijdlegen upptrider
ganska 1'mnigt, Mercedesskogen kldder bergssidorna pi riitt stora arealer
och piminner i sin -vppighet stiillvis om en tropisk regnskog. Den och dess
uiirmaste omgivningar ut8iir ftir entomologen ett slirdeles inlressant och onr-
vixlande arbetsfelt, diir det iir stor utsikt alt hitta fijr iiarna eller vetenskapen
tidigare okenda arter.

? Aven andra ldvskogsomrAden b€sdktes som t.ex, Agus Garcia ovanfdr TacoroDle och
resler av lagertredsskog ovanfor Icod de los Vinos.

Entonot.T'.lrc.88. r1. I -2,1967
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Yid en av de ftirsta resorna (i febr. 1964) till Mercedesskogen fiiljde jag
den djupa biickravin, som frin busshillplatsen gir ett stycke upp i skogen
och slutar vid en bergvdgg, dir grundvatten tringer frarn. \'id den arstiden
innehtill bicken iinnu nigot vatten, mesl i form av piilar och gropar. I dessa
levde itskilliga vattenskalbaggar, ofta i stort antal, nimligen: Haliplus ?
sullusus Woll., 2 arter Hgdroporus, Deronectes conariensis \Yoll., ,{gobus
nebulosus Forst. och consanguineus 1Voll., samt Ggrinus urinetor III. Selt-
ning av liiv, grds- och iirtrester utmed b{cken gav ett rikt utbyte, varibland
ftiljande kan framhillas: Stenolophus teutonus Schrank, Acultr pus dorsalis
F., Agonum rulicorne Goeze, Demetrias utricapillus L., Omulium ocelletum
Woll., Sfenus guttula Miiller oc}r eeneotinctus Woll., Astenus dimidietus
Woll., )Iedon melanocepholus F., Philonthus (Gnbrius) canariensis Fauv.
och rigriralus Grav., brida allmdnna, Heterothops dissimilis Grav. v. bnrnnei-
pennis Kiesw., lokalens vanligaste art, flera ltfteta-arter, Sgncolgpttr'! ootrli-
lormis Woll., en del rnindre cryptophagider, lathridiider och curculionider.

Ldngst upp vid bergvdggen, der vatten sipprade fram och rikligt nred liiv
tdckte den leriga och stenfyllda biickfiran, hade faunan speciella inslag. Ddr
var liiyen sA vita och slammiga, att de ej kunde sillas utan fick plockas i sdr
och granskas ett och ett. I denna biotop levde: Bembidion lorlunatum \\roll.
och sutrcallosum Woll. (vilka dock ocksi fanns pi andra leriga lokaler),
Bidessus-sp., Ochthebius-sp., Hgdraenu serrico//is \\'oll., Limnebius gracili pes
WolL, Anucaena-sp., -Lcccobius-sp., och Gngpeto-sp. Faunans sammansaitt-
ning var alltsi sliende lik vir egen pf, en motsvarande lokal: de flesta
sliiktena var Semensamma men hlr ftiretriidda av andra arler.

I Mercedesskogens hiigre partier ftirekom i b{ckravinernas l6vf6rna it-
skilliga nya arter, sisom Trechus llavocincrus Jean., Bradgcellus uentricosus
Woll., 2 Caldftus-arter, f,lesoreus nllicolo \!'oll., Perieona nigriceps Dej.
(som alltsi hir levde i det fria, ej synantropt), Dromius elliptipennis Woll.
och peruenrrslus Woll. samt Cllmindis xrgoides \['oll.. en liten art, som
k{nns igen pi de i .r..tan ojdmna, liksom tillhamrade tickvingarna, vilket
kommer den att piminna om det pe Madeira endemiska carabid-sldktet
Zargus: vidare Stenicftnus-sp. (sliktet torde vara nytt fdr Kanarietiarna),
Clambus minutus complicans Woll., Phlocobium cimicoides Woll., J/egorlh-
rus longicotnis Woll., )Igcetoporus ralu.s Woll., Tachgporus- och Conosoma-
arter (diribland tenuicotnis H. I-indb.), Tochinus fluuolimbatus Pand.,
Trichophga pilicornis Gyll., Hgpocgptus-sp., Oligoto cestonee ant. Woll., en
bland multnande l6v pi Teneriffa dverallt vanlig art, som liknar poruo Iir. men
er betydligt stdrre, Coptostelhus obtasas Woll., Ctsopus bonuuoloirii Woll. och
alficolo Wotl. samt de bida hiigst siirpriglade Crgptophtqus (Ilnionomas)
elltpticus Woll. och ]letophtholmus encor.slus Woll. Den fiirstnemnda arten
fann jag endast pfl sensommaren men di i ganska stort antal pdL olika platser
av 6n; den avviker frin den vanliga )/nionomus-typen genom vilvd kropp,
elliptisk form. framit starkt avsmalnande halssk6ld och pi timse sidor our
suturen syagt ribbade elytra. Den senare arten, kanske nirmast besliktad
nted Cartodere, fast kortare, bredare och rnera rundad, var ytterst trtig och
blott millimeterling samt dirftir ylterst svAr att upptdcka i sillgodset.

Stdrsta intresset i Mercedesskogen idrager sig givetvis tredskalbaggarna,
friimst de som lever i trer eller mindre lorra och svampiga stammar. Fdr en
fullstindig utforskning av denna fauna kriivs sikert ldngre tid 5n jag haft
tiu ftirfogande, men ulbr-tet frin de gjorda exkursionerna blev dock bety-
Entotuol. Ts. .lro. 88. H. 1-2,1967
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Fig. {. Ursprunglig l6r'skog i Las Mercedeq omkring 800 m 6.h. l.{oaga-halr6n ) , norddstm
Teneriffal. 3/9 1966. f'oto: forf.

dande. Blott negra stickprov pA de vanligare eller mera karakteristiska
arterna kan i det ftiljande anftiras. Trots att den nerboende lantbefolkningen
tydligen fir tillgodogirra sig som brensle dugligt skogsavfall, r'ar det i \Ier-
cedesskogen egentligen ej nigon brist pi lorrtrid, vindfdllen och stubtrar.
Ofta befann de sig emellertid i si svar terreng, att de var nAra nog oit-
komliga.

Jag erinrar mig livligt med vilken sptinning det f6rsta sillprovet frAn en
ihilig h6gstubbe av Laurus canariensis genomgicks; diirvid fick jag Senast
gtira bekantskap rned sidana framtridande Teneriffa-djur som Tftroscrrs
inriger Woll., vilken i motsats till vtra nordiska arter nestan helt saknar
iigoninskirning, Lipospis lauricola \1'oll., en mtirkt Srainglensande oslomid
som negot piminner om en ?emnoclrila i miniatl'r och .Xeslus thtoscoi(les
Woll., en helsvarl, 5 mm ling erotylid med gulrtida ben och antenner, i
kroppsform lik en Tftroscus, samt med Tarphius sim2le.r \Yoll. och ero.sus
Woll., som er detta slektes bida vanligaste arter i Mercedesskogen. Colydiid-
sliktet ?nrpftius ir mycket utmirkande bAde ftir Kanarietiarna och \Iadeira:
det har en mdngd arter - alla endemiska - men knappast nlgon som [r
ftir de bflda iigrupperna gemensam. Skalbaggarna lever sillskapligt i smA
kolonier under barken eller i den murkna veden, ocksi i tridsvampar, och iir
dir pi grund av sin triighet och sitt med onrgivningen iiverensslemmande ut-
seende svAra att upptecka.

Yindfillen och stympade stammar av lagertrid kunde ge ett Sarska rikt
utb)'te ay skalbaggar, varvid faunans sanrmansettning varierade alltefter
slammarnas uttorknings- och ftirmultningsgrad, syampbesettninS, sole\posi-
tion m.m. Nyss torkade trid hade den sliita och tunna barken ofta perforerad
av den lilta barkborren Liporthrum niglrescens Woll. I dess Sangar mellan
bark och ved uppeh0ll sig regelbundet Phloeopora corticine Woll., som
nirlnasl synes vara besldktad med vflr nordiska leres Grav., ntijtigen iden-
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tisk med denna art. Fiirst ner barken btirjat slippa varsnades i splinten ofta
larvgingar av den i Laurus ganska vanliga, stitliga linghorningen Blobino-
lus s2inicollis Woll., som nog fir betraktas som en ganska svir teknisk skade-
giirare pi lagertrid. Vid samma lidpunkt hade ofta ockse T(r/r.arius-arter
infunnit sig pi barkens insida och i larvgringarna Dromius- och Loento-
/rftIoeus-arter, ostomid- (sannolikt Liptrspis) larver. cryptophagider, lathri-
diider m.fl. Slamnrar som legat innu lingre blir i skuggldgerl ofta sl'amp-
be\',i\ta. Det kan vara smri mjuka tredsvampar. sour nrasslis br1'ter fram
genom detr fuktiga barken, eller nrera kompakta ansaurlingar av hirda.
konsolformade svarupar i stammens brottytor. I de ftirstnemnda svamparn.r
fiirekonr i stiirsta ynrnighet Octotemrrus o2ncus \\'oll., i de senare Cis kutri
Woll.. en ovanligt kort och bred ciid nled, sdrskilt hos d, liksom uppsvdlld
halsskdld, och srillsyntare innu en Ci.s-rrrl, som miijligen kan vara puncli-
collis \Yoll. l)i fuktiga stubbar, speciellt av Salix canariensis, ftirekom slun-
donr skivsvnnrpar nred bl.a. Bolitobius lrrridrrs \Yoll.

RiktiSt murknr liivtridsstockar kunde innehilla en hel del innu ej om-
talade arter, sisonr tva eller tre Crrlnthrrs-arter, vilka oftl i stort anlal fanns
under den multn:rnde. liisa barken. Eubnrchium punclqtum lVoll- 1en PIeg(-
r/erus-liknande histerid), Crgptophttgus- och -{tomnrirr-arter, lathridiider nred
bl.a. den lilla prydliga Enicnuts opucipennis \\'oll.. s.rmt )lgcetaeu hirlu
lIrsh., Plilinrr.s le2idus \\roll., Acelles-urlcr r.t.fl.

Under slenar i Nlercedesskogen upptredde itskilliga sttirre arter av fauril-
jerna Corobidue, (.ttrcttlionicloe och 'fenebrionicl(.?. Let nrig bland de senare
endast nimna sliiktet Crgpricu.s, sonr det verkligen var en iiverraskning att
triffa pi under diir ridande ftirhillanden. Hos oss er ju Crgpticus quisqui-
Iius L. r'ir enda nordiska art, elt ekta solskensdjur som iilskar tippna, r'arnra
sandmarker: pn Teneriffa lever nagra av arterna bland liiv och under sten.tr
i skogarna. ofta skuggigt och fuktigt.

Undervegetationen i \Iercedesskogen g&v sArskilt pi sensonrnraren i fingst-
skiirmel skalbltggar av olika fanriljer. Framftir alll var coccinellider, chryso-
urelider och curculionider dkligt representerade. \'id skakning av buskarna
sig nran med fiirvitring menga arter av sliiktena Cpion och .{colles. Dessa
kunde knappast h:r ndLgonting direkt nred buskarna att giira, som var friska
och frodiga och saknade sivdl gnagskador sonr torrgrenar. lidstan lika
m1'stiskt upptredde en del andra lrler. som t.ex. den ynrnigl fiirekommande
Longitetsus kleiniperclu Woll.. vilken enligt auktor egentligen skall leva pi
bladen av Kleinia neriifolia, en vexl som inte finrrs i }tercedesskogen utan
lillhtir den aridt kustzonen.

Vid skrkuitrg av drterna kunde dAremot neringsvAxten ofta faststlllas,
sisonr di jrg lann Olibrus llorunt Woll. pi en Senecio-art. Cessi(kt h,rellris-
phaericu Hbst. (iiarnas enda cassidid ) pi Silene, miijligen ocksi Inula, llispn
occotor Brulld pi Cistus och den yackra Cionus uurieguttts Brult6 pA en htig-
vuren Scrophularia.

Utanf6r \lercedesskogen i riktning mot universitetsstaden La Laguna ut-
breder sig etl kulligl landskap. som ocksa det entomologiskt penetrerades.
De ganska hiiga och branta kullarna er till stiirre delen klidda med gris och
torrmarksiirter, skogsltisa eller nred enstaka buskgrupper, Opunlia-bestind,
agaver elc. De utnyttjas under vintern sonr betesnlarker, nredan de i septent-
ber var riitt brunbriinda. I dalen mellan kullarna ligger ett av 6ns allra
btirdigaste odlingsomrflden, Kullarnas skalbaggsfauna var relativt mager och
EntoDtol. Ts- .1ru - 8s- ll. t - ). 19ti7
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Fig.5. \'indfaud. murknad stam ar Lourus
c.tn.r.ie[sis, IlercedesskoBen, omkring 750
m 6.h.3/9 1966. Folo fdrf.

svirilkonrtig. onl man bortser frin spillningshiignrnr. sonr kunde h-vsa en
bide arl- och individrik fauna nred en htig procent inliirdn nrter, i typ och
samnransiittning ej olik spillningsfaunan pi vira breddgrnder och dirigenom
av mindre intresse. Den ursprungliga faunan fick s6kas huvrtdsakligen under
stenar och nigon ging pi iirterna. I denna ingick flerr miirkliga arter som
inte pitr5lfats annorstiides pi Teneriffa. I februari var sAlunda av lene-
lrrionider den stora Pimeliu psaudorurlulc ssp. {tsperele Har. Lindb. ej ovan-
fig rrnder stenar, likasa Scleron qrmrium \Yaltl., litt att kenna igen pi de
exlrenrt utbredda framtibierna. och den platt-lr1-ckta Cossyprrus monililerus
(lhevr.. sonr litsas d6d och nrest liknar en vissnad almfrukt. Ons kanske
allnriinnaste tenebrionid, Opatropis ti.sT.rida Bru116. fiirekonr naturliglvis ock-
si under stenarna. Ddr hiltades 6ven en och ann:rn liten carabid av
slSktena lrecftus, -.llicroleste.r och .llctnbL:lus samt enstaka staphl'li-
nider. diribland en m1'cket karrakteristisk, stor paederin, sorn hittills trotsat
alla bestiimningsf iirstik och nriijligen er nv fiir yelenskapen. I demra terriing
levde under stenar ocksi etl djur sour man undvek att kon)nr{r i nirmare
beriiring med, nimligen en decimeterlflng, brungriin skolopender av respekt-
ingivande ulseende.

Pi sensommaren var fiirhillandena delvis annorlunda. \Ian kunde di
vinda pi flera liotal stenar ulan .rlt finna just negonting. ]Ien se treffade
man pltitsligt pe en sten. vars undersida var viloplatsen ftir hundratals
vivlar, diiribland Phgtonomus lusciculatus Hbst sanrt tvi eller tre arter av
underfanr. Otiotrhlynchinoe. F'lickvis satt vivlarna si liitt. att de liksom
tapetserade stenen. Detta fenonren kunde upprepas pi andra stenar, och jag
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har miitt det hven pi andra platser, t.ex. pA torra gresmarker i Sydspanien
eller pA Madeira, diir siirskilt vissa tenebrionider (t.ex. Ilodrus-arlerua ) hade
massfdrekomst under enslaka stenar. Man fir vil anta, att de skalbaggar
som pi delta sett sdker skydd dr natldjur och i viss min sillskapliga. Or-
saken till att en speciell sten vdljes som uppehillsplats ftir ett sttirre sillskap
ir mera getfull, ener man vid ytligt betraktande knappast kan se nigon
skillnad mellan ,bebodda, och iobebodda, stenar. I nigra fall har jag dock
lagt mirke till, att de rbeboddar stenarna per undersidan var mera gropiga
och ojrimna an andra och att menga av djuren begagnade sig ddrav ftir att
g6mma sig och fA bittre skydd. i\Ien vilket sjette sinne leder skalbaggarna
till den 'retta, stenen?

PA kullarna i dalgingen mot La l,aguna vixte ritt allmint en lig Iichiunr
med mot marken tryckta blad, som pi vintern var starkt angripna av blad-
itande skalbaggar. Dessa visade sig vara tvi melallfArgade longilnrsus-arter,
en st6rre och sellsyntare (echii Ill.) och en mindre, tllminnare (fuscoaeneus
Redt.). Aven en tredje Longitersus-arl persimi/is \Yoll., som ir brokig nred
svarta flickar pri gulriida elytra, uppges ay auktor leva pi Echium. Jag fann
den aldrig si, men i stort antal pi Ricinus-busken. Pi kullarnas sydsida hade
vegetalionen xerofil pregel, och dir vixte allmiint en Sempervivum (sanno-
likt hylochr-r-sum), vars vissnade och ftirvedade blomstj6lkar htijde sig en
halv nreter eller mer tiver bladrosetterna. \'id undersiikning befanns
stjdlkarna vara angripna av barkborren Aphanurthrum aeonii Har. Lindb.
I gingarna leyde som vanligt hos detla stektes arler Laemophloeus ater
Ol. v. cnpensis \Valtl. och Europs impressicollis lVoll. samt en l)romius, som
jag ej tidigare sett: den synes ej ha varit kdnd av Wollaston och liknar mest
lineoris Ol.. som den dock ej dr identisk med.

I samma vixtregion som Mercedesskogen besdkte jag ofta .{gua N{ansa,
sonr ligger pi omkring 1000 m:s hiijd rakt ovanfiir sladen La Orotava. Man
kontmer frin Puerto de la Cruz bekvimt dit med buss lings den fantastiska
vig, som gar tvers iiyer 6n och genonr olika vexlzoner vindlar upp pA Teyde
till 2{00 m:s hdjd ftir att ddrefter successivt iter siinka sig till havets nivi.
I Agua Mansa, sonr har en svnnerligen omvdxlande nalur i grensen nrellal
odlingsomrflde, kastanjezon och skogsland, lockade sirskilt ursprungliga och
ganska gamla bestind av Pinus canariensis, den endemiska kanariska tallen.
Det ar ett ovanligt vackert trid. rikgrenigt och nrjukt i konturen, med flera
decimeler linga, rDjuka barr: pfl avstlnd gtir de rett glest viixande gamla
trflden elt lummigt intrl'ck. Sonr underye:(t ftirekommer frdmst tridljungen
(Erica arborea), som blir 3-4 m htig. Naturligtvis iir det svArt att pe en 6
som Teneriffa, diir bland befolkningen stfindig briinslehunger rAder och ddr
t.o.m. de pi marken liggande avfallna tallbarren hopsamlas och anvdnds vid
ftirpackning av bananer, hitta linrptiga undersdkningsobjekt for den som
intresserar sig fiir trddskalbaggar. Efter nrigon dags orientering och flitig
anvindning av kikare Iyckades det mig likvel att finna ej endast grova stubbar
och avfall efter avverkningar utan ocksA enslaka torrtred och vindf6llen.
Kruxet var blott att ni fram till dem: terriingen kunde vara synnerligen
oliindig och ibland rniste djupa och svirpasserade barrancos iivertriras.

Slubbarnas och de grova vindfillenas fauna motsvarade knappast vad man
vdutat sig pi grund av deras tilltalande utseende. Donrinerande art var ling-
horningen Criocephultts rusticus L., vars angrepp tycktes vara dnnu mera
Ertonol.7.. .bo- 88. H. I -2. 19A7
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Irig.6. I kastanjezonen (Cosloned uesca) vid
Agua \lansa, omkring 1000 m. t.h. Jelte-
lridet i f6rgrunden hade en omkrets vid
brosthiijd ay borlAt 8 m. {/9 1966. Foto: f6rf.

onrfattrnde in i nordiska tallskogar. .\v Temnochiltt coerulee Ol. ssp. pini
Brulld hittades ofta fragnent, mera sAllan levande imagines. Den kanariska
underarten skiljer sig frin huvudformen bl.a. pi sttirre Senomsnittsstorlek,
diinrpad glans och knappast skrynkligt punkterade tlckvingar. En annan
stor och praktfull skatbagge, som torde ftira ett liknande levnadssett,
lyckades jag sjiilv aldrig finna, men har erhillit ett pi Teneriffa ta8et ex.
genom venlig fiirmedling av med. dr \ils Gyllensviird, som 195.3 lAnge vista-
des pi Kanarietiarna. Det iir den sonr 1'tterst sdllsynt uppgivna buprestiden
Bupre$is bertheloti Brull6, omkring 25 mm ling och vackert gulspricklig
pfl mtirkbronserad botten. Med litet tur kunde man i den uppmjukade
splinten ocksi treffa Eremot".s crrrssicornis Brull6, som mest liknar en fdr-
storad upplaga av Eremotes elongetus Gyll. Detta var trots ivrigt siikande
nistan allt som tillvaratogs i stubbar och vindfflllen.

Elt negot rikare utbyte erh6lls i det klenare avfallet (5-20 cm grovt)
efter avverkningar. I detta levde lalrik Kanarietiarnas enda lps, den ende-
miska nobilis \Yoll., och i dess glngar en del smiarler. Larver till tvi
cerambycid-arter fanns ocksA, dels larver i olika storlekar av den ftirut-
nimnda Criocepialus-arten, dels enstaka larver sorn visar ytterst stor likhet
med Tetropium. Detta eller nlgot nerstflende sliikte ir dock ej ftirut kiint
frin Kanariedarrtar. I smala vindbrutna tallstammar som btirjat nrurkna
fanns larver av en anobiid och en clerid. N&gra bitar ay stammarnr logs
med hem. och efter nigra nrinader kliicktes i nringa er. en Ernobirrs, som
enligt de hanliga genitaliernas byggnad inte tycks vala nigonting annat ,in
mollis L., medan den samtidigt klScktn cleriden hade ett alldeles friiurmande
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Fig.7..{gua llansa, omkring 1000 m ir.h. I ett ursprungligt hest{rd av /,inus cona.iensis
med torrlred och r.indfelen. {/9 1966. Foto: forf.

E.t,,
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utseende. Det var den endemisktr Clerus pttioe \Voll.. blolt 4 mur llng.
sk{ckig av gria, bruna och vita hAr, med gulbrokiga ben, slora tigon och
hela kroppen utstl-rd [red lenga. utstiende borst. Pa vintern hade en del
skalbaggar s6kt sk1-dd i den ljocka skorpbarken pA dnnu levande kanarie-
tallar, dhribland Ne.soles- (Ilelops-) arter och den stora Culqthtts rulocustt
neus lYoll.. sorn endast togs pi detta sett. PA nagon enstaka torrtall hade
prdktiga ansanrlingar av tr6dsvanrpar vuxit franr vid staurbasen. Dessa
irurehiill likvdl ej det yinrmel av smidjur, sou) man hoppats pi. utan blott
ett par pe andra stdllen fr.rnna, redan omnlmnda arter.

SAllning av de tjocka barrlager, som ibland tickte marken, gav ej heller
m)'cket utbyte. Bittre blev detta niir nerfallna liil frin de hir och var
inspriiugda iikta kastanjerna (Castanea vesca) lag blandade med barren.
siirskill i snri luckor och 61[[ntor, diir griis och iirter kommit in och marken
hade rrigon fuktighet kvar. Ddr och vid viixtrtitterna var ofta ell rikt insekt-
Iiv, uren jag skall endast anfiira nigra dourinerande arler: Noriophilus temi-
nolrrs Dej., Trechus lkwolimbalu.s \Voll., Olisthopus gktbratus llrull6. .llelab-
letus irurequulis \Yoll., .l/icrolet.stes plugiatus Duft., ,Silonc ccmbricus Steph.

Under stenar fanns Atskilligt alt ta vara pi. som inte setts eller varit
sillsl'nt pi andra platser. Siirskilt lill jag bland stajrre arter framhilla
Stuphlylinus olens \Iiill., som iir nrycket vanlig i onrridet vid .{gua llansa.
Hegetcr-artet, andra iiu i kustzonen, och en stor. helt orangegul oedemerid,
Holo rnthe (Difylus) concolor Brulli. .\v den senare tog jag i februari lg6{
lillvara en tickvinge i en nedvissntd Echium bourgaeanum pi Tevde t2200
m ti.h.) och urrdrade di mycket vad vingen kunde lillhirra fiir en miirklig
skalbagge. I september 1966 mtitte jag den igen, men dA i talrika levande
exemplar under slenar i skog;sbr1'nen vid Agua Mansa. \Vollaslon uppger.
att Holoxentha concolor nriijligen utvecklas i Euphorbia-stanrmar, rren di
sidana saknas sAviil i.{gua }tansa som pa Teyde, ligger det nermare till
Enton . Ts. -1t!.88. H. I 2,1967
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Fig. 8. El Portillo, omkring 2030 m 5.h. I fairgrunden relama (Spo.aocytisus nubigenus\,
de ljusa verlerna i mitlen ar bilden ett tuvbildande gres, i bakgrunden codeso (-,ldeno-

ca?pas ltankenoides). 1519 f966. f'oto: fdrf.

hands fiirnroda att arten pi den fiirstnimnda platsen Senomger sin utveck-
ling i multnande tallstamrnar. pi den senare i de ftirvedade Echium-stam-
murra, alt arten vid val av virdvixt silunda skulle vara ganska eurytop. -{tt
de futlbildade skalbaggarna i stort rntal pA dagen siikt sk1-dd under stcnar,
kan kanske ftirklaras av att de i tikhet med nirbeslAktade oedemerider lt.ex.
Ctrlopus, Xunthochrca) er naltdjur, som fiirst vid nldrkrets inbrott kr]'per
franr ftir niiringsfing och svSrnrning.

.{gua }lnnsa ir genom sin blandning av smi odlingar, hagar och betes-
nrarker, nred inslag av liivtrdd och buskar. och barrskogsklidda hdjder ett
g-r-nnsant omrflde ftir hivning och skakning i skdrnr. Bara ett enda exentpel
pi utbytet diirvid. Pi flera platser vexte en buskformig, meterhtiS Urtica,
sonr blommade pi vintern och di hyste fiiljande arter: Pltilorirum floricokt
\Voll. (allm.l, f,lalthinus ntutqbilis \Yoll., ,{rlolus rulicollis \Yoll.. Il(plocne-
mus sculpturetus Woll., Brachupterus Deletus \\'oll. (allm.), Prio dulcqmqrae
Scop., .lleligethes ouricollis \voll. (allm.), .lleligellres-sp. tej kint av \lolla-
ston). -{enoslrongylus }rislrio \Yoll. 1allm.), Crgptophagyus l)licrembe) hespe-
rias Wolt. (allm.), Stilbus llorum Woll., Cniczrus-sp. (sannolikt obeskriven
art, nest lik nidicola Patnr), Lolftridius nodiler Westrv., Corliccrine tenella
Woll.. Dopsc edentutcr \Yoll., Scymnus conuriensis \foll., Pharoscgmnrrs 10-
pltrElirttus Wotl., (allur.), Ptinus brunneus Duft., Niptus 17onospermi Duv.,
Atlerus'l ocul.rais$inu.s Woll.,4nllticus gultiler Woll. och can(.ien.sis \['oll..
.{naspis proteus Woll. (allm. ), .lpion ellunlicum Uytt. och Ceutorrhgnchus
pseudopollinorius Har. Lindb. .{lla av Wollaston, Ul'ttenboogaart och Harald
Lindberg beskrivna arter er endeuriska, och den nissla som de levde pi
torde ocksA vara det.

Frin Agua l{ansa stiger vegen oavbrutet under tdta kurvor upp genom
regioner n)ed tau. trAdljung och escobon (en ertvext, se nedan). Pi rett stora

Entootot. T!. .lttt. s$. H. I 2.|lbi
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]'tor har nyplantering av tall med andra arter iin tins inhemska iigt rum.
Yid niSot iiver 1500 nr ti.h. har man definitivt linrnat moln- och dimbittet
under sig. Ddrefter biirjar tallskogen bli liigre och ovixtligare fiir att vid
rungefdr 2000 m helt rrpphiira. H[r, vid Portillo (:den lilla porten), konrmer
nran in i ett n)'tt. fascinerande men pi samma gAng skremmande tidsligt
landskap, nenligen den viildiga lavaklfldda kraler. Las Cafiadas, som ut-
breder sina steppartade vidder kring Pico de Teydes fot. Det Ar ett yeritabelt
nrrinlandskap man mtiter ddruppe med skrovliga klippmassor, askbeddar och
pimpsten i svarla, gula och vita ferger. I dentra del a\.6n har den vulkaniska
verksanrheten fdr l6nge sedan avstannat, vilket haft till fttljd att vA\ter
kunnat invandra. I den nvcket siirpraglade och rett artfattiga floran ingir
fiirst och frdnrsl nigra lill drtfamiljen hdrande buskar, den ftirutnimnda
escobon E (Cytisus prolifer l, som alltsi iven fdrekommer pi ldgre nivAer,
samt codesos lAdenocarpus frankenoides) och retanra 8 (Spartocytisus nubi-
genus l. De bAda sislniinrnda buskarna vErer nldrig i slulna bestind utan son.r
solitirer nred ett mycket utbretl ve\tsett, vilket giir landskapsbilden Snnu
mera egenartad. Ett liknande sett att vexa har ocksi en del andra vlxter.
sisom ett tuvbildande grds och en buskformig prdstkrage (Chrysanlhemum
anethifolium ). I tivrigt fingas intresset kanske sdrskilt av en vidunderlig
vixt. sour i de steniga sluttningarna, mera sillan nedanftir pri plan mark, i
spridda eremplar stAr likt uppretta ljus av jdtteformat. Det dr den i hela
r'flrlden endasl i Las Ctiradrs ftirekommande Echium bourgaetnum, som
frin en meterbred bladrosett vid markytan skjuter upp en grov, ogrenad
staur och ddrovanfiir en ofta nrer in meterlAng, konrpakt, spolformig blom-
stiillning. Flera ir ldr det ta innan vexlen blommar.

Naturligtvis 6r det med hinsyn till vdderleken en smula vanskligl att
vintertid bedriva insaurlingar i Las Oaiiadas (2000-2-100 nr 6.h.). Jag var
diiruppe f1'ra Binger i februari 1964. lina gingen var det sndvAder, si att
ingenting kunde samlas. men de andra barnrark och 6-llo i skuggan och
mer iin 20" i solen. lnsamlingsmtijligheterna pi samma nivier av Teyde i
september 1966 blev i viss min en besvikelse. Den irstiden strilar ndmligen
solen frin en stendigt molnfri himmel, marken ir di snustor och vextlig-
heten till stor del fdrtvinad. Jag gjorde i seplember lli resor dit och upp-
levde diir mina vamraste dagar pi tin med iiver 25tr i skuggan och stekande
hett i solen.

IIan yar Bivetvis nAgot fundersanr, om det i denna iidsliga miljti skutte
fiunas uigot liigre djurliv. Flygande insekter. sisom fjiirilar, steklar eller
flugor. sag man rnyckel litet ar', nren relatilt talrika tidlor som solade sig pi
lavablocken tydde likviil pi att f6r dem passrude insektfiida borde finnas.
Yid min fiirsta resa i septenrber upp till Teyde triiffade jag i bussen en
ijsterrikisk lepidopterolog. Han skulle bo ett par dagar i ,Paradoren,. det
statliga turisthotellel. som ligger pi 2200 m:s h6jd, och diir vid ljus fflnga
nattfj5rilar. DenIa insamlingsmetod, sade han, var oviinlat ltinsanr och glv
ej blott fjiirilar utan ocksA andra insekter i utbvte, ddribland en och annan
skalbagge. Blarrd annaI hade han fdngat Otrlosomu nrtderqe F. pri detta sitt.
Sl sminingom uppenbarade sig ftir nrig av skalbaggar en ej alls sA art- och
individfattig fauna som man haft anledning ftireslilla sig.

\Iina yinterresor gick alla till paradorens omgiyningar, dir det hr jiim-

3 De ellmenl anvenda spanska namnen.
E ntonol . Tr. .bo - 88- Il. I - 2, 1967
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Fig. g. I maj-juni blommande
Echiufit bourgae nurn lde st6rsta
eremplar€n onkring 2 m hdgar.
Las Car-radas, omkring 2200 m 5.h.
I bakgrunden Te-'-'des rid den Ars-
tiden n:islan sndfria pik i3710 mt.

f6relsevis litt att exkurrera. Pi vegetationen fanns vid denna Arstid ingen-
ting att samla, utan jag fick inrikta mig pA plock under slenar och siktning
av fiirna under retama, nedyissnad Echiunr, avfall under buskformiga iirter
o.l. Siills-rnt kunde nigon iirtbuske uppvisa insektskador, sorn d:r noggrant
undersiiktes,

Under stenar ndra hotellet var flera stiirre tenebrionider ganska vanliga:
Pintelia oscerulens Woll., Nesole.s eltiougans \\:oll. och mtijligen ennu en art
av sanrma slikte, Ileryeter tenuipurrctatulr Brull6 och Internlis llrull6. Oftnst
ligJ stenarna i omedelbar nerhct nv vdrtlighet, av vars ftirnrultnade delar
skalbaggarna sannolikt lever.

Ett nrera omr'ixlande utbvte erhiills vid sdllning av fdrna, som dock inte
var litt att linna. I Ucauca-daleu, en enorm f.d. kratersjti nedanftir para-
doretr, beslod jorden till stor del ay vulkanaska (nred grusets eller sandens
kornstorlek). som pa sina stdllen t.o.nr. innehiill nigon fuktighet. Under
retamabuskar rrred grenar och slammar iinda ner urot marken kunde pe
sidana platser ha bildats en lagonr fuktig, negot svampig och nrtiglig fiima,
sonr vid olika tillfillen nred Iramging sillades. Halvkryptnde fick nran
fiirsiika ta sig in under de spretiga och ogeslvinliga buskarna, meu blotl en
liten procent av dem hade en fiirr)a sonr var tjinlig fiir sillning. ,tven rrnder
nedvissnade tirter, l.ex. Echiunr och (lhrysanthe[rum, hiigre upp i slutt-
ningurna siktades avfallet. l)en fullsldndiga artlistan upptar ftiljande skal-
baggtr. av vilka en del kanske endast tillfiilligt siikt skydd i fiirnan:
+ Ettottol.'l s. ,ltu.88. H. t -!,l!L
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Iachgs dtabrochgs Iiol. lcuruiaonus \voll,)
Calalhui oicendens Woll.
Pldgde?uB ollicolo 1voll.
Polgstichus branneus Dej.
Dromins pl{giipenndr Woll.
I)romillr-sp., nerstAende till ligriuenlris

Thoms. och DdjliSen identiskl med
\l'ollastons sigrno var. 0.

O maliurn scul pticolle W o1l.
Tqchgpotus nitiduluf F.
.'ll€octd.o-sp. (ej kint ev lYolleston).
-{,lalui aenescens \1roll.
:llelgrosoma ,lr.lum lvoll.
Coptostethus globulicollis Woll.
.lntharia lernandezi Uytt.

-{i.oprrilus naDigeno \Yoll.
Crgptophfigus rrprticoror Har. Lindb.
Corticatia elticola Har. Lindb.
Scymrlui cdnoriensis Woll.
Stogetus-sp. (ej kanl av Wollaslon, mttjliSen

ob€skriYen arll.
Holoaontha concolor Brull6 (fragmenl). {

tenebrionid-arter, samma som anforts
som funna under stenar, her bel)'dligt
spersammare.

Bruchus te ne til tae \\ oll.
Layltocerus crassr/rons \\'oll.
,. Lesselarxs Brull6
Cgphocleonus o.lriragei Woll. lfragmentl.
Ethinoderno c."nal., \voll-

Flertalet av de ovan redovisade arterna iir endemiska. och de flesta av dem
lever uteslutande pA hiigre nivAer.

I de s lsynta fall dfl insektskadad retama (Spartocytisus nubigenus) pA-
treffades var angreppen sA gamla, att det ej med sikerhet kunde utrtinas
vad som fiirorsakat dem. Den 20/2 Ia\D jag emellertid en 5 cm grov,
torkande retamastam med pigriende insektangrepp: en liten scolytid arbetade
mellan bark och ved, och i splinten hade en bupreslid-larv borrat sig in.
Nigra bitar av stamstycket togs med hem till Sverige. En dryg mAnad senare
krtip ett par ex. av er liten prydlig praktbagge fram i kliickningsrairel; det
var Acmaeotlera cisti Woll., bronserad med gula fldckar pfl tackvingarna.
Samtidigt befanns ocksl barkborren Liparthrum degener Har. Lindb. vara
kldckt, ehuru den iinnu ej lemnat barken. Diir observerades ocksi flera ex-
av Laemophloeus aler Ol. v. caT.ren.sis \Yaltl., som er sleklets vanligaste och
mest utbredda art pi Teneriffa.

Det ftirsta septemberbestiket egnade jag ocksi it Ucanca-dalen, der det
emellertid d[ var alldeles fiir torrt och intet nytt erhdlls. Ej slort bettre
var det pA bergssluttningarna intill, ddr pi gulblommande Scrophularia dock
togs n&gra ex. av Cionu.s griseus Har. Lindb. och Atskilliga av en stor, gul
Longitarsus, som trotsat alla best[mningsfiirstik och mdjtigen iir obeskriven.
lngen Longitotsus har pfl Kanariedarna ftirut tagits pA sfl stor hOjd.

f id den andra resan i september steg jag av vid Portillo (2030 m it.h.), just
i grdnsen mellan Las Cafiadas och tallskogen. Det var en lugn och vacker
dag, varftir jag btirjade med skakning i fingstskiirmen frin smAtallar, iirt-
buskar och annan vextli8het. Mesta utbytet gav tallarna, trots att de ej
tycktes vara ursprungliga pi plalsen utan planterats. Ilycket nvtt sonr ej
redan tidigare omnemnts blev det dock inte. Bland ej f6rut omtalade arter
mi ndnrnas: Atomeria ? breuis Har. Lindb., .Scgmnas giluilrons Muls., Cis ?
cuculletus Woll. och Antiicus gutriler \\roll. (nistan helmtirka ex.). Under
stenar och vid vextriitter logs samnla tenebrionider som vid paradoren -de ir sAkerligen utbredda tiyer hela Las Cafiadas - samt dessutom Crgpticus
nauicul tis Brull6 ssp. concriensis Woll. och nAgra vivlar, som jag ej lyckats
besttlurma. Det intressanlaste frin denna dag var emellertid fyndet av
Cgphoclconus etmitagei \\'oll. i alla utvecklingsstadier, en stor, vacker virel
som 6r endemisk ftir Teneriffa och saknas pi de andra tiarna. Pi Teneriffa
har den tidigare antreffats i ett fital exemplar. huvudsakligen i Las Cafradas.
Vid mitt bes<ik i Portillo (15/9) erinrade jag nrig, att viveln skulle vara tagen
pi Chrysanthelrunr anethifolium, som det var gott om pi platsen. \'id
Ento,not. Tt. .!rs- 88. H. I -2, 1967



Irig, 10. Negra sl6rre skalbaggar frAn Teneriffa, alla endemiska. l"drsloring omkring 2X.
Ovre raden frAn venster: Temnochila coerulea Ol. ssp. pini Brull6, Buprcstb be.theloti
Brull6, Pim?lia (scend€[s \Yoll., och Hegctet,r$tis F.; nedre raden fren yensler: C.rlortus
ascendens Woll., Holoronthe lDitVlus\ concolor Brull6, Desoplia lsteni.le(l) annulicornis
Brull6, BlaDinolus spinicollis Woll., He.pisticus eremilo Ol. ocl\ Cgphocleonus armitagei

\Yoll. - !'olo: Rune \Yidenfalk.
Ehto^ol. Ts. 1.s.88. . , -2.1!l6i
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Fig. ll. .\..Agra mindre och medelstora skalbaggar frln Teneriffa, flerlalel endemiska.
Fdrstoring omkring 3i:.6vre raden fran vdnsler: Coploslcthus ob,usus Woll., ,lcmaeoileta
ci.'ai lvoll.. Scleron atntetunt $taltl., Iip(s/ris lou.icolo \\'oll- och Cosopus bonoouloitii
\\'oll.; mc,llanraden fraLn v;inster: Cymindis discoideus Dej., obestenbar, mdjligen olleskriren
staplrr"linid av u. fam. Paederinac. Lapurocerus-sp.. rlrcsiacs lus ormis \Yoll. och (;osrgpltur
monilil?.us (:helr.i nedre raden lrln \:ir[ster: ,Icslus throscoides \Yoll., Q octr j, Cocci-
nellu nti.anda \Yoll.. forprrim simple.r \Yoll. och lloplocnemus s.ulprur(rrs Woll. -l.oto: Rune \\'idenfalk.

granskning av pristkrageslarrden. sonr hadc formen nv alDshiiga buskar.
befatrus ('tl och annal varn torkande eller ej si frodigt sonr de andra. Sidana
stind var liitla att dra upp ur gruset, ernedan de hade riitlerna avbitna eller
illa skadtde av den ifrigavarrnde vive'lns larvcr. Dessa iter rtitlema frin
]'tan lur)gefar som en llglobirrs slubbrtitter) och fiirpuppar sig lid rothalsen,
antingtrr irruli dennr ellcr i en kokong i gruset utanftir. \'id iuspektionslill-
fiillet fanns rnesl fullvuxna llrrer och puppor. hiigst { n 5 pt varje stAnd.
blotl undiurtir95r'is rlvkliickla irrrugincs.

Fortsetter man landsvegen frin Las Car'iadas tiver Viltaflor och Grandilla
ner till El lledano eller Los Cristianos vid kusten pi 6ns sydsida, maiter nran
Ertltuol. Ts. .lru. Es. E. t -2. 1 i
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pe olika hiijder 6ver havet n1'a naturtyper, starkt preglade av elt torrare
klimat iin nordsidans. Ocksa insektfaunan er der delvis en aunan. nren di
jag endast flyktigt liirde kiinna densamma, avstir jag frin att siika skildra
den i detta sammanhang.
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