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Makedonie, Skopje, 25.6.:
Pozorovaní ŽIVOČICHOVÉ
Merops apiaster (vlha pestrá), Bufo viridis (ropucha zelená), Zonitis nana, Leptura cordigera (tesařík), Potosia angustata (zlatohlávek), Lyxus paraplecticus
(rýhonosec štíhlý) Anomala solida, Corythucha ciliata (síťnatka platanová) Broussonetia papyrifera (papírovník čínský)
Pozorované ROSTLINY
Maclura pomifera (maklura oranžová), Cercis siliquastrum (zmarlika jidášova), Cannabis ruderale (konopí rumištní),Liquidambar styraciflua
(ambroň západní), Mirabilis jalapa (nocenka jalapenská), Tribulus terrestris (kotvičník zemní), Sophora japonica (jerlín japonský), Dasypyrum villosum
(kosmáč huňatý), Verbascum blattaria (divizna švábovitá), Diospyros cf. kaki (tomel japonský)

Řecko, Leptokaria, 26.-27.6.:
Pozorovaní ŽIVOČICHOVÉ
Otus scops (výreček malý), Anoxia orientalis (chroustek), Polyphyla fullo (chroust mlynařík), Potosia angustata (zlatohlávek), Pimelia sp. (potemník),
Iphiclides podalirius (otakárek ovocný), Mantis religiosa (kudlanka nábožná)

Oryctes nasicornis (nosorožík kapucínek)

Capnodis tenebronis (krasec)

Polyphylla fullo (chrous mlynařík)

Národní park Olympos, 27.6.:
Olympos. Vápencové a břidličnaté pohoří Olymp v severovýchodním Řecku dosahuje nadmořské výšky 2917 metrů (nejvyšší hora Řecka). Dolní části
úbočí jsou porostlá středomořskou macchií, výše rostou původní dubové a bukové lesy, vrcholová skalnatá část je porostlá sporou travnatou vegetací. Celá
oblast je Národním parkem s vyhlášeným přísným režimem ochrany, bohužel se zde dosud nekontrolovatelně pasou stáda koz a ovcí.
Pozorovaní ŽIVOČICHOVÉ
Dryocopus martius (datel černý), Nucifraga caryocatastes (ořešník kropenatý), Fringilla coelebs (pěnkava obecná), Oenanthe oenanthe (bělořit šedý),
Phylloscopus collybita (budníček menší), Aglais urticae (babočka kopřivová), Parnassius apollo (jasoň červenooký) ? Euscorpius sp. (štír),
Pozorované ROSTLINY
Linum olympicum (len olympský), Linaria peloponnesiaca (lnice peloponéská), Daphne oleoides (lýkovec olivový), Daphne laureola (lýkovec vavřínový),
Acinos alpinus (pamětník alpský), Salvia ringens (šalvěj), Geranium macrorhizum (kakost oddenkatý), Orthilia cf. secunda (hruštice jednostranná),
Cephalanthera rubra (okrotice červená), Centaurea napulifera (chrpa), Lamium bifidum (hluchavka dvouklaná), Limodorum abortivum (hnědenec zvrhlý)

Rupicapra rupicapra (kamzík horský)

Pyrrhocorax graculus (kavče žlutozobé)

Dorcadion minutum (kozlíček)

Kláštery Meteora, 28.6.:
Meteóra Monastiria. Skupina středověkých řeckokatolických klášterů byla vybudována na vysokých nepřístupných skalních věžích na východních
výběžcích pohoří Pindos. Kláštery na skalách byly stavěny na ochranu řeholníků a okolního obyvatelstva před nájezdy tureckých vojáků. Přístup byl mnohdy
jen v koších vytahovaných rumpálem. Okolní kopcovitá krajina je porostlá středomořskou macchií a loučkami a pastvinami s bohatou florou a faunou.
Pozorovaní ŽIVOČICHOVÉ
Bombina variegata (kuňka žlutobřichá), Potosia angustata (zlatohlávek), Potosia cuprea (zlatohlávek hladký), Cetonia aurata (zlatohlávek zlatý),
Palpares libelluloides (motýlovec jižní), Libythea celtis (cípatec jižní),
Pozorované ROSTLINY
Celtis sp. (břestovec), Quercus coccifera (dub kermesový), Xeranthemum annuum (suchokvět roční), Aegilops sp. (mnohoštět), Cynosurus echinatus
(poháňka ježatá), Clematis flammula (plamének palčivý), Pistacia terebinthus (řečík), Rubus ulmifolius (ostružiník jilmolistý), Salvia sclarea (šalvěj
muškátová), Centaurea salonitana (chrpa soluňská)

Testudo hermanni (želva zelenavá/Hermannova)

Euscorpius sicanus (štír jižní)

Pentodon idiota

Jasoň červenooký (Parnassius apollo)

Acrometopa servillea (kobylka)

Zdobenec skvrnitý (Trichius fasciatus)

Zastávka u města Kozani 28.6.:
Pozorovaní ŽIVOČICHOVÉ
Scolopendra cingulata (stonoha páskovaná). Copris lunaris (výkalník měsíční),
Pozorované ROSTLINY
Scolymus hispanica (drahušice drobnokvětá)

Cerura vinula (hranostajník vrbový)

Testudo hermanni (želva zelenavá/Hermannova) Scolopendra cingulata (stonoha páskovaná)

Okolí Agii Apostoli, 28.6.-4.7.:
Amvrakikos kolpos (Amvrakinský záliv) na západním pobřeží Řecka, dosahuje délky ve směru od východu k západu asi 40 km, šířky od jihu k severu asi 25
km. Jeho pobřeží je velmi členité s mnoha zátokami a výběžky pevniny a ostrůvky. Břehy jsou skalnaté, písčité a na mnoha místech močálovité. Voda zálivu je
smíšená, do zálivu se vlévá několik říček a potoků a s volným mořem je spojen jen necelý kilometr širokým průlivem u města Prevezy. Ve vodě žije obrovské
množství planktonu, který na jaře a na podzim vyhledávají tažní ptáci, což byl také důvod k vyhlášení biosférické rezervace UNESCO.
Preveza. Staré rybářské městečko, jehož existence je v zápisech dokládána již v roce 1292 našeho letopočtu, se rozkládá v rovině na severním břehu asi 800
metrů širokého průlivu, který spojuje Amvrakinský záliv s Jónským mořem. Oblast v průběhu století ovládala Byzancká říše, několikrát Turci, Benátčané,
Francouzi, Ali Paša a teprve od roku 1912 je svobodná řecká. Od té doby se město bouřlivě rozrůstá a dnes má asi 10 000 obyvatel. Okolí města je převážně
rovinaté, asi 20-30 metrů nad mořem, intenzivně zahradnicky a zemědělsky obdělávané, ve foliových sklenících se pěstují okurky, rajská jablíčka, melouny,
fazolové lusky a podobně, jsou zde vždy 2-3 sklizně za rok. V rozsáhlých ovocných sadech jsou pěstovány olivy, citrony, místy mandarinky, pomeranče a
další druhy ovoce.

Severně a východně od města zasahuje do mořského zálivu členitý poloostrov, kde vzniklo několik osad zemědělců a zahradníků, obvykle kolem starých
řeckokatolických kostelíků.
Agios Thomas. Osada pojmenovaná podle kostelíka Svatého Tomáše leží uprostřed zahrad a ovocných sadů, má v sousedství několik vápencových kopců,
dosahujících 100 až 150 metrů nad mořem, které jsou na jižních svazích většinou osázeny olivovými sady, na vrcholcích a na severních stráních roste
středomořská macchie. Nejvýchodnější výběžek poloostrova tvoří řada kopců s vápencovitými škrapovými poli s velmi řídkou keřovou macchií a nízkou
trnitou vegetací. Na nejvyšším místě jsou zříceniny staré turecké pevnosti, která střežila vjezd do Amvrakinského zálivu.
Neochori. Osada Nová Ves se rozkládá na severovýchodním výběžku poloostrova, uprostřed zahrad a ovocných sadů. V osadě Neochori buduje Agentura
Natura z Opavy ve spolupráci s vysokými školami v Opavě a Olomouci Regionální muzeum přírody Amvrakinského zálivu. Na severním okraji osady je
podlouhlý kopec, asi 100 metrů vysoký, tvořený štěrkopískovými vrstvami. Jižní úbočí pokrývají sady, severní strana je porostlá neproniknutelnou macchií,
kde jen prosekané cesty umožňují příchod k pobřeží zálivu.
Agios Triada. Osada u kostela Svaté Trojice, asi 100 metrů nad mořem. Jižní úbočí jsou osázena citronovníkovými sady a zahradami, severní prudký svah
k zálivu je porostlý macchií a pastvinami. Na břehu zálivu byla v době kamenné dílna na zhotovování pazourkových a rohovcových kamenných nástrojů.
Agios Apostoli. Kostelík Svatých Apoštolů je uprostřed prastarého dubového háje, asi 1 km východně od osady Agios Thomas. Duby zde pravděpodobně
rostly již před křesťanskou érou na místě původního pohanského kultovního shromaždiště. V háji je každoročně zřizován stanový tábor Agentury Natura
z Opavy, jako východisko k faunistickému a botanickému průzkumu zdejší krajiny.
Přestože je oblast kolem Prevezy po staletí zemědělsky obdělávána, uchovalo se zde mnoho míst s původní a nebo jen málo změněnou flórou a faunou.
V porostech macchie, na pastvinách, ale i mezi zahradami a sady roste pestrá paleta stromů, keřů, bylin i orchidejí, které zejména v zimě a brzo na jaře
rozkvétají nepřeberným množstvím květů, ale již koncem jara schnou a v létě přežívají sucho v podzemních hlízách, cibulích a oddencích nebo jako suché
křoví.
Také paleta fauny je velice pestrá, například přímo v kempu mezi obrovskými duby a olivami byl několikrát uloven pro vědu nový druh kovaříka Lacon
kapleri Platia, 1992, pojmenovaný na počest nálezce, opavského amatérského zoologa Oldřicha Kaplera.
Několik kroků od kempu na břehu zálivu byl nalezen pro vědu nový druh majkovitého brouka – korunorožec Cerocoma prevezaensis, popsaného kolegou
Miroslavem Dvořákem v roce 1992, druhovým jménem podle místa nálezu. Brouk žije jako parazit zemních včelek v jejich hnízdečkách na svislé stěně nad
mořem.
Vedle kempu v areálu bývalého mládežnického tábora byly mimo jiné druhy nalezeny dva druhy tesaříků, které jsou nové pro faunu Balkánského
poloostrova. Pocházejí původně z Australské oblasti, ale postupně se rozšiřují do míst, kde byly v minulosti vysazovány introdukované blahovičníky
(Eucalyptus sp.). Poněkud hojnější je druh Phoracantha semipunctata (Fabr.) rozšířený mimo původní Austrálii a Nový Zéland dnes již i v jižní Americe,
Africe, v téměř celém Středomoří i v teplých oblastech Evropy. Podobný příbuzný druh Phoracantha recurva Newm. byl dosud znám mimo původní Austrálii
jen ze Sýrie a Blízkého Východu a nyní také z Řecka.
Na suchém křoví u osady Neochori byl nalezen drobný tesařík Nathrius brevipennis (Muls.), který nebyl dosud ze západních oblastí Řecka uváděn.

Pozorovaní ŽIVOČICHOVÉ
Rana graeca (skokan řecký), Carabus coriaceus (střevlík kožitý), Scarites laevigatus (střevlík, Potosia angustata (zlatohlávek)
Potosia cuprea (zlatohlávek hladký), Cetonia aurata (zlatohlávek zlatý), Oxythyrea funesta (zlatohlávek tmavý), Sisyphus schaefferi (chrobák vrubounovitý),
Anoxia orientalis (chroustek), Dorcus parallelipipedus (roháček kozlík), Prionus coriarius (tesařík piluna), Chlorophorus varius (tesařík), Phoracantha recurva
(tesařík), Leptura cordigera (tesařík), Raiboscelis azureus (potemník), Helops rossi (potemník), Mylabris fabrice, Oenas crassicornis, Zonitis nana, Iphiclides
podalirius (otakárek ovocný), Polygonia egea (babočka drnavcová), Gonepteryx cleopatra (žluťásek půvabný)
Pozorované ROSTLINY
Bolboschoenus maritimus (kamyšník přímořský), Atriplex tatarica (lebeda tatarská), Salsola australis (slanobýl ruský), Cakile maritima (pomořanka přímořská),
Juncus acutus (sítina hrotolistá), Inula viscosa (oman lepkavý), Vitex agnus-castus (drmek obecný), Arundo donax (trsť rákosovitá),
Xanthium italicum (řepeň), Althaea officinalis (proskurník lékařský), Plantago maritima (jitrocel přímořský), Ulva lactuca (porost locikový), Posidonia oceanica,
Limonium gmelinii (limonka Gmelinova), Spartium junceum (vítečník sítinový), Passiflora edulis (mučenka purpurová),
Acanthus spinosus (paznehtík ostnitý), Ricinus communis (skočec obecný), Nicotiana glauca (tabák), Phlomis sp. (sápa)
Micromeria sp., Urginea maritima (urginea přímořská), Quercus pubescens (dub šípák), Olea europaea (olivovník evropský), Nerium oleander (oleandr obecný),
Myrtus communis (myrta obecná)

Emys orbicularis
(želva bahenní)

Anguis fragilis
(slepýš křehký)

Elaphe quatuorlineata
(užovka pardálí/čtyřpruhá)

Caretta caretta
(kareta obecná)

Coluber gemonensis
(štíhlovka balkánská)

Testudo hermanni
(želva zelenavá)

Ablepharus kitaibelii
krátkonožka evropská)

Hemidactylus turcicus
(gekon turecký)

Cephalota circumdata
(svižník)

Herophila tristis
(kozlíček)

Lacerta trilineata
(ještěrka balkánská)

Calomera littoralis nemoralis
(svižník)

Saturnia pyri
(martináč hrušňový, housenka)

Bufo bufo spinosa
(Ropucha obecná)

Cerambyx welensii (= velutinus)
(tesařík)

Synclisis baetica
(mravkolev)

Elaphe tesselata
(užovka podplamatá)

Cerambyx nodulosus
(tesařík)

Libelloides macaronius
(ploskoroh pestrý)

Palpares libelluloides
(motýlovec jižní)

Liometopum microcephalum
(mravenec lužní)

Lyristes plebejus
(cikáda obecná)

Mantis religiosa
(kudlanka nábožná)

Empusa pennata
(kudlanka)

Crematogaster scutellaris
(mravenec)

Nemoptera coa
(stuholetka)

Anacridium aegyptium
(saranče egyptská)

Tropidotilla litoralis
(kodulka )

Saga hellenica
(kobylka sága)

Gryllotalpa gryllotalpa
(krtonožka obecná)

Iphiclides podalirius
(otakárek ovocný)

Argiope bruennichi
(křižák pruhovaný)

Scolopendra cingulata
(stonoha páskovaná)

Scutigera coleoptrata
(strašník dalmatský)

Mesobuthus gibbosus
(štír egejský)

Nikopolis, 1.7.:
Nikopolis. Na oslavu vítězné bitvy Římanů nad Řeky u Aktionu v roce 31 před naším letopočtem dal římský vojevůdce Octavián vybudovat město
Nikopolis, asi 8 km severně od dnešní Prevezy. Dnes zde jsou jen ruiny chrámů, hradeb, akvaduktu, divadla a paláců. Široké okolí zřícenin je velmi intenzivně
zemědělsky a zahradnicky obděláváno, ale i zde je dost míst s relativně zachovanou přírodou, kde žije množství živočichů, hlavně ptáků, plazů a hmyzu.
V samotném areálu zřícenin jsou místy zajímavé porosty divoké vegetace. Na východě jsou slaniska a močály od Amvrakijského zálivu, na západě je pobřeží
Jónského moře lemováno lesními a parkovými porosty nad širokou mořskou pláží.Na severu již vystupují první kopce nedalekého pohoří Thesprotika, které se
táhne až k řece Aheron (Acheron). Od jihu sem zasahují první stavby předměstí Prevezy.

Pozorovaní ŽIVOČICHOVÉ
Potosia angustata (zlatohlávek), Oxythyrea funesta (zlatohlávek tmavý)
Pozorované ROSTLINY
Phylitis scolopendrium (jelení jazyk celolistý), Ephedra sp. (chvojník)

Zamenis longissimus
(užovka stromová)

Malpolon monspessulanus
(šírohlavec ještěrčí)

Ophisaurus apodus
(blavor žlutý)

Hyla arborea
(rosnička zelená)

Okolí ústí řeky Louros do Amvrakijského zálivu, 1.7.:
Pozorovaní ŽIVOČICHOVÉ
Emys orbicularis (želva bahenní). Egretta alba (volavka bílá), Corracias garrulus (mandelík hajní), Empusa pennata (kudlanka), Calomera
littoralis nemoralis (svižník)
Pozorované ROSTLINY
Eryngium amethystinum (máčka sivá), Scolymus hispanicus (drahušice drobnokvětá) , Petrorhagia sp. (hvozdíček), Halimione portulacoides
(lebeda šruchovitá), Juncus acutus (sítina hrotolistá), Juncus gerardii (sítina Gerardova), Paliurus spina-christi (trnovec Kristův), Salicornia
prostrata (slanorožec rozprostřený), Bolboschoenus maritimus (kamyšník přímořský), Pulicaria dysenterica (blešník úplavičný), Typha angustifolia
(orobinec úzkolistý), Urginea maritima (urginea přímořská), Arundo donax (trsť rákosovitá), Phragmites australis (rákos obecný), Dipsacus
sylvestris (štětka lesní), Limonium gmelinii (limonka Gmelinova), Trifolium fragiferum (jetel jahodnatý), Levatera punctata (slézovec tečkovaný)
Centaurea solstitialis (chrpa žlutá), Vitex agnus-castus (drmek obecný)

Natrix tesellata
(užovka podplamatá)

Hirudo verbana
(pijavka lékařská)

Rana graeca
(skokan řecký)

Gonepteryx cleopatra
(žluťásek půvabný)

Lefkada, 2.7.:
Lefkada. Ostrov asi 15 km jihozápadně od Prevezy, s pevninou je spojen navezenou silnicí a otáčecím mostem. Městečko Lefkada i okolní vesničky žijí
poklidným životem řeckého venkova, který je zatím jen velmi málo narušen turistickým ruchem. Příroda je i zde změněna lidskou činností, hlavně
pastevectvím, ale i v hornatých částech ostrova je ještě mnoho přírodně zajímavých lokalit.
Pozorované ROSTLINY
Glaucium flavum (rohatec žlutý), Crithmum maritimum (motar přímořský), Carpobrotus edulis (kosmatec jedlý), Limonium cancellatum (limonka
mřížkovaná), Elymus sp. (pýrovník), Otanthus maritimus (starčkovec přímořský), Senecio bicolor (starček přímořský), Pistacia lentiscus (řečík
lentišek), Mirabilis jalapa (nocenka jalapenská), Lagurus ovatus (zaječí ocásek vejčitý), Ecballium elaterium (tykvice stříkavá), Halimione
portulacoides (lebeda šruchovitá), Salicornia sp. (slanorožec)

Kassope, 3.7.:

Testudo marginata (želva vroubená)

zákeřnice červená
(Rhynocoris iracundus)

Kaňon řeky Acheron, 3.7.:

Algyroides nigropunctatus (ještěrkovec dalmatský), samec, samice

Rana graeca
(skokan řecký)

Národní park Vikos – Aoos, 5.-7.7.:
Vikos. Na severozápadě Řecka nedaleko hranice s Albánií protéká řeka Aoos hlubokým kaňonem Vikos, druhým nejhlubším v Evropě. Dno údolí je asi
550-600 metrů nad mořem, stěny kaňonu dosahují na planině Astraka výšek 2000-2350 metrů nad mořem. Samotná hloubka kaňonu přesahuje přes 1700
metrů. Na dně kaňonu podél říčky roste stromová a keřová vegetace, v úbočí jsou suťoviska a skalnaté stěny téměř bez porostů. Na úbočích planiny Astraka
před kaňonem jsou pastviny se středomořskou macchií a ve vyšších polohách roste již středoevropský listnatý les, vrcholové části jsou porostlé travinami, nebo
jsou to jen holé skály. U vesniček Aristi, Vikos a Papingo jsou na jaře a v časném létě bohaté porosty kvetoucí vegetace a výskyt fauny. Byl zde nalezen nový
druh pro území Řecka tesařík Pidonia lurida Fabr.
Pindos. Pohoří ve středním Řecku, nejvyšší hora Smolikas je vysoká 2637 metrů. Vrcholové části pohoří jsou dosud místy porostlé původními dubovými a
bukovými lesy, vzácně tu roste Abies cephalonica (jedle řecká). U městečka Metsovo sestupují horské lesy až do průsmyku Katara k silnici v nadmořské
výšce 1705 metrů a zde jsou i rozsáhlé lesostepní a stepní porosty a pastviny.
Pozorovaní ŽIVOČICHOVÉ
Rupicapra rupicapra (kamzík horský), Pyrrhocorax graculus (kavče žlutozobé), Oenanthe oenanthe (bělořit šedý), Algyroides nigropunctatus
(ještěrkovec dalmatský), Aporia crataegi (bělásek ovocný), Carabus intricatus (střevlík vrásčitý), Luciola lusitanica (světluška), Scolopendra
cingulata (stonoha páskovaná)
Pozorované ROSTLINY
Ceterach officinarum (kyvor lékařský), Rubus ulmifolius (ostružiník jilmolistý), Salvia officinalis (šalvěj lékařská), Himanthoglossum caprinum
(jazýček východní), Ostrya carpinifolia (habrovec habrolistý), Bromus squarrosus (sveřep kostrbatý), Drypis spinosa (roztrhanec trnitý), Stachys
tymphaea (čistec), Asyneuma limonifolium (zvonečník limonkovitý), Geranium subcaulescens (kakost pastonkový), Aubrieta deltoidea (tařička
kosníkovitá), Malcolmia graeca (večernička řecká), Potentilla speciosa (mochna nádherná), Rosa villosa (růže měkká), Digitalis laevigata
(náprstník)

Bombina variegata
(kuňka žlutobřichá)

Podarcis muralis
(ještěrka zední)

Dorcadion minutum
(kozlíček)

Cylindera germanica
(svižník německý)

Limenitis reducta
(bělopásek jednořadý)

Saga hellenica
(kobylka sága)

Fotografická reportáž:
Mgr. Jiří Procházka, Jana Procházková, Jakub Kubačka, Michal Týn

Aporia crataegi
(bělásek ovocný)

DOPLŇUJÍCÍ MATERIÁL k entomologickému průzkumu, který prováděl Zdeněk Černý – člen NATURY Opava
Uvedený seznam 173 druhů tesaříků (Cerambycidae) ukazuje pestrost a bohatost hmyzí fauny sledovaných oblastí pevninského Řecka. Z celkového
zjištěného počtu je 6 druhů podčeledě Prioninae, 4 druhy podčeledě Asemiinae, 38 druhů podčeledě Lepturinae, 1 druh podčeledě Necydalinae, 53 druhů
podčeledě Cerambycinae a 71 druhů podčeledě Lamiinae.
Údaje o výskytu a bionomii jednotlivých druhů tesaříků jsem zjišťoval při faunistickém a inventarizačním průzkumu v letech 1992 až 2000. Jako nový druh
pro faunu Řecka byl zjištěn druh Pidonia lurida (Fabr.) z vyšších poloh pohoří Pindos, dále jako nové pro území Řecka a Balkánu uvádím z Austrálie
rozšířené druhy Phoracantha semipunctata (Fabr.) a Phoracantha recurva Newm., které ve Středomoří napadají introdukované výsadby blahovičníků
Eucalyptus sp. Z oblasti západního Řecka nebyl dosud publikován nález kosmopolitního druhu Nathrius brevipennis (Muls.), který byl v roce 1999 v okolí
Prevezy nalezen poprvé.
Z hlediska bionomie je zajímavý poznatek o hojném výskytu tesaříků, např. Obriopsis bicolor (Kraatz), Ropalopus clavipes (Fabr.), Niphona picticornis
(Muls.) apod., na keřích dřeviny Cercis siliquastrum (zmarlika dřevokvětá, tzv. dřevo jidášovo), což dosud nebylo příliš často citováno v literatuře.

Summary
The presented list of 173 speies of Cerambycidae shows the variety and richness of the insect fauna in the observed areas of the continental Greece. The total
number of finds consists of 6 species of the subfamily Prioninae, 4 species of the subfamily Asemiinae, 38 species of the subfamily Lepturinae, 1 species of
the subfamily Necydalinae, 53 species of the subfamily Cerambycinae and 71 species of the subfamily Lamiinae.
The data concerning the abundance and bionomies of individual species of Cerambycidae were collected during a faunistic and inventorial survey in the years
1992 – 2000.
The species Pidonia lurida (Fabr.) was discovered in the higher parts of the Pindos Mountains as a new species in the fauna of Greece. Also as new species for
the territory of Greece and Balkans I present the species Phoracantha semipunctata (Fabr.) and Phoracantha recurva (Newm.), spread from Australia, which
infest the eucalyptus, a plant introduced in the Mediterranean. There has not yet been published any find of the cosmopolitan species Nathrium brevipennis
(Muls.) from the west of Greece, which was found for the first time in the year 1999 in the surroundings of Preveza.
From the point of view of bionomics it is ineresting that Cerambycidae for example Obriopsis bicolor (Kraatz), Rhopalopus clavipes (Fabr.), Niphona
pictinicornis (Muls.) etc., are abundant on the busches of the woody plant Cercis siliquastrum, the fact which has not been mentioned very often in the
literature.
Autor: Zdeněk Černý, Mírovice, Czech Republic, 250 63 Mratín (Praha)

