
Pi entomologiska exkursioner i tikenomrflden stider
orr Kairo

TEURE PALM

Kairos orui;ivningar ser fiiga inbjudande ut fiir entomologen. Som en grtin
bird utbreder sig den vilodhde Nildalen pA timse sidor om den stora floden.
Varje turnsbredd mark har tagits i ansprlk fiir kulturv{i\ter av olika slag.
och pi de flesta hill spanar uran fiirgites efter nigon fl[ck med ursprung-
lig vegetation. lnte ens ulmed ikerkanter och kanaler 8Ar det i regel atl
upptecka nrer iin m6jligen antydan till sAdan. \'id tiriinserna ftir odlings-
zonen vidlirr utan nigon sour lrelst tiverging okenonrrideu: r'rister om Nilen
Libysku tiknen och tisler drirom .{rabiska tiknen ned trIoqattambergen.
Oknarna lerkar - ilrninstone lill en bdrjan 

- 
i htig grad sterila och fattiga

pi vexter och djur.
Till dessa lrakter anliinde fdrf. i milten av februari 1963 f6r en lyra

veckor ling vistelse. Jag slog mig ner i Helouan, en 6;ammal kurort nred
svavel- och magnesiumkAllor 32 km siider orn Kairo, beliigen alldeles i kan-
tetr av.{rabiska tiknen. Diir var miljtin lantlig och som jag trodde med god
tillgrfutg pri liimpliga exkursionsomrriden. ]Ien i det avseendet riknade jag
i viss min lel. Efter revolulionen 1952 och .\-assers maktiiyertagande har i
trakten ay Helouan anlagts en mengd industrier fdr utnyttjande av landets
naturtillgringar, och inte bkrtt fabrikerna utan ocksi deras omgivnilgar [r
spirrade fiir friimlingar. Overallt rrtiler urau omriden, militira eller indu-
slriella. sorrr iir ftirbjudna att betreda och kan lett rika illa rrt, om man
inte iakttar tillbtirlig fiirsiktighet. lin dag kom jag (t)'viirr utan mitt pass
och med kameran svnli6;) under en av de fiirsta exkursionerna in pl ett
sidant ornride, som ej pri nAiiot sett yar utmirkt som f0rbjrrdet. Der greps
jag av militiirpolis och sall arresterad i 7 timmar, inn:rn vederbiirande kom
ulrderfund nred att jag inte var farlig ftir landets sikerhet. Denn:r erfarenhel
gjorde det klart, att man i Iigypten inte hirr samma frihet att rtira sig utanfiir
de vanliga turiststriken eller att begai.ina sin kamera sorl i andra medel-
havslinder.

Dirtill kom ocksi andrn fiir erkursioner himmande faktorer. Kartor i
stiirre skala frir av militiira skil inte inkiipas, och det tog diirfiir ganska
ling tid, itrrtatr man bley nigorlunda orietrterad i friga om traktens exkur-
sionsmtijligheter. ^{tt ensam (utan poliseskorl) trenga tlltftir lingt in i de
med sin sdrpriiglade flora och fauna lockande tikendalarna avriddes be-
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stemt ifrin. erredan man diir ej gir seker. Att i lugn och ro ffl samla insekter
vid Nilens ursprungliga, ofla mycket inbjudande strender med slamsand-
bankar och smi vattensamlingar visade sig vara si gott som omdjligt. Oftast
blev man lav obegripliga skel) bortmotrd eller se fientligt bemtitt i de aratr-
byar som miste passeras, att nran till slut ansig det redligast att avsta frin
insamling vid flodstranden. Det sttirsta hindret ftir lrivsamma exkursioner
var emellertid att man se siillan fick arbeta i fred. I.tirr eller senare diik
underliga individer upp, araber som ville ,hjnlpa lill,. Efter nigon stund
triittnade de och ville ha liin fitr m0dan i form av drickspengar - och an-
sprAken var i regel htigst obl)'ga. Fick de inte sin vilja fram, blev de pi-
trengande och pockande, ibland hotfutla. Det utbredda tiSgeriet i Egypten
iir en verklig landspliga.

De nu belysta negativa sidorna vid en vislelse i Iiniros omgivningar hind-
rade dock inte, att vissa exkursioner diir kom att bli blde intressanla och
ovintat ltinande vad utbl'tet betreffar. Ett stort plus var det utomordenlliga
exkursionsvidret: sol dag efter dag frin en si Sott som stindigt klarbli
himmel, lagom vdrme (20-280 i skuggan mitt pi dagen, l0-12" strax ftire sol-
uppgAngen kl. 6), torr luft som gjorde Aven linga fotvandringar eller cykel-
turer mycket litet anstrengande. Enda missrikningen belrhffande klimatfdr-
hAllandena var alt vinteregnen. som i Kairos omgivningar och sirskilt i den
bergiga tiknen tister om Nilen brukar komma 3- { dagar i januari eller feb-
ruari, detta ir si gott som uteblivit. Dirigenom fick jag aldrig se ,Oknen
blomma,, ej heller den rikare insektfauna som fiirmodligen sadana ir finns.
Men ri andra sidan dr det troligt, alt inseklerna under elt torrir i stiirre
miingd iin eljest siiker sig till den sparsamma viixtlighet, som stendigt finns
i vissa delar ar ttknen. speciellt i de s.k. tikendalama (,wadies'). Efter regn
fir dessa ta emot rikligt med vatten frin omgivande berg och hdjder. Den
eminenta kdmaren av Egyplens flora, prof. Vivi Laurent-Tdckholm, skildrar
i sin fascineraDde bok ,Faraos blomster, (1951) ftirdndringarna i iiknen
efter regn pri ftiljande sitt:

r Nir det fatrsta regnet kommit, slepps s1'ndaflodeu ltis. Di samlar sig
yattnet frAn bergen och kullarna och viller fram som en skummande storm-
flod i dalgringarna, i alla de sling;rande 'wadies>. \Ian fir sillan se denna
markenras vArftod, den varar kanske endasl nigra korta timmar. Men spi-
ren, dlr den dragit frarn iir Overviildigande. Sten och grus har sopats bort
pA nAgra fi 6gonblick. Efter denna stonnflod iir det dknen btirjar blomrna.
Det sker med ett trollslag. Efter bara ett par veckor dr det en sidan rike-
dom av saft och yppighet, att det formligen stdnker hnda upp i ansiktet,
ner man ger sig ut pi kamel eller isna. Det blomstrar och doftar och lyser
av ferger. Men det gflr bara sA svindlande fort. Efter ytterligare ett par veckor
[r allt ftirsYunnet. Det er iter bara sand och iiken. av grainskan finns intet
kvar, bara nigra torra smA fr6n, som ligger pe marken och ventar pfl att
den nya viren skall vicka dem pi nytt.' - Oknens torftiga, permanenta
vegetation lever dock kvar Sven sedan frtivixterna nled kort liyslengd tor-
kat bort.

Riitt ltinande var ocksfl exkursioner till El Fayoum-oasen (ca 100 km sdder
om Kairo) med den stora saltsjtin Karoum (50 m under havsytan), till Stora
Bittersjdn och Ismailia vid Suezkanalen, Dahchur- och Saqqara-pyramiderna
i Libyska 6knen o.a. platser. Men jag skall i det ftiljande endast uppeh&lla
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mig yid nAgra lokaler i Helouans och Kairos orngivningar, som lill fiiljd av
de begrdnsade exkursionsmtijligJheterna diir ganska grundligt understiktes.

Jiirnvigen mellan Helouan och Kairo gir till att btirja med genonr tiknen,
och lren teget kunde man nigot orientera sig i frega om exkursionsrntijlig-
heterna. IIan sig itskilliga slingrande dalgingar, som mynnade pir slelten
d:ir banan dragits fram och dsterut ftinivann mellan bergens htijder och
kullar. llina ftirsiik att ni dessa '$'adies' slrandade dock pi besliimmel-
serna om ftir frimlingar ftirbjudna omriden. I-ikasi visade det sig m!'cket
sve att fnin Helouan hitta nigon tilliten viig, sorn ledde ut i den ursprung-
liga iiknen. Slutligen fann jag en sidan, som frin stadens s)'dtistra htirn
pekade et riitt hill. I)en fdljdes och efter nagra kilometer befann jag mig i
en omgi!'ning, der ftiga spir av mensklig piverkan merktes. Landskapet
var rett kuperat, och frin en hiijd kunde jag se att en gren av den proviso-
riska vigen f6rde ner i en bred tikendal. En viss trygghetskdnsla ingav den
omsliindigheten att vAgen trafikerades av enstaka lasttrilar, som ett stycke
in i dalen hemtade grus och sand f6r nigot bygge i Helouan. Efter nigon
stund hade jag nett dalen. som i all sin 6dslighet gjorde ett maiktigt intryck.
Bottnen 't.ar dir jag kom ner nistan plan som ett golv och beslod av en
ganska fast bidd aY kalkstensgrus och kringstrddda stitrre stenar. Hiir och
var iivergick gruset i sand eller ennu finare naterial. Synade man marken
nirrnare, framtridde talrika sprir av gamla vattenfldden: slamjord och ftir-
torkade vextresterr som avsatt sig vid kanten av grunda, nu helt lorra bick-
firor. Pi sidorna omgavs dalen av kala, jordteckta kalkstensberg och -kullar,
viirlande i ferg och oft.r egendomligt formade. Dalens enformighet briits
av buskartade tirter, som pi rett stora avstrind fran varandra eller i smi
grupper vexte dAr yatten efter regn hade strtimmat fram. .{llminnast var
en halvmeterhdg Ort (Zygophyltum coccineum, fam. Zygophyllacae r) med
yvigt vextsett, smi gulvita blommor och k6ttiga, saftiga blad. Storre htijd
nidde en fruktansvart tornig brrske med skara eller ljust lilafArgade hlom-
mor (Zilla spinosa, fam. Cruciferae). Ytterligare nflgra taggiga buskarter med
lederartade blad f6rekom, men de var betydliUt sillsyntare. Diir jordticket
blev grundare och berghellen tridde i dagen, vexte rett talrikt ett par tistel-
liknande iirter ned vedartad stam. Serskitt utmed beckferorna kunde man
finna mer oansenliga 6rter med ktittiga blad och utbrett vixtsitt, diiribland
en gulblommande Sedum-liknande tirr (Zygophyllum simplex). lnalles pri-
triffades i dalgAngen omkring ett dussin vextarter. alla si dalrade att de tilde
Iingvarig torka.

Denna tikendal besiikles under fem dagslAnga exkursioner, som efter hand
kom att berora even mera avldgset liggande delar. Till att btirja med ver-
kade den i hdg grad fattig pri insekter och andra smidjur. Under stenarna
fanns praktiskt taget intet levande, pri sin htijd en och annan skorpiotr, mest
av en helsvart sort som uppgavs vara siirskilt giftig. Ddr fanns emellertid
ofta ocksi en hel del fragmert av skalbaggar. skinnbaggar och myror, l6m-
ningar efter skorpionernas mriltider. En nirmare understikning av insekt-
resterna vittnade om en fauna, som yerkade vara relativt rik bAde pi arter
och individer. Det gellde alltsrl endast att leta reda pAL djurens uppehills-

t Prof. \rir-i LaureDl'Tiickholm har yarit liinlig bestimma hdr namngirna vixter och
har lilen i dvrigt pl det mesl Alskverda sett bisutt mig med r{d och ddd.
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Fig. t. Iirln okendalen sldost om Helouan. PA bilden s1'nlig legelation utgdres hurud,
sakli8en at ZJgophyllun coccineum.20/2 1963. - l'oto: ftirf.

platser. Spirr i del] fina sanden gav )'tterlii{are besked om att stor:r insekter
yarit i ritrelse. \Iycket fanns ej atl rrailja pi i sptirsm:ilet r'ar inseklerna
skulle siikasl enda tiinkbnra platserna var i sjrilva verket pi och under iirterna
och i snnderr rrnder dern. dir uttorkningen var mindre framtridande an
pl de iippna !'lorna och d:ir det iblatrd satnlats organiskt avfall. DAr uppen-
barade sig ocksi si srniningom en alldeles oventat rik fauna. Och det mirk-
lii;a var. atl denna faun:r tyckles vixla eIr hel del frrin plats till plats i
dalen ulrlr att mitjii och niltur undergrilt nimnviirdtr fdrrindringar.

Det samnranlagdur ulbvtet i iikendaleD blev 66 skalbaggsarler. .\\' andra
insekler irktlo$s ensluka kringfll'gande dagfjiirilar 

- 
r'anligasl rrzr Pgrrr

nrteis cqrdui L. 
- 

riitt minga skinnbaggar. ofta ay nriirkrirdigt ulseende.
blad- och skiildl6ss, en och annan stor (och svirfingad) grishoppa. btin-
svrsor. myror och tiaddsleklarr siirskilt blonrnrande Zillu-buskar besiiktes av
lalrika bin och rovsteklar.

Skalbtggarna fdrdelar sig pi Iiiljande familjer;
Cutabidae ..
Ruprestidec
Dermestidee
Coccinellickrc
Ptinidae . ..

I
3
2

2

xrt
iu ler

.{ntiicidoe ..
Tenebrionid.re
Scarabaeidae
Cerambgcidae
C urc ulionidoe

3 arter
{1
2'
1 art
5 arter

I nigrr exemplar togs ytterliiaare en liten helsvart art, son iute kunnat
inordnns i nAgon mig bekant fanrilj.

Lokalens enda sedda carabid var Anthiu 6-mecuktl.r Dej., av vilken ett
enslaka e\. uppehdll sig i sanden under en ]'vig iirt. lled en viss ftirsiktig-
het infingades den stora gulfliickiga jordliiparen. emedan irrter av del sliiktet
pi ett urycket verknin6lsfrrllt siitt ler kunna skydda sig iienom att frAn bak-
kroppsinden bespruta fridsttirare med en skarpt fretande f iitska.
Enlomol- Ts. |rc. El. H.3-1. 1!63
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Rett dverr.rskande yar det att miita buprestider i tikendalen. .{v en jiitte-
stor grtinbLi art (36 mm ling) fanns endast fragmenl, och en arrnan, liten
art (8 mm) med kopparfirgard, blank 6veruid:r fdrekom siillsl'nt under en
tistelartad tiixl, i vars stam den ftirmodligen utyecklas. En tredje. Buprrctis-
liknande art ll3 22 nrm), ocksi kopparfd4;ad och med kraftitit skulptu-
rerad dversida. kunde rent av betecknas som allmiin. l)ess namn iir Psilopteru
rugoso Pal.r visserligen lyckades jag inte hitta artens lan'er. nen i{nag-
mjiilsfyllda, plalta gangar i torra. vedartade slammar av Zygophvllum coci-
neum pekade bestenrt pA att detta yar niirinSsvixten. .{rlen autriiffades ule-
slutande pi och under denn! ttrt och visade ett helt anuat beleende [n vira
nordiska praktbaggar. Oroad fliig den ej bort utarl sleppte sig genast till
marken, dlr den i ,'l'otslellung, snillt liit sig tagas 

- 
detta trots varmt lAder

och brinnande sol. Negra ex. sigs ocksi saklil sverma kring Orterna och
kunde lilt infingas ured bara handen.

De bida dermestid-arterna. .lttaltenus bi/oscintrrs Ol.. gulhririg. med bnrn-
flickig tiversida. och en ann:ru linghirig, ljusbrun rrt ay fiir mig okAlt
sl5kte, ftirekom pi blommande iirter.

Bland coccinetliderna igenkiindes en nordisk arl, Coccinelkt 11-punctete
L., som i olika firgformer tycks vara m1'cket allmdn i Kairos omgivnini;ar:
den sigls tiverallt pi bladlusangripna iirter och buskar. Tvi irndra arter htir
till sliiktet Scynrnrrs och de lrittades mesl i den fina sarrden under iirlerna.
Ddr levde ocksi de bida ilerslierrde arterna, en Orgnuclru.s {eller uirslAende
slikte). vackert tecknad i gult och svrrt men knappast sttirre in en medel-
stor .Scgmnus, och en enfergat r6dbmn lithopftilrr.s med h$rig titersidt.

Ptiniderna utgjordes av en Prrrnniplrrs-art samt nv den blislonnigt upp-
sviillda Gibbiurn psglloides Czemp., som nigon gAn;.1 ocks6, hur tagits s1-n-
antropt i Danmark och Sverige. I iikendalen fiirekom bida arterna sills]'nt
i sanden under tirler. men var betydligt vrnligare pi undersidan lv slenar i de
mera kulturpiverkade delar av iiknen som griinsade intill sladerr Helou:rn.

'I'enebrioniderna var den i iikendalen helt dominerande skalbuggsfarniljen
(62 0/o av s.rmtliga arter:), och itskilliga av ilrlerna yar vaDliga. De torde
till stiirre delen vara nattdjur. vnrftir de flcsh pri dagen hiill sig tlolda under
iirlerlra eller i sanderr under denr. diir de denna tid av dl'gnet lerkade lrtiga
och liitt Ht sigl fingas. llen det farrns ocksi srrabblolade arler. som i sol-
skenet ldpte omkring pi sanden, dock alltid i rrhrhelen av hiigvurna iirler
och buskar. under vilka de lid fara genast siikte skydd. Till dessa hiirde
fiirst och friimst de stora .{desni(r-arterna. sorn pi vissa platser i dalen
var allmiirrrra. Fyra nrler antriiffades, dikrtete Szl., lorrgipes Klug. och acer-
LtQtt Szl. sanrt err fjiirde, srnrl och niistnn jiimnbred art sonl snkuas i Riks-
musei samlingar. Dessa djur gjorde ett spindelliknande intrl'ck. nir de pi
sina otroliSt linga ben och nred hdgt uppl-yftrd kropp sprang omkrirg nred
slor sn.rbt het. ll6jligen samnranhingde deras iippna framtriidaude pi tlageu
med parningslekar. ly ofta srlgs kopulerande par eller hanirr soln var pi
jakt efter hononra.

En helt annan typ av dai.i-tenebrionider vlr Zoprrosis-lrternt. at vilka
minst fem insumlades. diribland carinrrla Sol. AY vira nordiska tenehrionider
piurinner dc i sitt upptr[dande och kanske ocksir utseelde nigot om Cryp-

I En del arler med kerakteristiskl utseende har beslimts med lrjilp av jeEfdrelse-
matetial i Riksnrusei samlingar, som beredvilligt stillls litl fdrfogande.

fn,omol. Is. rl.r- 81. Il- 3-{. 1963
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I.ig.2. Egyptiska 6kensLalbaggar. I 6vre raden (fran t:inster): -.lnlhia q-rnflcukta t)ej.
Ptionotheca co.onalo Ol.. l)tnera hispida Forsk.. Pimelrd angulala F. I undre raden
-ldes,mio dilatale Szl.. -ldes,ri( acert ala Szl.. -{deimio-sp.. S.aroDoeas sacer L. Folo

Runc \\'idenfalk.

licus quisqrrilirrs L., men de er sttirre och i rei.iel rundare sanrl har ofta
skarpa lingskiilar pi teckvingarna. l)e ligger giimda i sanden och rusar vid
uppthckt blixtsnabbt i veg. Den stiirsta arlell (iutill 17 l:ar:al, Zophosis
testudineria F., hade sliita teckyingar, var platt som en dykare och hade
ocksi denrras orala form. Ofta i stort antal htill den till under iirter och
buskar. dar den var ytlerst sver alt uppta('ka si l[nge den lig stilla. Rygg-
sidan 'ar niimligen iiverdragen ay ett tunt stollskikl av alldeles samma ferg
som sanden. Skalbaggen var dock mindre riirlig in de andra arterna; den
sprang i viii{ endast ett kort stycke, tryckte och 

- ftirsvanu, orn man inle
noga fdljde den med iigonen.

De tivriga tenebrionidema htill sig undangiinrda, fmmftir allt under stora
stind av den skuggivande suckulenlen Zygophyllum coccineum och var.
siirskilt betrAffande smiartema, stundorn nergrivda i sauden under dem.
Mest itiglonfallande var ett par ex. av Prionotheca coronlte Ol., en j,ittelik
t:ntomol- Ts- .l,-s- Et- H- 5-t, 1963
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(intill -10 rnm lilg) Pinelialiknande art, hirig och med err rad skarpa ten-
der pi sidorna av elvlril. .{v samma typ, fast mindre till formatet, var lre
olika arter av det i \Iedelhavslinderna utbredda sliiktet Pimelia. Klumpig
kropp hade ocksi Jlicipsn grandis Iir. och en annan art ay samma sliikte.
Likaledes stora djur linlitl:t0 mm) yar tre arter Ocnera, diiriblancl O. hispida
F'orsk., lirghiriga och ritt lincslrlckta skalbaggar med smeknotlrili tiver-
sida. Den Damngivna arten fiirekom talrikt, och lven dess platta B10ps-
liknande larv hittades i sanden. Karaktirsdjur fiir dessa marker var vidare
)lesostenq- oc}r Tentgrta-arler. -{.v det ftirstnrimnda slektet antreffades it-
mirrstone tye arter (angustate F. och ? /uncticollis Sol.), av det senare itmins'
tone fyra arter idiribland T . rcggl,ticu$ Sol.). Det Ar etegant byggda. carabid-
liknande skalbaggar, som :iven rtir sig likt jordltipare. Jleso.slen(r-arlerna
iir tirnligen jdmnsmala med korta och tjocka antenner, 7'enlyrin-arterna i
regel betydligt bredare ned mera rundade tiickvingar och l:ingre anlenner.
Nigra av arterna sigs i hundratal. Nir skalbaggarna bloltades, Iig de ftirst
stilla, sprang se pl6tsligt i vdg, precis som skrimda jordltipare. Sillsynt
upptridde flicrotelus nsioricus Sol., en liten smal art med lingsrefflad iiver-
sida. eljest urycket lik de i Medelhavsomredet ofta ftirekonrnrarnde Steno.sis-
arlerna, sonr dock har slit ryggsida. -{v Blops-arler son man ocksi kunde
vdnta fi se i 6knen hitlades blott fragruent.

Ytterligare g:rnska minga - mest srDiirre - tenebrionid-arter. som jag
ej haft mitjlighet beslemma ens till slektet. ingir i skdrden frin iikendalen.
Bland dem finns Opntrum-likua[de arler. en stor rned framtibier som viil-
diga grdvskopor, samt helsyarta, skiickiga eller gristrimmiga arter. sotn i
form negot piminner om vhr llenepliltts: men det finns ocksi smAarter som
har stor likhet med lpftodius e'ller -legittlfur och som har minst lika viil ut-
bildade grlvben som de; vanligen levde dessa senare djupt nergriiyda i san-
den. Ja, det fanns t.o.m. en tenebrionid-art. alhnin pdL en plats under smi
vissnande tirter. med utseende som en slor Rhizopfu41us.

\'id isynen av alla dessa tenebrionider piL steril tikctrmark kom man lhtt
&tl fundera tiver vad de levde av och hur ftidan kunde ricka till ftir dem.
Sirskilt av larvfynden framgick riitt tydligt, atl det mdLste vara nullnande
vii\tlAmningar son utgtir deras huvudsakliga fiida. Efter de sIllsS'nt ftire-
kommande regnen fiir vilttenstriinmarna med sig vaxtrester, som hakar'
rrpp sig och samlas vid bromsande fdremil, srisom tikeudalens permanenta
stiirre ttrter och iirtartade buskar, Understiktes jorden troSsrant under dessa,
fann man ej sdllan vegetabiliskt avfall av frirnmande ursprung och slam-
sanden uppblandad med organiska, olta mycket smi partiklar. Detta kan
nog ocksi vara en av orsakerna till att flertalet tenebriouider med fiirkirlek
uppehiller sig pt sidana stillen. Under stenar, der ini;en ansamling av
viixtdelar egt rum, pitriffades sorrr ftirut niimnts inga levande skalbaggar,
blott ensttrka skorpioner, vilka ju emellertid ir rovdjur. Under alla ftirhAl-
landen miste tiknens tenebrionider var:r mycket anspriksliisa vad fdda be-
triffar och dven kunna uthirda lingvarig torka och viirme i bet-vdligt hiigre
grad dn de llesta andra skalbaggar.

Av fanr. .Scarntroeidae sigs pfl blommor en gulhirig Tropinote, miijligen
btott en form av den i medelhavsomridet vanliga ftirta Poda, och etl enda
dtitt ex. av den heliga skarab6n, Scnrntroerrs sncer L. Spillning saknades sfl
Sott som helt i tikendalen, och den mestadels fasta och hirda marken liim-
pade sig ej heller fdr denna senare art att griiva sina hilor i.

Entotnal- Ts- Aru. 8l- II.3 1.1 3
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Fig.3. I-ib\.ska 6knen \.id Giza-pyamiderna. 6/3 1963. - Foto: fdrf

.{v linghomingar hittades endast etl trickvilgpar, som synes ha lillhiirt
en prionin.

Curculioniderna, sorn alla insaurlades i sanden under tirter, rrpphedde
nrest i enslaka eller fitaliga exemplar. En helsvart Ottorrhgnchus leller ndr-
stiende slikteJ med smal halsskiild, knappast bredare [n huvudet, htirde
lill de mindre sillsynta arterna, likasi en stor. ljusgri, Gronops-liknande
art, som var svir att upptlcka i sarrden och mest hiill till under Zygophyllum
simple-.i. En ktumpig, Phytononras-liknande art och tyi cleoniner, alla
vackefi tecknade och av arrsenligt format, var de iivriga vivlarna.

Son jhmf6relse till fiirh&llandena i Arabiska tiknen yar det intressant att
ocksi giira nigra exkursioner i Libyska 6knen. Detta skedde bl.a. ett par
ginger i omgivningarrra av Giza-pyramiderna strax s6der om Iiairo. Oken-
typen var *itt olik den jag f6rut gjort bekantskap med tister om Nilen och
var om m6jligt ennu sterilare: dyner och kullar, ej siillan med stftidda ste-
nar pi krtinet, dhremellan mjukt formade sinkor alltsaurmans teckt av
en snustorr, finkornig och littrdrli8 sand, nestan helt utan spAr av vext-
lighet. Hiir seg det ganska trtistliist ut liir en entomolog.

Under stenar, som fiirekom siirskilt talrikt vid foten av pvramiderna.
fanns ej mycket att himta, pi sin h6jd enslaka ex. nv sliiktena )lesostena
och Tentgria eller av nigon annan tenebrionid, som fdrirrat sig dit. Men
jag fick snart iigonen pi en annan biotop, som det kunde vara skiil att prtiva.
Det var i och under spillningen efter de hundmtals karueler, 6,snor, mulor
och hestar. som vid pyramiderna stir luristerna till tj[nst och ofta giir rett
[&nga turer ut i iiknen. SpillningshtigJarna borde erbjuda niringsmiijligheter fiir
koprofaga skalbaggar. Kanske kunde de pi grund av sin fuktighet utgtira en
lockande tilflyktsort ocksi ftir andra arter. Uttorkningen och onvardlingen
ger emellertid oerhtirt fort: redan efter nigra dagar eteIster inte mycket
av htigarna.
Entonol- Ts. -7ro.8l- .3 1.1963
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Faunan var ej si rik sonr i motsvarande biotop hemma. vare sig i friga
orn arler eller individer. Som vanligt sig man representanter for ti\.erallt
ftirekonrmande spillningsinsekter: en Cercyon-art. en Orgtelus-art. en Tncfti-
nus-art, tve eller tre .{lhct..-arter. eD Orllpode-arl, lva .{l?ocft.rr(-.rrter
tnroestn Grar'. och uernq Say, bAda allmlnna). tre eller f1'ra .Snprinus-arter,
en Onilicellus-art och en lphodirrs-art. \'idare obsen'erades ett par Cnrpo-
pftilus-arler. en Plinus-arl och ett par lnrfticus-arter sanrt ilskilli{ja tene-
brionider. alla ftirut sedda i -\rabiska 6knen. Tvi helt olentade rrter upp-
tredde i stort antal och saknades knappast i nrigon spillningsh0g. Den ena
yar Corgnetirrrr$ linteterius \Yoll.. en med Co.Unetes besliktad clerid nred
blisvarta. grovpunkterade tlckvingar och guldglilnsande halsskiild. den
andra en ljusbrun .f,yletinus leller miijligen nirsliende slikte), ar vilken jag
senare vid Helouan ocksdL pitriiffade lan'er i iLsnespillning. llellan de bidu
arternas fiirekomst i spillnini.J farnns t-vdligen ett visst sanrband. -{lla clerider
iir sonr bekanl rovdjur, Coryrreles piL auobiider, och det ir nog knuppast fiir
djdrvt tro att Corynelinus hiir upptrddde som fiende tilt .Yylctintts.

Dn annan rett miirklig skalbagge, som jag aldrig sig iisler om Nilen. r'ar
den lett ilienkeDnliga Pirnrlirr ongukta .!-., en av sliklels stiirre arler. siir-
skilt utmerkt av tickvingarnas Ialrika, bakitriktade taggrr. l)enna redan
pi lingt hill kittupptiickta tenebrionid sprang i smi siillskap omkring tallt-
si pi dagen i molsals till Arabiska 6knens Pilrelia-arler) pi srnden. ijiirna
dir avfall av nigot shi{ samlats. Den stikte sig ocksi till kamelemas spill-
ningshtigar och iuktloi1s i uigra ex. vid miinniskoerkremenler.

Linge spanade jag efter mtijligheter att bedriva insamlinij vid och i vat-
ten. Ftirsiiken att giira detta vid -r-ilens strinder hade som al det fiiregiende
framgir misslyckats. Illoit en al de ftirsta dagarna under Eg1'ptenvistelsen
kom jag ett stycke stider orn Helouan ner till iistrn Nilstrnndeu. diir jag
dock endast erl kort stund hann samla, innan araber diik upp och med obe-
gripligt lal men bAttre fiirstieliga handriirelser angav, att det var fdrbjudet
omride. Si m1'cket hanrr jag emellertid komma underfutrd nred alt fitrttritn
pi det tukliga sl:rmmel niira yattenkanten var rik pi carahider och staphl'-
linider, de flesta smAarter. Sirskitt lade man kanske rnirke till ett Par.rll-
ntiinna Prrederus-arler. som vid vattenbegjutning av slrandkanten hastigt
siikie rridda sii{ htigre upp. Iin av dem (P. memnonius Er.) iir helt svtrl och
diirigenom liilt alt kdnua igen. den andra (P. nllierii Koch) m1'cket lik
luscipe$ Curl. men skild frin denna genom sttirre 6gon och ljrtsare bett.

Senare lyckades jtg emellertid fr&n tflget upplicka lattensamlin€iar i
iiknen rrigra kikxneter r)orr orn Helouan. Dessa konr att utgdra ru et ftir
mirrl erkursiorrer lrnder ilskilliga dailar. Oknerr var diir niislurr sliil s(,nr ell
golv och bevuxerr med spridda stAnd av Zygophyllum coccineum. Iir gntnd,
sakta rirrnirrrde biick ledde yattnet fran lingre bort beliigna kAllor (liggande
pri omride som inle fick betriidas) till en rad smi vatlensamlini;lr med
stillastiende vltten. 1'vdligen var tillrinningen si riklig. trtt dessa ej torkude
ut ens pi sornnltren. \'id b[ckens lAga strandkanter vixte fiiretriidesvis
iiris och griisliknande iirter. I de knappast mer iin meterdjupa vlttelrsilnr-
lingirrna fanrrs hiir och var tiita bestind av Phragmites och T1'pha, och in-
till karrtern:r fl6t ofta riidaktiija algflak. Slrandformalionen var ganskit viix-
lande: brinkar eller nrot vallnet mer eller mindre starkt sluttande str:inder.
dessa nreslldels nakna. tuen ibtand klddda med spridda ligrurna iirter och

Enli,r!r- Is. lr0.8l. ,r. J-1. ,963
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Fig. {. B:ick och tuttensamlingar i dknen norr om Helouan. ll/3 1963. -- l'oto: f6rl

gres. Ett stycke frin vatterrranden vixte pe Degra stellen frodiga exemplar
av Zygophyllum coccineum och Zilla spinosa; [veu en och annan tamarisk-
buske sigs. .lorden nAmrast rattnet utgjordes av kalkhaltigt lerslarn mer
eller mindre uppblandat med sand, grus och mvlla.

Insamlingen skedde huvudsak-ligen genom yattenskvalpning frAn strand-
kanlen. .{.\' fiirsiktighetsskel skyddade jag hflrvid hinder och underarmar
med gummihandskar mot event. attacker av den lilla lrematoden Scftisto-
sonturn lvrenutoDirrm Bilharz, som er m]'cket ulbredd i Nildalen och pi
uriinniska fiirorsakar en farlig blod- och leversjukdom lbilharziosis). Pi
sina hAll lir rner in 75 0/o av befolkniugen vara angripen. \Iellanvird iir
stilvattenssndckor, som det i dammarna var gott om. Hiivning i vattnet prti-
vades ocksA, men den var svir att utftira pfl grund av algerna. Iliittre resultat
vid fingsl av vatteninsekter gav hopsamling av algflaken. som logs upp pe
laud. kranrades ur ftirsiktigt och sedan understiktes.

Stnurdfaunan varierade ritt aysevert frin plats till plats vid damnarna.
En del sktrlbaggar kunde man finga blott omedelbart efter vattendrenk-
niuilen; sedarr griivde de kvickt ner sig igen i slamjorden. .{.ndra sktiljdes

- siirskilt ddr strandlutningen var stor 
- 

med vattnel ner i dammarna och
krrnde bekviimt insamlas genom avskumning med vattenhiv. Dlr brinkar
med skalbaggsbiociinoser f6rekom, beh6vde man bara hyvla av dem i ytan,
varvid jord och insekler rasade ner i vattnet och djuren snart fltit upp.

I och utmed bflcken var faunan rfltt fattiS, och de flesta arlerna antreffa-
des senare i betydligt stdrre antal vid dammarna. Blott tviL stiirre carabider
ilerfanDs ej diir: en Sc(rites-art med lingsmala, kraftigt strimnrade tick-
vinl;ar och en nera 20 mn lAng Pterostichus med hjertlik halsskiild. I dam-
nrarnas slamjord yar faunan diremot ganska omvixlande, och flera smi-
arter ftirekom i enorrnt individantal. Genom vattenbe8jutningen fick de ftir-
ut till synes insekttomma strandkanterna pliitsligt liv. Inalles insamlades i
deuna biotop 60 skalbaggsarter tillhtirande fdljande familjer:
Ealomol. Is. ,.1.0. Et. ,r. 3-1. l9li3
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Dt rDaterialet [unu ej niirmare undersdkts och beslaimts, neste jag yid
beskrivning av faunans slmmanseltning ntija mig Ined alt i mAn€ia fall
endast .rnge slaktena.

Crrlbidema bestir ay { I)g.sclririrrs-arter {er levde hos hledier, de tivri51a.
diiribland en ytterst liten och smal art, hos Trollophloeu.s och Plctyslftetus).
4 Benrbirlion-arter (varay en. den vanligaste. torde var.l unrium Ol., en annall
niirstiende denna art, rnen nindre och med mot t:ickvingspetsen ftirsviu-
nande punktstrimmor; en .rv de bAda tivriga pS.minner om orrictll(rtum Gyll.,
rrren har kortare anlenner och nndra pannfiror, och den fjerde arten tillhtir
ett ftir mig obekant undersliikte), 2 7'.rcftgs-arter, bida allmdnna, 1 .Steno-
lophas-art, rltt talrik och mycket lik mrrtus Hbsl, men nigot mindre, med
bredare halsskdld, kraftignre iigon och helt slAta tickvingurellanntm saml
I .lricroleste.s-art med fullstiindigt matt huvud.

Dytisciderna hiirde givetvis hemma i vattnet, der en allmiin Bidessu.s-art
(lik ftamulatu.s Gyll.) uppehiill sig i bottenslammet nira strandkanten. Pi
nAgot djupare vatten vid v.lsskanterna infingades minga er. av en art, som
kan liknas vid en Ilygrotus i ftirstorat format. Sldktet lorde yara afrikanskt.
.{v de lvri iivriga artema, en Ffggrotus och en Coelnmbus, togs blott enstaka ex.

Hydrophiliderna levde till stiirsta delen trland den sparsamrna vegetationen
narr stranden och fltit upp. ner man rtirde om i det ljumma vattnet. En
Ocftllrebfirs-art, ytterst lik vir m(rrinrs Payk., men med nigot smalare hals-

Enhmol. T s.,tru. 8! -'l - 3 -1. 1903
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skiild. fanns i tusental. En st6rre, mvcket miirk Enocftrus-art var inte ovan-
lig; diiremot to{js blott i enstaka ex. en liten gul art av samma slflkte och
en om Heloctares griserrs F. piminnande art, som dock har fina och t-l'd-
ligl punktslrimmor pa teckvingarna. \'id vattenbegjutning av strandslam-
met kriip en med nrarinus Thoms. besliiktad Cercgon-arl fram; den iir likvnl
ne$ot stitrre saml har lengre antenner och maxillarpalper, de seDare helt
gula, och en aluran form pi mesosternalplattan.

Som vental lar staphyliniderna den dominerande familjen, fast knappast
si rrtrik sonr pi motsvarande svenska lokaler. Trogo2ftloeus e guus Er.
tivertriiffade alla andra arter i indiyidrikedom: det fullkomligt myllrade av
den. si snart det sandblandade strandslanrnret bl6tts med yatten. F'lertalet
ex. Irar gulrddr eller brunrijdu tiickringar och halssktild, en fiirgfornr som
tidigare dr kind frin Egypten. I samma siillskap befantr sig ocksfl Trogo-
pltloeus nrcnutonius Er. nec Gglb. och T. riuuktis lIotsch.. den fiirstniinrnda
nrten riilt v:rnlig, den senare siillsl'nt. I)etta torde vara den iikta nrenlnoni.ts,
som j[st skall finnas i Esvpten; arten skiljer sig tydligt frfln obesrr.s liiesrv.
bl.a. pi innu stiire dson och mer glensatrde halssktild. som har ftirkortad
eller rriistalr helt Iiirsvunnen liingskiil. Tvi allminn:r Pl(tyst^crus-arler, cor-
nulrr.s Grav. och nitens Sahlb.. bida gamla bekanla frirr svenska faunan.
hiirde lill de skalbaggar sonr efter lattenbeiijutuin!:i strabbt grivde ucr sig
i slarrnre[ igen. Av P. cotnutus fanns ocksi ex. mcd lrell svart iiversida.
vilka diirigenom korl atl likna P. elukrceus Thoms.r del kan dock knappast
vara friga om den arleu. sonr har bet)'dligt kraftigare mikrochagrinerade
tiickYingar. T\'ri /Jledirrs-arter var tAmligen siillsynta och fiirekom mestadels
pi torrare nark ell sl1-cke frln strandkanten. dir riklii{t med sand ingick
i slanrjorden. Hos den ena. B. unicornis Gernr.. har d etl lingf franritriktat
horn pi halsskiilden: den andra, B. ftrrs.seini Quedtf.. piminner orn yflr
ur?ntrius Payk. och lever som denna ytligt i sanden. nren ir en specifik
afriklnsk art. Uuderfanr. Puaderinae yflr blott represenlerad av Ptu,rlerus
al/icrii Koch och sliiktgrupperr .{cntftolinini tv Gturopterus fulgitlus l;. I)e
iivriga staphvlitritrema utgjordes av Neobisnirrs orDrrs liiesrv.. Philonthus
cortcinntrs Gr.. P/t. riaisqui/irrrirrs Gyll. oth tvi andra arler al samml slekle
hiirande till den iinnu ofullstrindiilt ulredda lfterrnnrlrrrr-gmppen samt av
Hcterotltops rlis.rinili.s Gr.. de flesta spars.lnlt fiirekonrnrande. ,\v aleocha-
rint'r insaml:rdes slutligen Atlteto \Glossokt) greglrfu I')r. som r-ar allnriin,
och ett Ory2odrr-art 

- det yar lllt av dessa eljest sA artrika smistaphyli-
nider. Ilj mindre iirr 9 eller dr1'gt 50 0/o av de staphylinider som till\':rratofis
vid vattensamlingar i tiknen iir 6r'erraskande nog ocksi svetrska arter.

Ellleridernl represenlerades av en griluden art (8 nrm). tillhtir nde elt
nfrikanskt sliikte sorn slir i niirheten av Hypnoidus. saml av den mvcket
variahla och i nredelhavsomrddet utbredda och allminna Drasterius hima-
culnlrr.s. \'id Helouatr iiver\'aigde en ljus fiirgform med olydliga mtirka tcck-
ningar pi elytra. kanske en aupassning till iiknens fdrgskala.

l"iiljande tanriljer hade vardem blott en endn saillsvnt fiirekommande arl:
Hel"roc?tide? en Hcterocerus, Nitidulidte en Curpophilus (kanske tillfiillig
ftirekonrst). Plrtrkrcrklqe en urycket liten .lril6lrs, mesl lik vflr lesl{rcctr.r Pllnz..
Letlttidiidee e\ Corticerine oclt )lllcetoph [idue Tgphuau .sle.core.r L.. sorn
iir kosmopolit och ocksi finns hos oss. Till coccinelliderna hdrde tvri .Scym-
nrr.r-arler. en helsvart och en iivervigande ljusbrun arl. samt den allestiides
fiirekonrmnlde Coccirtellq 11-p.tnct{tte I-. (]occinellidernas ftirekourst pi slam-
l:nlutu,l- Ts- -l.s.8t- ll- i-1, 1963
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jorden var givetvis av lillfiillig art liksom chrysomelidens och curcrrlionider-
nas. Dessa skalbaggar. sonr alla upptredde sparsamt. hiirde egentligen
hemma pi vegetalionen i och i nflrheten av dammilnril.

F-am. lnlfticidrre fiiretreddes av 5 lnt/ricus-arler (en ay dem ftispidu.s
Rossi, de iivrigtr fiir urig okduda), fam. Tenebrionidoe av en liten SrA art av
Opetrum-lt-p. fam. Cftrgsonrelidrre av en Chtrctocneme, som visat sig vara
identisk med vir vanliga ftorten.lis Geoffr. och fam. Curculionid.l€ Av en
Hgdronomus-liktrande art, en Tycftius och en slor 116 nrm) Bnris-liknande
art saml av (-'onirrlrr.s temarisci F. och en gulbrun Ncnopftyes, de bida senare
arterna saurrolikt hiirstamlniurde frin Tamarix-buskarna.

Stor skillnad i faunatyp ridde alltsri mellan tikendalen och yaltersam-
lingarna; i den fdra dominerade ltir en nordisk koleopterolog helt friim-
mande element, vid de senare var de flesta sliiklenn och iiven riitt mringa
arter yel bekanta frin vAr eger) fauna.

En plats som genasl tilldrog sig mirr rrppmirksamlret var deu slora holell-
trfidgirden der jag bodde. Den pryddes av en mengfald olika triidslag och
buskar qpalmer, cvpresser! tallar. exoliska liivtriid av minga slag etc.), gres-
planer och ruvcket blornmor. bland dem rilskilliga svenska prydnadslixler
sisour ltivkoja. luktrirt. Chrysanthemum. ringblomma m.fl.. vilka gelronr dag-
lig r-attning i yppiilhet tivertriffade vad vi ir van:r vid att se hemma. Diir-
igenom kom hotelltrldgirden att framtrrida sonl en oas i den toffa onrgiv-
rringen. Liv fick den ocksA av friglar. som vel tt'cktes trivas diir. I i;riset
sigs ofta hiirfiglar och siidesiirlor siikn smikrvp, i tredelrs kronor sjting
sorumargl'lling och i busksniren sirngare av olika slag: nigotr ging kuude
en orolig bliknika sli titl i tallarna, skaror av lornsvulor sveple tirer triid-
topparna och hiigt ovanftir i den bli rymden syiivade. uaist.rn utan rtt lrigon-
sin rtira vingarna. glad()r som iir vanliSa i Iigypten, inte minst i stidernn.
Sedd med enlomologens iri.ion v.rr triidgirden kanske alltfiir velskiitt - ogri-
sen logs bort si snart de visade sig --. nren jag kunde iirtdi inle lita bli
att de och d:i undersiikar vad den innehiill i insektvlig. I)et lflg ju niira till
hands tro, att blonmor, frodig griinska och den stiindi$t ftrktiga mltjorden
skulle utijva serskild dragningskraft pi insekter. Ilen utbytet blev magert.
trots en ganska grundlig inventering. Aven hir skullc vi i Slerige pfl mot-
svarande lokal ha haft en betydligt rikure fauna.

Iuga andra blomnror iin pr:istkrn6;arna tycktes locka skalbaS;gar. Ganska
allmiin var Attugeruts bilascitrtus O[.,] medan av lropinola-arten (samma
som i tikendalen) blott enstaka ex. iakttogs. Iicgelbundet uppenbarade sig
den vlckra rhlftrerrus goliolft luls., men endast under nigra timmar pe
eftermiddageu lruellau kl. l{-17) och vanligen blott i ett ex. i vlrje bk)mma.
Nhmnes si ocksi ,{nlftrelus Derbqsci L.. som ftirekom siillsyrt. Ar alla blom-
besdkande skalbaggar uppriiknade. Aven smlsteklar och fluSor drogs huvud-
sakliilen till blomlrande Chrysanthemum, men inte heller de Ytr lalrika.
Sirskilt lade man kalske mirke till en praktfull, i blitt och griint mctall-
gnistrande, cndast 3.5 urm lAng guldstekel, som niir den oroades rullade
ihop sig till ett litet klot. Under ljumma aftnar fltig nriitare och grrla parasit-
steklar till tiinda tampor. och Aven ett och annat nattfly segs besiika blom-
mor i trediiirden.

1 Demresriderna har Dr. \t. \troczkowski 'arit v:rnlig r,"r,,,,;',,11;,,. 
rs..tro.6r.H.3_!.1!t6i



Markf0rnan, som huvudsakligen bestod av kreatursgtidsel och mindre av
multnande r-Axtrester. sillades och gav fOljande rett magra och triviala skal-
baggsutbyte; en Bembidion, bronserad, av samma storlek som Inmpros Hbst
men tillhiirande ett annat underslikte lmAnga ex.). en liten bred Pterostichus
(flera ex.). O.rytelus--sp. (flera ex.). Philonthus sorrlidus Grav. (l nykldckt
ex.), Gnbrius-sp. i.l Q), Tachgponrs pusillus Grav. (minga nyklickia ex.),
Atheta gregaria Er. 11 ex.), A. ? orbat Er- (flera ex.), Ozypoda-sp. (flera
ex.), Abroeu.s gllobulus Creu[2. {l ex.l, Cruptophegas-sp. (1 ex.), ,lnlftdcus-sp.
(l ex.), Apftodius-sp. i1 ex.) och Rftyssemrr.$ germenus L. (I ex.).
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