
Entomologiska och andra intryck
frin en resa till Rhodos

THURIi P,{L]I

Bland alla de frdmmande inlrl'ck som tringer sig pa en nntur-
intresserad nordbo, niir han med flyg helt hastigt eller nirmare
bestiimt pA omkring toly tinnrar ftirflyttar sig frfln sitt eget land
till en halvt orientalisk viirld pi Rhodos, hiir de som rtir klimatet,
yaxterna och djuren till de mera framtridande. On iir av Olands
storlek och ligger i iistligaste delen ay ligeiska havet pi 360 n.b.,
blott halvannan mil frin Mindre Asiens bergiga kust. Under de
tvi reckor fiirf. i senare delen av juni 1958 vistades pA Rhodos
var himmeln stendigt bli, utan antydan till ens den minsta moln-
bildning. Temperaturen i luften hdll sig mellan 25 och 32 i 33o
och i yattnet konstant 23-2{0 

- 
men 6ndi khndes hettan sillan

tryckande pA grund av brisen frin havet. Yid exkursioner mitt pfl
dagen kunde det dock vara n0dvdndigt att iaktta en viss f6rsik-
tighet, sA att man ej utsatte timtiliga delar av huvudet ftir direkt
solbestrAlning. Att solen viirntde mera intensivt in vAr nordiska
fick man tydligt bevis fiir pa badstranden, dir den brennheta san-
den framat fiirmiddagen inte kunde betridas med bara ftitter.

Klimatet pi Rhodos er typiskt mediterrant med nederbtird un-
der vinterminaderna och extremt lorr viderlek under sommar-
halvAret. Luf tlemperal uren^ r'id havets nivd uppgavs under vin-
tern aldrig undersliga +8". \'id kusten fiirekommer uppodlade.
med sdd, griinsaker och s]'dfrukter bevuxna omriden. ofta av
ganska stor utstrlckning. i det inre hiigslfltter och b6rdiga dalar.
Bergen nir en htijd av inlill 1200 meler; de iir pi solsidan kala
eller bevexta med macchia, pA nordsidan ofta helt eller delvis
kliidda med glesa tall-, cypress- eller cederskogar. I de fuktigare
floddalarna tillkommer platan, popplar, eucalyptus och andra
ldvtrad samt en mengd buskarter. Overhuvudtaget gtir Rhodos ett
vinare intryck in de mAnga andra iiar, som iiverfltigs pi resan
frfln och till .{ten. Berggrunden bestir till stor del av liittyittrade
kalkberllarter och skiffrar.

Naturligtvis sltter det torra sommarklimatet sin pregel pA vege-
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94 ENTOTlOLOGISK TIDSKRIFT I9'E

tationen, vilket sarskilt geller iirter och gres, som i juni till sttirsta
delen hade vissnat ner. Diiremot syntes tred och buskar knappast
lida av nigon vattentrist. Grundvatten fanns i tiverfldd pfl 6n
och kunde utan olegenhet drickas. Det pumpas med hjilp av
vindmotorer vid behov upp i stora reservoarer ftir att sedan an-
viindas till bevattning av fElten. I staden Rhodos och iiven i n6r-
liggande byar och srnAstiider ser man hilr och ddr stora park-
anleggningar med palmer och andra sydliindska triid, diir grtis-
mattorna ersetts av hickar eller buskage av hibiscus och bougain-
villea. Dessa slAr pi sommaren friska och grtina och rikblom-
mande utan be\.attning.

Trols att det pA tin torde finnas ett ansenligt antal fir och getter
samt eyen ntitkreatur, isnor, mulor och hastar saknades i juni
helt betesmarker i var mening. Husdjuren gir ute iret runt och
mAste vara mycket mer ftirn6jsamma i friga om fdda in vira.
De livnirde sig till huvudsaklig del av vissnade ogriis pi f ten,
huvudsakligen tistlar och taggiga Orter av olika slag. Mest fram-
trddde kanske torrtidens verkningar i de miiktiga flodfAror, som
frin bergen slingrar ned mot havet. Den ofta mer dn hundra meter
breda, slen- och slamfyllda flotlbidden lig nu torr och steril
- ej sillan Lregagnades den som tork- och trijskplats fdr det just
sk6rdade kornet - men praktfullt blommande buskar av oleander
och lavendel, som i teta led vaxte pA strdnderna, vittnade om att
det ej var lAngt ned till grundvattnet.

F6r en nordisk koleopterolo8 var milj6n i hiig grad frimmande,
och man skulle snart fi erfara, att skalbaggarna lever under
andra yttre betingelser, har an&a utvecklingsftirhillanden samt
meste uppsdkas och insamlas pA arnat sett en hos oss. Markskal-
baggar finns i huvudsak endast, ddr fuktigheten i jorden ir nigor-
lunda v6l bevarad, och utvecklingen av trdd-, svamp-, spillnings-
och vextetande insekter glr sfl snabbt, att man fdr deras insam-
lande mycket mera in hos oss mflste passa den retta lidpunkten.
Awerkade barrtriid angrips nestan omedelbart av allehanda
skadedjur (scolytider, buprestider, bostrychider m.fl.), och kvar-
limnat virke kan liksom stubbarna pi kort tid helt fdrsttiras.
Detsamma geller en del ltiytriid, som av en eller annan orsak ska-
dats eller btirjat ftirsvagas. Sirskilt fikontridet er starkt utsatt
fiir angrepp av farliga barkborrar, praktbaggar och lAnghorningar.
Minga flera skalbaggar in i de nordiska lAnderna dr i rtirelse
ftiretrddesvis om natten: dit hiir t.ex. en stor del heteromerer.
carabider och lamellicornier. men ocksi knippare. IS.nghorningar
och andra sigs ibland flyga mot ljus.

Redan pfl hotellet. som l&g i en lummig park med urgamla pla-
laner. konfronterades man med en del av tins insekter. Pi mor-
61onen vaknade man vid en tironbeddvande musik(?) frAn jiitte-
Entomol.Ts. 4ry. t-9. H.3-t,1958
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Fig. l. Den turkiska delen av staden Rhodos. I bak8rutrden skymtar Vindre
Asiens kust.

stora cikador, som htill till i tredens l6vverk; deras larvhrrdar satt
dverallt som tomma skinn pi stammarna. I skymningen och pl
natten fl69 stora, klumpiga skalbaggar (mest lamellicornier) mot
tinda Iampor och dunsade ej sillan ner pe golv och trappor. Och
gick man den tiden av dygnet ut i staden, kunde man ffl se vAldiga
kackerlackor som mtiss kvickt kila tiver gatan. Under hela Rhodos-
vistelsen mtitte jag blott ett fatal syenska skalbaggar. diribland
Coccinella 7 -punctata L., som emellertid f6ref6ll att vara ,mycket
sills-vnt,.

Givetvis var det mest stadens n5rmaste omgirtringar, sflsom den
htigt belegna och omvdxlande terrengen vid antika stadion, Apol-
lontemplet och Akropolis, som utfiskades pA skalbaggar; men
ocksA komposthiigar i turkstaden, ddr det mesta 

- iven renh6ll-
ningen - 

var medeltidsmissigt, gav ett ganska rikt utbyte. Med
hj p av en fiirhyrd cykel kunde jag pA de av italienarna byggda,
ulmlrkta vegarna snart utstracka fdrden till biotoper av annat
slag ett par tre mil frln staden Rhodos, som ligger liingst ut pi
6ns nordspets. Pi gfund av solhettan, som blev slarkt nirkbar
redan r-id lO-tiden pfl ftirmiddagen. miste turerna startas tidigt
pe morgonen. Mera sillan kom de att berdra de branta och sling-
rande bergsviigarna, sedan cykelns bromsar konstalerals vara i
htig grad opilitliga. Som dagsprovianl brukade jag medftira en
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pise muskateller eller nigra saftiga tomater, vilka bade stillade
hungern och slackte tiirsten.

Fdr insamlini; av skalbaggar var irstiden sikerligen inte den
bista. Visserligen anade man en rik fauna, dA man vindc pi ste-
nar och fann rester efter en mengd olika skalbaggar hos stora
spindlar, skorpioner och skolopendrer, mest ay arter som jag
aldrig fick se levande. Men hivuing gav ett riitt magert resultat,
vilket dock ej var att ftirundra sig iiver, ndr de flesta drterna vid
denna tid hade vissnat ner och mAnga blommande buskar (t.ex.
oleander) inte tycktes locka insekter. Undantag frin regeln ut-
gjorde en och annan tistel, umbellat eller ltikvext som stod i blom;
i deras blomstflllningar sigs ibland skaror av fdrggranna zonabri-
ner, mordellider, melolonthiner, cerambycider, chrysomelider och
andra skalbagglar. lrid fingsten fick man vara rask i viindning-
arna, ty vid minsta fara tog de flesta till vingarna och fairsvann
blixtsnabbt. Merkligt nog lyste blombes6kande sommarskalbag-
gar av familjerna Elotcridae, Cantharidoe, llttlochiidoe och Dasg-
telidae niistan helt med sin frenvaro; de f6rekommer sjilvfallet i
menga flera arter elr hos oss men har i Grekland sekert sin egent-
liga flygtid tidigt pi viren, medan felten ennu ir blomrika och
friskt graina. Diremot syntes dai;fjiirilarna i juni ha htigsisong.
Sillan har jag sett en sidan rikedom pa praktfulla representanter
fiir dcnna insektordning: stitliga Popilio-, Pornossius- och Vc-
nessa-arter, guldvingar, blivingar och mlnga andra. Aven avhAv-
ning av den vissnade vegetationen bjdd pi itskilliga tiverrask-
ningar: slora, groteskt formade skinnbaggar i lysande fiirger,
greshoppor och inte att fiirgltimma de nistan upp till en decimeter
linga btinsyrsorna (.lr(ntis) med sina gresgriina eller brunaktiga
vingar och taggbevapnade gripfiitter. Till blommande tistlar sttkte
sig ofta vildiga solsvarta humlor och getingar arr olika slag.

Pl dessa marker erhiill jag det besta utb]'tet i spillning, mindre
i sidan efter far och getter, som torkar ftir hastigt. utan framf0r
allt i ko-, isne- eller hiistspillning. Det var m1'cket pflfallande, att
spillningen inyaderas av skalbaggar och flugor som alldeles fArsk.
Redan efler nigra dagar kunde den vara sfl ultorkad och siinder-
eten, att mycket ej lterstod av densamma. Nir man vinde pl
kokakor och andra spillniniish6gar av lempli!{ Lonsistens, uppen-
barade sig - sirskilt pfl varm och finkornig jord 

- ej blott en
miingd rent koprofaga arter av vflra svenska slikten och andra
utan ocksfl .{nlfticu.s-arter och tenebrionider. de senare ofta i stort
antal. Av tenebrionider ftirekom minga olika typer, fr n Crgpti-
cus- och OpnlrumJiknande smearter till trAdsmala former och
stora klumpiga Pinrelia-arter. De fingade mitt speciella intresse,
emedan jag ofta funderat 6ver vad de fiir sanddyner i medelhavs-
omrldet si karakteristiska, merendels mvcket individrika arterna
Entomol-Ts. Arg-79. H- 3-t, 1958
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Fig. 2. Petaloudes
lFjirilamas dal).
De pi bilden syn-
Iga traden er ph-
taner och popplar.
2516 1958- Foto:
f6rf.

egentligen Iever av. En del av dessa arter eterfanns under spill-
ningen. Vid silhing av den underliggande gtidselblandade jorden
visade det sig, att aven larver till itskilliga av arlerna httll till diir.
varftir det rrar tydligt att deras nirvaro i biotopen ej var lillflillig.
Sannolikt livnrirde de sig av den multnande spillningen pA varma,
finjordiga lokaler.r Larverna hade emellertid den storlek, att de
ej kunde vara rfiiddar pa platsen utan misle ha krupit dit nagon-
stans fren omgivande marker. Aven pA havsstranden gav jag vid
flera tillfEillen akt pA tenebrionider, som hade krupit in i h6gar
av pA sanden utkastade, halvtorra lomater och gurkor och som
uppenbarligen livnirde sig ay de ruttnande vegetabilierna.

En dag cyklade jag till en av de sttirre flodfirorna. vars ut-
seende och beskaffenhet jag hade fAtt en god uppfattning om frin
luften, innan planet landade pi tins flygfelt vid Maritsa. Stenar,
grus och slamjord i flodbadden var i juni s[ torra och upphettade
av solen, att inga insekter kunde leva diir. NIen man kunde lett
ftirestilla sig hur det hade varit pi vintern och under den tidiga
viren. di regnen satt fart pfl vdxtligheten och insektlivet och fyllt
flodfiran till bredden med vatten. pA sina hell kanske med tiver-
svimning som ftiljd. Rester efter mektiga driftrender skvallrade
om att det vid den tiden siikerligen hade varit gott om insekter.
Nu fick man siika dem i och vid kanten av de sme vattensam-

r Uteslutel a. dock ej, att de isEllet (eller ocksl) ir rovdjur.
Entomol.Ts- Arg.79. H- 31,1958
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lingar, som lnnu fanns kvar hir och var eller i de teta buskagen
vid strinderna- Ritt typiskt ftir iins floder tycktes vara, att det
strax fdre utloppet bildats sumpartade partier. kantade av vass,
halvgris och hiigYuxna iirter och dar brakvatten samlats i senkor
och gropar. Dir var insektlivet i juni ganska rikt, bflde pe slam-
sandbankar vid vattenranden och bland sumpvixterna. Visser-
ligen sAg det knappast sA ut till att btirja med: endast oerhtirt
sky8ga sandjigare syntes ge liv At strinderna. Med hjilp av en
infddd getherde lyckades jag infAnga nagra exemplar, sorn lisade
sig tillhdra tre olika arter. Men skvatte man enligt gammal be-
prtivad metod yatten pA strandkanten, fick den plotsligt liv. En
stor skara skalbaggar (Dysciirius-, ?aciys- och Bembidion-arler,
Perileptus, Omophron, hydrophilider, staphylinider av olika slag.
Hetetocetus-, Georyssus- och limnius-arter samt minga andra)
sdkte skyndsamt ridda sig upp pA torr mark, och r6ren fylldes
hastigt. Aven i de starkt uppviirmda vattenptilarn.r fanns en intres-
sant, ehuru ej sA artrik vattenskalbaggsfauna med Ggrinus, Och-
thebius, Laccobius o.s.v.

Redan ftire ankomsten till Rhodos hade jag hitrt talas om Peta-
loudes (Fjdrilarnas dal), och med vissa fdrviintningar cyklade jag
dit. Det var en ltivskogsravin ett stycke upp i bergen 30 km sbder
om staden Rhodos, ursprunglig och romantisk, fylld av stenblock
och genomfluten av en biick med klart killvatten. Hir och diir
bildade bicken fall, och nedanfdr dessa hade uppstAtt smA gropar
med lugnyatten och f6r koleopterologen inbjudande bankar med
smisten. grus och slamsand. Vegetationen i dalen var yppig ftir
att vara pa Rhodos; de vedartade vixterna utgjordes huvudsak-
ligen av plataner, popplar och en mflngfald buskarteri bland mark-
vexterna lade man sirskilt mirke till stora bestind av en htig-
vuxen friiken. Ravinen gjorde sannerligen skiil fdr sitt namn. Hela
moln av fjririlar skrimdes upp, ndr man vandrade fram pA den
lilla stigen i dalens botten; i flocken ingick itskilliga arter, men
utan jimfiirelse dominerande var en om vAr Callimorphn pAmin-
nande fjiiril, av vilken det fanns tiotusental.r Under dagens heta
timmar vilade fjirilarna gerna i skuggan och sigs flerstiides sitta
si tett pe stenblock och lridstammar, att dessa verkade som tapet-
serade av dem. Ner de oroades, fladdrade alla pi en gAng upp,
varvid solen bokstavligen ftirmtirkades. Kvicka kameleonter med
drakutseende lurade stdndigt pfl fjirilarna, gjorde med tungan
blixtsnabtra utfall mot dem och gick siillan miste om munsbiten.
I vattengroparna simmade makligt skdldpaddor, och det hela
gjorde pA nordbon ett nestan overkligt intrl'ck. Men -- koleoptero-
logen fick snart annat att tanka pa, sedan det visat sig, att ocksfl

1 Framvingarna hade dock ej rundade fliickar. ulan tila ttirlinjer. och
vingbredden var upp till 70 mm.

Enlomol-Ts. Arg.79. H- 31, 1958
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Fig. 3. Becken i Pe-
leloudes. I f6rgru[-
den slamsandbaDk
med grus och ste-
nar. 2516 1958.
Folo: fiirf.

)
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skalbaggsfaunan var rik och sarpreglad. Kanske ej si mycket pi
vegetationen som man kunde ha v6ntat sig - 

pl den dominerade
en stor gul Canlioris-art och en grri,4pion, som massvis fiirekom
pi platanens blad och 6ven it av flg11 

- 
mgn desto mera pi slarn-

sandbankarna. Dir fick man Benom vattenbegjutning en god prov-
karta pri vad en skuggig biickdal pA denna breddgrad kan bjuda
i skalbaggsvig- De flesta sliiktena kinde man igen frfln liknattde
lokaler hemma, men arterna var andra. I vatlen8roparna var fau-
nan fattigare. och de enda djur som vid denna irstid hamnade i
hiven bestod av ett par Gyrinus-arter och en stor brokig Hgdro-
porus.

Blott ett hundratal meter 6ver dalbottnen iivergick den stAtliga
Itivskogen i gles, vackert gulblommande akasiaskog samt i pinje-
och cederbuskskog; iinnu htigre upp vidtog torrmarker med mac-
chia, ginst och ericaceaer. Fjiirilarnas dal ligger som en oas i ett
i 6vrigt rett ddsligt landskap med xerofila inslag och har den rik-
liga yattentillgingen att tacka fdr sin uppkomst.

Sedan jag en dag kti omkull med cykeln och blivit till hilften
invalid, besliit jag att hiUa mig i stillhet och i lugn och ro se
efter vilka skalbaggar, som levde i hotellets park. Denna utgjordes
dels av en vdlvArdad del med plataner, cedrar och clpresser, alle-
handa exotiska lridslag och buskar samt blomsteranliggningar,

Entomol,Ts. .lrg-79. H. 3-+,1958
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dels ay ett rildvuxet, torrare parti, ddr det blott fanns enstaka
tred sanrt gres, tistlar, llalua, Anchustr, cruciferer, I'erboscum
och andra torrmarksdrter. I den virdade parkdelen yar faunan
fattig, elnedan torra och torkande grenar efler hand tagits bort,
stubbar efter flillda triid brutits upp och alla rtithil i de gamla
stammarna omsorgsfullt plomberats. Efter lite siikande hittade jag
dock ett fdrbisett r6thril i en platan, ddr den orngivande torrveden
perforerats av en vildig lAnghorning med ovala flyghAl. Skade-
gairaren visade sig tyverr aldrig, oaktat somliga av flyghilen var
alldeles ferska.

I den vildvixande delen hade jag bdttre tur. Pi en cederstubbe
vexte en samling bruna, rett herda och torra tickor (Polgporus-sp.),
som i det inre innehdll fullvArta anobiidlarver. I tron att det kunde
vara en lilen Dorcutome-arl tog jag svamparna med hem till
Sverige: ur dem klflcktes pi sensommaren Stdgetu.s pilxla Aub€
i miingd. Flardet var mycket vilkommet, emedan art€n fiirekom-
mer even hos oss och dess levnadssatt hittills varit sA gott som
okint. Den klicktes 6ven ur liknande svampar pe plalan och ut-
tecklas i vrirt land sannolikt i l6vtridstickor, ungefir som vissa
Dotcatonutarler.

Vid ett rtithal pA en platan satt en annan mdrk tridsvamp (Polg-
porus-sp.). sttirre en den ftiregiende och i det inre stinderiiten av
insekter. Ftirutom talrika smifjirillarver fanns i tickorna 2 cm
l6nga, cylindriska heteromerlarver ( ? ) med egendomliga, starkt
kitiniserade valkar och tiinder i den liksom tvert ayskurna bak-
inden. Dessa senare larver lyckades jag tyvdrr ej fiida upp, utan
de dog alla kort lid dErefter. \'idare sAgs i stort antal en anobiid-
larv. sttirre och med annat utseende in Sfngetus-larven, som pl
hiisten inneslutit sig i kokongliknande puppkammare och antag-
ligen snart skall ni full utveckling, samt smi kolonier av en liten
gulbrun skalbagge, vid hastigt piseende ej olr.k Pentaphgllus testa-
ceus Helhv. eller kanske ennu mera )lgcetaea ftirto Mrsh. Vid
nirmare undersdkning har skalbaggen befunnits vara Sumbiofes
gibberosus Luc., som ftir minga ir sedan petreffats sfl nordligt
som i Danmark. Efter hemkomsten har jag haft skalbaggsbioce-
nosen under observation. Ej utan fdrvining lAgger man merke till,
att det nu 1i september 1958) i uppfddningskdrlet fullkomligt \.im-
lar av Sgmbiotes, fullt utfiirgade och mer eller mindre nyklfickta
imagines. Skalbaggens utveckling ftirsiggir i tickorna. Ftirst under
f6rstoring lyckades jag siikert faststdlla detta och upptdcka de
oerhtirt trtiga larverna, som tiverdragna av maskmj6l giir sig si
gott som os]'nliga, ddr de hiller till i svampens inre delar. Ftir-
puppningen ager rum i larvhuden, som ftire metamorfosen ftir-
arrkras i nAgon hrilighet pA niringssubstratel. Sgnftiotes 7ibbe-
rosus uppges vanligen leva i sdllskap med lasius-a er, som dock
Entomol-Ts. Arg-79. Il- 3--r,195E
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Fig. {. En samling
fjerihr pA en tred-
stam i Petaloudes.
2516 1956. Foto:
forf.

ej fanns med i iickorna frin Rhodos. Skalbaggen 6r alltsA inga-
lunda beroende av myror utan livnir sig helt visst, liksom andra
endomychider, av svampiimnen.l

I den ogrisbevuxna delen av holelltomten hade avfall, som be-
stod av lissnade tirter, barr och gres, samlals invid en mur. f)et
vilade pA ett underlag av kalkgrus, som tack vare skugga tidvis
pri dagen fttrmett hAUa nflgon fuktighet kvar. Hiir gav sAllning ett
utbyte av ftiljande skalbaggar: Noriopftilus (1 art med gula libier i
talrika ex.), Amara (l art), Colat-ftus (1 art), ,ilricrolesles (1 art),
Ptenidium ll arl), Brachggluto (l art), Soprinus (1 art). Pairus
(1 a ), -{nlhicus (2 arler). tenebrionider (8 arter), Silon( 12 ar-
ter) och Pftyronomus (1 art). Vid hlrrring pi en blommande irt-
vdxt erhtills dessutom Danecaeu (2 arter), Dnsyles (1 art), bruchi-
der (3 arter) och Silona (1 art) samt pi ogrlsen halticiner (3 ar-
ler), Ggmnetton (1 art) och Cionus (1 art).

De anftirda exemplen mA vara tillrickliga fiir att visa, att man
iven vid ett kortvarigt bestik pfl en fremmande plats kan insamla
ett ansenligt antal arter (inalles blev utbytet omkring 400 skal-
baggsarter) och gOra en och annan iakttagelse med anknytning
till f6rhAllandena hemma. Svirigheterna bestir i att inom begJrin-
sad tid leta reda pi ftir inventering limpliga lokaler och att lira
kinna insekternas vanor pl den nya platsen.

r Senare iakltagelser har visal, atl de ocksa idrter atm. d6da anobiid-laNer.
Entomol.Ts. Arg.79. H. 3-n.1958
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