
Nrflgra intryek frrin en entomologiek vinterfiird till Cypern

THURE PALM

Den 2l febr. 1962 antridde fttrf. en drygt tre veckor ling resa lill C)'pern

- 
tilr i iistra lledelhavet som i olika sammanhang litit tala olr sig och som

i det narmaste er tre genger si stor som Gotland. Ungefir i mitten skirs den
av 35:e breddgraden. .lrsnederbiirden 6r i medeltal 4E(H90 mm. med regn
hurudsakligen i nov.-febr.: pi de htigsta bergen, dir nederbtirden 5r stttrst.
faller vinlertid ocksi snti. Iledeltemperattrren fOr \icosia anges i jan. r'ara
+9,5cC, i juli +28,3oC.

Liings norra kusten stracker sig en bergskedja (kalksten och genombry-
tande eruptiv) med starkt vittrade toppar upp till ca 1000 m; sydvistra delen
av tin inlages av ett mekdgt trergsparti (tertidr eruptiv), vars htiSsta delar
nir upp tilt niira 2000 m:s hdjd: i tivrigt er 6n smikuperad eller, som mellau
Nicosia och Famagusta, ett utpreglat slettland (tertiera och kvartdra sedi-
ment). Frin bergen rinner mol hayet sttirre och mindre floder, som dock
under en stor del av eret torkar ut. I mlnga trakter er valtenfiirstirjningen
somrna id ett stort problem. Jorderosionen dr som i de flesta andra medel-
havslinder genom inverkan av sol, vindar, hiftiga regn och en relalitt stor
sko8ltishet oerht rt stark. Serskilt pi nordsluttningarna av bergen viler
likviil riitt ansenliga bestAnd av glesvuxen skog, ursprunglig eller planterad.
I denna ingir huvudsakligen lingbarriga tallarter och cJ'presser. Av ltivtriid
liigger man i floddalarna kanske siirskilt merke liu Eucalyptus. ofta av stit-
liga dimensioner, och srni durgar av 'mimosan. De vanlig;aste sydfrukt-
triden pi dn ir oliv och johannesbrtid (Seratonia siliqua), vilka inlar slora
arealer. giirrna uppit de ligre bergssluttningarna. llen ocksi minga andra
frukter odlas, sisom apelsiner (ovanligt stora, saftiga och vdlsmakande).
citroner, mandlar, granatepplen, bananer, dadlar m.fl.

Av tamdjur ser man framfiir allt lalrika hjordar av fi.r och gelter. \'id lideu
f6r mitt bestik fanns pi bergens nordsida dverallt ett utmerkt bete. Den som
vill se 6n friskt grtin med en mingfald blommande buskar och tred och med
de sktinaste marktirter i blom, biir nog resa dit i mars. Di kan man bland
annat Sladjas flt blommande 'mimosa', yilda anemoner i underbara fflr51er.
vildvixande cyclamen i miingd, praktfulla lilje- och ldkvixter, bli lris.
underliga orchid6er och minga andra v6xter. f)et rnest tiveffaskande yar
mih[nda att htigt uppe i bergen finna blomrika gresmattor, ndstan lika
inbjudande att sla sig ner pA som hemma i Sverige pi ftirsommaren.

Under mitt besiik pA Cypern var vddret och fiirhallandena i 6r'rigt i storl
E ntoDtol. T s. -lry- 63. Il . 3-l . l!tt|)
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Fi8. l. Eucalt'ptus-stam med en del av fiillbarken
avskalad. \lycket frodi8 markvegetation pA kalk-
grus. I(]-renia, 25,/2 1062. Folo: f6rf.

sett gynnsamma f6r e\kursioner. Efter nigra kyliga och regniga dagar strax
efter ankoursten - serskilt kinnbara inomhus -- intridde en langre period
av vackert vAder med solklara dagar och dagstemperaturer upp till 20o
och deriiver. Aven kvAllarna var vid kusten i allmiinhet ljrrmma och behag-
liga, niir det inte blesle f6r hArt. En ganska mdrkbar temperatursenkning
intriffade alltid, nir solen vid l?-tiden ftirsvann bakom bergstopparna.
Kl. l8 t6mligen precis blev det rntirkt, sA att man i god tid fiire det klock-
slaget borde ha tagit sig fram frln utflykter i terrengen till negon kend
stig eller viig. \'id de dagliga exkursionerna hade jag god nytta av en cykel jag
hyrt, som ofta kunde tas nred hiigt upp i bergen pi smivigar och isnestigar.

\Iina exkursioner kom huvudsakliEen alt berdra trakten niirmast den lilla
staden K-r.'renia pri Ons nordkust, diir jag bodde. Vid resor till andra platser
pA tin t\icosia. Fama5Justa, Larnaca, Limassol m.fl.) kom jag underfund
med att Kl'renias ompJivningar som mll liir entomologiska exkursioner var
viil valda. \aturen var dir mer omvlxlande dn pi de flesta andra slallen jag
sflti, fukligheten i marken (pa bergskedjans nordsida) bettre bevarad, vext-
ligheten frodigare och artrikare. Si mycket som mdjligt bemtidade jag mig
om att understika biotoper liknande vAra egna. I det f6ljande vill jag be
liisaren giira nig sellskap pa nigra av exkursionerla.

Slrax tister om Kyrenia ligger en gammal festning rned 30 m htiga murar-
Pi sydsidan om denna vdxer enstaka, Srova eucalyptustrdd, och kalkgruset
er tlickt ay en m-vcket frodig vixtmatta, i vilken en gulblommig Oxalis (?),
en storvu\en \lalva och en yvig, mer en manshiig umbellat med gula blom-
korgar och ytterst finftirdelade blad dominerade. I)etta visade sig vara en
fdrtrefniS insektlokal, som jag understikte ganska Srundlist.

Eucalyptusstammarna har fdllbark, som iven pi levande trid lltt kan
l6sgtiras i stora flagor. Barkens insida er ett omtyckt tillhill fdr mlnga
smidjur, gecko6dlor. spindlar, fjallborstsvansar, skinnbaggar och ett fdr-
Entomol. T.. .lry.8i.11.3 1,11fi2
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ENTOMOLOGISK VINTI,RT'iRD TILL CYPT'RN

blrrffande stort antal skallbaggsarter. Bland de senare ltigger man frimst
mirke till hela kolonier av lenebrionider, ofta varje art i ett tiotal exernplar
eller mer p6. samma plats. Ej mindre iin l4 olika tenebrionid-arter, bede
sttirre och mindre, kunde jag hiir insamla. \'anligast var.Srenosi.s- och ?en-
lyri(-arter samt en slor Pimelia-liknande art med borstkliidd iiversida. San-
nolikt var tenebrionidernas fdrekomst i stammarn.r btott tillfnllig. De lorde
till sttirre delen vara mark- och nattdjur, som om dagen stikt sig tiU nigon
sk-vddad plals. En del av dem antreffades trcksi under stenar. Likase till-
fiilligt sigs under barken talrika ex. av en gulrandig Pftyllotrelo och en
skickig vivel, ftirmodligen den i Sydeuropa vanliga fhinocyllus conicus
Frtilich, som lever pl tistlar. Bunden till stanrnrarna synles dAremot en
1)romius-art vara, ivensom tre Prinus-a er, dirav en ay egendomliSt ut-
seende med den starkt utbredda halsskOlden nestan hell leckt av en guld-
gHnsande hirfilt. Under ltis bark vid stambasen lillkom flera carabider,
slrskilt med Ophonus niirbesliiktade arter och en stor bred, helsvart Cnrobus,
den enda jag mtitte pi 0n. Av den senare pAtrAffades ocksA fullvixta larver
och puppor under sterur i nirheten.

I iirtmatlans ftirna, sirskilt invid den av solen uppvirmda fiistnings-
nruren, var faunan rik. Diir dolde sig smA jordldpare, sAsom Notiophilus,
Bembidion och ,l/icrolesles, stora Sla2ftylinus-arter och menga andra kort-
ringar, silphider, catopider. sc1'dmaenider, smir malachiider, lll(/s o.a. tere-
brionider, curculionider m.fl. Iin intressant skalbaggsbioctinos upptiicktes
hos en liten brungliinsande myra, som htill till vid festningsmuren och av
vilken vissa individ hade ett oproportionerligt slort huvud. Den utgjordes
av tre blinda eller nestan iigonldsa arter, Iika glensande och av samma firg
som myran och tillhiirande ett sliikte. som jag ej fiirmitt sekert beslemma
ens till familjen. I friga om storlek oclr habitus pAminner de om en Synbio-
les, rnen de har t lotl 3 tarsleder och en stor, till synes enledad antennklubba.

Deremot gav den artrika 6rtmattan hir liksorn pi andra platser mycket
lite vid hivning. Det ftirhiller sig no1; si som redan John Sahlberg pipekat
i en skrift om en resa till Korfu pA vintern 1895/96: ,blonrinseklerDas, de
eniriga insekternas, periodiska upptredande plskyndas ej i visentlig min av
ve\ternas genom 6ns blida klimat framkallnde tidiga blomning,. Ndr de
stora umbellaterna i mitten av mars slog ut i full blom, besiiktes deras blour-
korgar, ndr solen sken som varnast, dock av en hel del skalbaggar. f)essa
var ftiljande:.llcllftinus-sp., tvA .l/rrllftodcs-:rrter, darav en nrycket allmdn
och kopulerande, Denececa-sp. Olibrurs-sp., en gulfliickig Attogenus, llot-
dellislerra-sp., Tropinota hirtrr Poda och Orglhgreu lunesl( Poda, bada tal-
rika, Cartrrl/ium ebulinum L., en lilen Phgtoeciu-art, en grtinbli Ggnon-
drophthalma med gul tickvingsida och slrrtligen tre arter bruchider.

De gamla, ganska treiga stjelkarna av urnbellaten stod iinnu kvar och
visade sig ha varit rrtsatla ft r ratt omfattnnde insektangrepp. Ftirutom flug-
och smiljerillarver hittade jag i det inre av dem talrika irnagines av en
bligriin ,{nlfirrria med brett rtid halsskOldkant samt oedemerid- och anobiid-
larver. I vissnade stammar av tistel fanns en annan. helt bli ,,lntharia-lik-
nande art, ocksfl den kvarliggande i puppkammare. Annu var det ftir tidigi
pe eret att s6ka praktbaggar i det friar det enda jag sAg av sidana var
enstaka ex. av en stor, svart .{nrh(l.ri(l, som uppstlkte gula iingsblommor.
Deremot erbjtid Cypern i febr.-mars goda m6jligheter fiir insamling och
uppf6dning av buprestider, bide av sidana som levde i iirter och i trid:

E l nol. Ts.4ru.83.11.3 l,19n)
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Fig.2. Karstomrlde med macchia nArs hevet,2 km vester om Nyrenia.6/3 1962
Foloi f6rf.

minst ett l5-tal arter kom jag i konlal(t med. Detsanrma gdllde fdretridare
av Atskilliga andra skalbaggsfamiljer, t.ex. elaterider och cerambycider. av
vilka blott ett fAtal vid denna tid antriiffades som imagines.

Det relativt ursprungliga strandomradet nermasl havet var pi bada sidor
om Kyrenia rett omvexlande. \lest bestod det av macchiabeyuxna karst-
partier (fig. 2) med en mangfald buskarter, flera av dem redan i blom.
I sinkor och sprickor, diir lite jord samlats, vexte liljor, orchidder och de
nipnaste smiiirter. Dir torde nAgot liingre fram pi Aret finnas goda ftirut-
sattningar fiir uppkomsten av en Sanska rik fauna; nu blev insektutbytet
vid hivning pl buskarna och genom sillning av fiirna under den magert.
InSa stenar fanns det heller att vinda pi. lintomologiskt mera givande var
de magra betesmarker pA kalklera, som stundom skilde odlin6Jarna frAn
stranden och som fig. 3 ger en bild av. I av havet ilandspolad teng och pi
den nakna slrandremsan narmast vattnet fanns vid denna irstid praktiskt
taget intet insektliv, men dir strandbranten helt eller delvis lecktes av vege-
tation och dvensl pA ovanftir lig5lande betessletter blev fiirhlllandena genast
gynnsaDmare. Dir fdrekom ltisa stenar att stika under, dir vdxte tirter med
kiittiga, utbredda, mot marken tryckta blad, som det ofta ltinade sig att lyfta
pA, och diir lig hiigar med spillning efter esnor, fir och andra betesdjur.

Yad ftirst den senare betriffar, sf, var dess skalbaggsfauna si tidigt pi
iret relativl artfattig och nflstan tiyerallt densamrna. NAgra Ocytelus-arter
fiirekom i stor individrikedom, rnedan andra kortvingar, sAsom Pftilonfftus,
JtLet( och Aleochet<t, upptrddde neslan oventat sparsamt. \'idare antriffa-
des enstaka arter av slektena Spheeridium, Cercgon, Hister, Suprinus, Onlho-
philus, Copris och Oniticellu$, ett par Onlholr/ragus-arter och elt halvt dussin
Jpftodius-arter - 

knappast nigon enda av vira svenska 
- 

det var se Sott
som allt.
Enlomol- Ts- 

^ra.83- 
Il.3-1, 19ffi
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Under stenarna och ve\tbladen seg nran mest carabider, de flesta av eu
f6r en nordisk koleopterolog fr5mmande typ. En del av dem (t.ex. arter ay
sldktena ,,lcinopu.s och Dilonru.s, vilka bl.a. kinns igen pi oformligt stort
huvud) levde alldeles som vir Broscus i djupa gingar under sk-vddande
ftiremil. Nhr man viinde pi en sten, satt skalbaggen vanligen till hiilften
utkrupen i mynningen av gengen. Ilan fick vara m-vcket hvick vid fangsten.
ty anade djuret fara, retirerade det hastigt baklinges in i gingen och var
sedan niistan omtijligt att grdva fram. Aven tre olika Brochynus-arter var
mer eller mindre vanliga pi denna lokal. Serskilt en stdrre visade sitt miss-
niije med att bli uppteckt genom att beskjuta inkriiktaren med fullt syn- och
htirbara sekretbomber. En stor, klumpig vivel med fantastiskt kntilig skulp-
llur (Brlchgcerus-sp.) viltnade ocksA om lokalens sydlSndska ursprun6;. Dess
larv utvecklas i rtitterna av l6kr.ixter, och sjetv brukar shalbaggen. som jag
Idrut mtitt pe minga platser runt )Iedelhavet, nar stadigvarande varm
vdderlek intratl, sakta kr5'pa omkring pe sand- eller lermarker, med kroppen
nestan alltid tiverdragen av en jordskorpa.

En annan strandmarkstyp som bestiktes flera gflnger var elt isolerat sand-
dynomrAde 10 km tister om K1'renia. Det utmirktes av liga, vandrande
dyner, som hir och var tiversandat och dtidat tred av johannesbr6d och
tall och som i sina stabilare delar var klitt med glesa kuddar av en gul-
blommig, oerhiirt taggig irtvixt och spridda snir av macchia-buskar lfig. 4
och 5). Som ventat lar faunan svAritkomlig och naturligtvis ej sirdeles rik.
Under en varmare irstid kan man helt sekert framfiir allt naltetid 

- 
fA

se Atskilliga av skalbaggarna (tenebrionider, scarabaeider, curculionider
o.a.) krypa omkring pi sanden: nu fick markdjuren s6kas i vixltuvorna.
i sanden under dessa och i f6rna i busksndren. l-ittast itkomliga r.ar de i
den sistnimnda biotopen: diir framsillades bl.a. carabider. -4gatftidium-arter.
staph-vlinider. )l elig et hes -arler, phalacrider, cryptophagider, coccinellider.

Entomol- Ts. )t0- 83- Il- 3-t. 196.q

FiB. 3- Havslik strar 6sler om I()renia. 26/2 1962. Foto: fttrf.
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['ig. {. Sallning a\' fdrna under macchia-buskc pe sandd]'nomrlde l0 km 6ster onr Ktrenia.
I bakgrunden 'kuddar, av en rr)]ckel t:rg8ig iiilyext. 1/3 1962. Foto: f6rf.

Anthicus-arler, smA tenebrionider och curculionider, flera av serpreglad typ.
Med stort besyir och i alltftir inlim kontakt rned de linga tornarna drog jag
upp nigra iirtvixtkuddar med riitterna. I sanden under dem hade bl.a. dolt
sig en ljusbrun Amorut i flera ex., Atskilliga stdrre tenebrionider och en
Cleonus med en grundferg nistan som sanden.

De dtida treden hade i stor utstrlckning angripits av skalbaggar, ftirst
ceramb]'cider, buprestider och scol]'tider, sedan andra mer sekundiira arter.
Men de flesta hade redan l5mnat stamnrarna. Kyar var dock niistan alltid
pi delvis tiversandade tallslubbar L:rcmotes porcetus Gernr., den enda av
slektels arler som jag antriffade pzr Cypern och som dir tiverallt var allmin.
Iin innanmurken Ceratonia-slaur, som i r6tveden lyckats bevara en del fuk-
tighet, irrrrehtilt en relt intressaut skalbaggstriociinos: "Tenebrioitles meure-
tanicus L. (imag. och larver), en Lacmophloeus-trl, Crgptophegus- och
Cortiuriu-arler, Orphilus niger Rossi (en serpreglad dernestid), "Pelorus
Rat:?bu4li \Yissm. (imag. och larver), *Tenebrio obscuru.s F. (larver, varav
err nppf6dd och kliickt), Pentuphyllus tesleceus Hellrr'. (alla utvecklings-
stadier), xOrgcles ncsicornis L. (vingskal). .{rtsammansdttningen har sitt
speciella intresse, emedan ej mindre Atr fyra av de arter (de med asterisk
ftirmiirkta), som ocksi fiirekonrmer i Sverige, hos oss iivergitt tilt synantropt
levnadssiitt.l

Itina flesta exkursioner giillde hergen, dir naluren rflxlade pA olika hiij-
der. Tyviirr kunde man fran Kyreniasidnn ej ni hiigre upp pi dem en till

'f:nligt Ilorion rFaunistik der mitleleurp. Iiiifer. \'lI, 1960 s.7 8) ir 'fencbtioidca
mtu.etenicus L. och I. luscus Gocze slrll i morfologiskt som ekologiskt ayseende skilda
arlcr. av lilka den fdrstnimnda i Europa uleslulande iir slnantrop, den senare uleslulande
en triklinsekt. Fren \Ionle Pollino lKalabrien) har jag tl'piska er, av I. luscus. sonr lelde
undcr tr:idbark i urskogsartad nilj6. \len mina cx. frAn Cl'pern Ar lika t)piska T. nmute-
,(niru.s. r'ilket risar alt ocksA denna art fortfarande kan yara tredboende.
r:n,omrl. Ts. -1rs.83. ll- 3-t,lgqa
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Fig Frln sandd]-nomrAdet l0 km iisler onr Iitrenia. I
slanmar ar johannesbr6dtr:id lCeralonia siliqual

fdrgrunden diida o(h lelande
l/3 1962. Foto: f6rf.

ca 700 m. varfdr jag aldri$ fick tiiira hekantskap nred faunan i deras hiigsla
delar. Ej heller gick det i febr.-mars att fairverkli$a lanken pi alt bestika
de 2000 m htiga bergstopparna i Troodos-massivel: upprepade sntifall hade
gjort vigarna dit oframkornliga. Pa de htigsta C."*pernbergen ler finnls rett
gotl om endemiska vexter, och fiirmodligen dr ocksi faunan diir ganska sdr-
prdglad. En av de miirkligaste vilda djurformerna iir det cypriska mufflon-
firet. ay yilkel det ennu finns en liten stam bevarad.

F-iir att ni de mera ursprungliga delarna av bergen med utgangspunkt
frin Kyrenia eller frin plalser tisler och viisler dirom fick man fiirst passera
elt brett odlingsbdlte med huvudsakligen oliv- och johannesbr6dtrdd. Dessa
tred, ofta gamla och av ansenliga dimensioner. vdxer ganska glest. och
mellan dem tas skiirdar av sed, potatis. ureloner, lomaler o.a. ktiksvdxter.
I febr.-mars li;.1 marken nresl i treda och lar starkt ogriisbevusen. llanga
av tirterna tlistlar, prdstkragar. fibblor och andra) blomnrade och inbjaid
n{r vAdret vAr varmt till hivning. Denna gav dock fiiga ulbyte. I regel fanns
gott om stenar alt viinda pi. fraDrfdr allt drir de plockats undan frin den
odlade. kalkrika lermarken oclr lagls intill griiskkidda ilriinsvallar. Hir
fltersigs en del av slrandmarkernas carabider. men ocksa n1-a jordliipararter
visade sig. Siirskilt lade man nriirke till en blag;riin ,eistrts med gula beD. stor-
vuxna Ophonus- coh Pr?roslicrru.s-arter och en blank Cgmirxlis, ej olik vir
C. humeralis Geoffr. Under stenar och grestorvor fanns iven stora .Sfa2ftyli
nus-arter och deras lan'er. ollonborrar av olika slag i alla utvecklingssladier
och en del vivlar, mest h6rande till skiklet Oliorrrrgrrchus och nerstAende.
Typiska f6r dessa marker tvckles negra medelstora kortvingar vara: en
Xontholinus av longiucnlris-gruppen, men sikerligen ingen av yira arter.
Domene stilicintt Er. och en brokigl paederin lniirstaende sl. .lcimbrtlirrm),

hlomot. rs. .{ro- 83.1r.3-1. 196?
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Fig.6. Frtn bergen sdder om Kyreria, cs 400 m 6.h
2712 l9ti2. Foto: f6rf.

som jag ej kunnat bestimma. .{v dessa arter hittades ocksa puppor. som
sedermera klecktes,

Ftirst vid 300 n 400 m:s hiijd avldstes de krrlturpiverkade narkerna av
mer juni;fruliga, nred glesa skogar av tall o€h cypress samt macchia och
der engar och gressletter inte var ovanliSla. tr{lnniskans ingrepp pA denna
och sttirre htijder, diir egentlig bebyggelse saknades, bestod i avverkningar,
ofta mycket hirda, betning med flr och getter, som naturligtvis fiirsvirade
eller omtijliggjorde uppkomsten av ny skog, samt hir och var grivning i
mirrken efler mineral, som Cypern 6r si rikt pi. I Kyrenias omgivningar
hade t.ex. brytning av asbest gamla anor. Ftir att nA bergens htigre delar
ftiljde jag ofta floddalarna, dir det var Httast atl ta sig fram och vixtlig-
heten formrikast. Stiirsta uppmerksamheten egnade jag triidinsekterna,
ehuru ocksa markfaunan i htijdlEgena erbjtid en hel del av inlresse. Ftirst
dlir pltriffade jag under stenar av andra djur dn insekter skorpioner och
nestan ,30 cm linga taggsvansagamer l.lgamo stellio L.l -

Grrrndligast inventerade jag lallarnas skalbaggsfauna, varvid det gavs
goda tillfiillen att anstella jimftirelser med svenska ftirhAllanden. Undersiik-
ninglrna kunde rrtfiiras oviintat allsidigt pi iildre och yngre avverknings-
trakter. diir det f:rnns ganska liott om stubbar och avfall (grenar, toppar),
ibland octsi kvar6Jltimda stockar, vindfillen och innanmurkna, grova, av-
kapade stamdelar. Pl det hela taget piminde faunan om vir, ehuru arler
och slAkten givetvis ofta var andra iiu i svenska skogar. Siirskilt ge[de detta
senare de murknt stubbarna, i vilka faunan dessutom var betydligt rikare
6n hos oss. \Ian fick emellertid intryck av att den sA tidigt pfl iret innu
ej hade sin htigsasong vad fullbildade skalbaggar betriffar. Av erempelvis
buprestider och ceranrbycider sag jag ofta larver, rnen inte nlgon enda full-
bildad skalbagge..{v smiarter brukade jag ta vara pi sidana larver som var
ndra ftirpuppning och lyckades ocksl uppftida och klicka en del av dem.
Dnknnol. Ts. -lry. 83. II.3-r, 1962
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Fig, 7- llergsiing stdliist om Iitrenia. ca 600 m ti.h. 10,/3 1962. Foto: ftirf

Pi n1'fiillda stammar med medelgrov bark upptr.idde Bkntophugtts pini-
pertlu L.2 och en Ortiotomicus-arl som de vanligaste barkborrarna. Senare
infann sig. alltefterson barken btirjade lossna, iven andra scoll-tider. bark-
borrefiender, avfallsdtare m.fl. Pa grenar och tunnbarkiga stamdelar obser-
verades sirskilt e\ Pitqogenes-art. Att uppriikna alla arter som pirtreffades
i stammar och stamdelar liter sig knappast giira, utan jag mflste inskrinka
ruig till att omtala de mera franrtridande.

Av carabider sags endast enstaka. fullvdxta l)romius-larver: ett Par av
denr utvecklades till imagines och visade sig vara /). meridionalis Dej. Sta-
ph1'linider ftirekom sparsamt: vanligast var larven ay en xantholinin och av
en aleocharin, son efter uppftidning - 

oyenlat nog 
- 

befanns tillhdra
slektet .lrgrmecoTlora. Histerider upptriidde bride art- och indiridrikt; bland
denr Ar sirskilt att nemna Pleguderus disci.sus Er., Pletllsoma oblongum F.
och P. elongetum Oliv. Iln annan myckel liten, blank Plegaclerus kan miij-
ligen vara ldonis llars.. som tidigare dr lunnen just pfl Cypern. En gtrnska
allmf,nt f6rekommande histerid ster udra sliktel .llicroma/u.r, men den har
grol och jdmn punktur pn hela tiversidan och ir ej upptagen i den mig till-
gengliga bestiimningslitleraturen. Puppor och larver av en malachiid gav
efter klickning en ,llalncftius-art, av storlek som vir bipustulalus L. En
stor clerid-larv av frimmande typ, som togs med hem ftir uppftidning, har
iinnu ej avsldjat sin identitet. Av ostomider fann jag en imago an Temnochila
coeruleo Ol., som i frAga om tickvingskulpturen dock riitt avsev[rt avviker
frin svenska exemplar. Nitidulider lvste helt med sin frAntaro: ej ens
Epuroea hade en enda representant under tallbarken. Sllktet ,Rfti:opftogus

t Alla imagines iir iven som ufergade mycket ljusa och seknar fdrdjupning i tAck-
vingarnas 2- mellanrun pl bakre slultninsen, som dessulom 5r gr6vre purkterad en pA
nordiska er., varfdr det m6jligen kan vara frlga om en specifik arl eller ltminstone en
geografisk ras av piniperdd.

Entomol. fs. Ars.83. Il.3-t, 19f2
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var fiiretratt ay en art, den ocksi i vflra skogar rett yanliga depressus F.
I nredelhavsliinderna dr l.nemopftloeu.s-arter allnrdnna under all slags bark
pi torra lradstammar. Hir f6rekom ett par arter och deras larver nycket
talrikt. LikasA dr under nAgot svampig bark Crgptophuylus-arter vanligiare
iin hos oss: flera sidana arter instrmlades och iiyen deras larver och puppor.
Sliiklet Cortic(ri( ftirekom med Alminstone en art. -{y colydiider petr.iffades
endlsl den i S1'deuropa under all slags barrtriidsbark r'itt utbredda .{ulo-
niulrr rulicorne Ol., bide imagines och artens karakteristiska larver. I bark-
borregan6Jarna sAgs stundom ell par Hgpophloeus-arter och deras larver:
den ena var H. lrurini Kug., den andra en mindre och betydligt smalare
art nred avrundade halssktildfrarnhiirn, som mtijligen kan vara H. rululus
Rosh. Under liis tallbark fanns ofta lalrika cerambycid-larver av flerl arler,
diirav en tillhtirande sliiktet ?etropium. en annan lik en Crioceplrnlrrs-lan'.
Illarrd scolytiderna fiste man sig serskilt vid tre vanli6la Orll pturgus-arler,
vilka liksorn hos oss hade mycket tilltrasslade gi.ngsysteur pi sAdana stAllen
av barken, diir andra barkborrar fiirut arbetat.

I stubbar med Sroy bark mtille man en delvis annan fauna, ehuru at-
skilliga av de fiirutnemnda tallarterna (t.ex. O.tiotomiclrs och histeriderna)
ocksi levde i sidana. Inuti barken pA temlii{en fiirska stubbar uppehdll sig
ofta buprestid-lan'er ay I'lera typer, och i den Ianns iven cerambycid-larver,
Nir veden b(irjat murkna - 

vilket i Cyperns klimat sker relati\1 fort -och barken lossna. lriffade man under denna sa gott som alltid den hel-
svarta kniippare\ .ldcloloceta punctete Hrbst och i veden innanfiir dess
lan'er. I rotgrenar och fastare lorn'ed saknades nastan aldrig den ftirut
onrniimnda f)remotes porcetus Gernr. \'id hogre grad av nrurkenhet tillkom
frarrrfiir alll heteromerer lHelops-'arler och rett minga andra). En liten gul-
yit. ovanligl riirlig larv, som ftirekom i stor myckenhet. tilldrog sig min sdr-
skilda uppmdrksamhet. Nagra levande exemplar tog jag med hem tillsam-
rnans med den fuktiga riitveden. De ftirpuppade sig snart, klickles en vecka
senare och gav som slulresultat en grovt punkterad Adertr.s med gulrtid
framkropp och svartil tickvingar, ej olik vir nigrinus Germ., om nrtn bort-
ser frAn fiirgen och avvikande antennbildning. Larven pirninner ont ell
..lnlfticus- eller -{nospis-larv. men har finare, mindre starkt uppltkrtikta
cerci i bakindeu av kroppen. Fiire fiirprrppnini;en i vedeu spinner den in
sig i en liten kokong. lin snabbfotad catopid uppenb:rrade sig dA och di;
den tillhtir slektet lnem(dus, men er sltirre och lingstriicktare in den
mellaneuropeiska arten slrigosus Kr.

.{v de dvrigr tridslag som undersiiktes i bergen skall jag till slut endast
uppehilla mig vid fikontriidet (l'icrrs cnrica), sour tycks vara mcra utsatt
fiir insektangrepp ;in andra frukttrdLd. Fikontrriden vexer mest enstaka i
soliga ldgen och ftirekonrmer fiirlildade h6iil upp i bergssluttningarna. der
dOda och lorkande trid ej var sillsl'nta. Den primiira orsaken lill deras
dAliga hiilsotillstAnd lyckades jag ej utr6nn 

- 
lyen svampangrepp kan

spela en viss roll 
- 

men siikert dr, att mlnga skalbaggar (buprestider,
bostrychider. anobiider. ceramb3rcider, scolvtider) i hdg grad medyerkar
lill tridens attynande och snabba dtid. Torkan btirjar i kvistar och grenar
och trenger diirifrin gradvis in i stammen. till att biirja ured ofta endast
utmed dess ena sida. Redan efter ni;Jot ir kan en lorr gren vara si genom-
dragen av insektging;ar, att ej mycket mer Aterstar iin den obrustnr och
med hel perforerade barken.
Enk',nol- Ts- Aro.8:t- ll- 3-r. llt;l
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Till de ftirsta inkriklarna i sjukliga fikontriid htir bostn'chider (bl.a.
Scobiciu Cheuieri Yilla), som gtir myckel fula gingar i det inre av r-eden.
ibland i innu griinskande kvislar och grenar. N{stan samtidigl infinner sigl
under barken Hgpoborus licus Er., en i hela medelhavsomradet utbredd
liten barkborre. som er ytterst vanlig pA Ficus. Aven andra scolytider kan
triinga in i grenarna, men de ir bet)'dligt siillsyntare. I mirgkanalen hittar
man stundom en cerambycid-larv av Obererr-typ.

I stnnrdelar och tjockare grenar ligger man vel sirskilt miirke till ceram-
bycider och buprestider, vid mitt besiik i lebr.-mars huvrrdsakligJen fiire-
lr:idda av larver. Imagofragment fann jag dock av den i Svdeuropa tiver-
allt fdrekonrnrande och fdr fikontrid farliga lAnghorninget Hesperophanes
griseus F. En vacker buprestid (.{cmceoderrr-sp.), blisvart med riida sick-
sacktvirband pi tiickvingarna, kunde i stiirre anlal grivas fram ur pupp-
kamrarna i hird ved. Den artrikaste faunan var denna irstid koncentrerad
tilt d6da, Srtivre stamdelar med kvarsiltande, lagom fuktig. olta negot
svanrpig bark. Dir uppehdll sig gArna Le(mophloeus-, Crgptophogus- och
Corlic(ri(-arler samt framfdr allt tenebrionider, frin stora. granna llelops-
arter o,ch ner till den lilla prydliga Alphitophugus biloscietus Say, som ju
nigra ginger ocksi har lagits i Sverige. Under sidan bark fanns iren en
och arrnan puppa som senare klicktes, t.ex. av.llolaclrius-, L)trnucoeo- ocb
,l/ycetocftnrn-arter.
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