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Fiir itskilliga ir sedan liiste jag en skildring av prof. John Sahlberg om
hans entomologiska exkursioner pi Korfu, diir han 1895-96 - huvudsa-k-
ligen vintertid - vistades dry8t ett halvir.l Liksom Edmund Reitter, som
dnnu tidigare besiikte tin och diirifrln nybeskrivit minga skalbaggsarter 2,

lovprisar han i htig grad dess fauua. Itina egna planer pi att en Seng fa
resa till liorfu, den nordligasle och nest stiirsta av de Joniska iiarna, kunde
ar 1964 iintligen ftirverkligas. Jag tillbragte dfl pi dn ftirst 4 veckor i maj
(halva tiden tillsammans mcd vinnen Nils Gyllensvird) och dArefter ytter-
ligare 2 veckor i ftirsta hilften av oklober tdenna ging i sillskap med vffn-
nerna Karin och 'I'or-Erik Leiler).

On Korfu ligger strax s6der om 40. breddgraden och tillhOr sedan 1864
Grekland. Den er drygt 60 km ling och 5-30 km brcd samt har fotmen av
en skdra, vars kontur fdljer fastlandskustens kurva. Den har ocksi liknats
vid en skorpion - efter vilken den enliSt mengas tro skall ha fAtt sitt namn

- med den taggbevepnade stjerten f iind mot stider. I uordost skiljes den
frln Albaniens bergiga kust genom elt blott 2,5 km brett sund. Sdderut dr
avstindet till fastlandskusten betydligt stiirre. Serskilt tillstflnd fordras ay
polismyndigheterna ftir att vistas pA den norra 6nden av iin. Korfu fir nog
i det stora hela betecknas sorD t{mligen starkt kuperad. Den norra och bre-
dare delen er ett ulpreglat bergland, diir Pantokrator, som er hdgsta toppen,
nir 906 m ii.h. Stider ddrom ltiper lengs vestra kusten en h[r och diir av-
bruten bergskedja, medan 0stra sidau upptages av lalrika sttine och nindre
hdjdknglor, omvixlande med dalar och tred- eller buskbeviixta kullar. Dfl
kalk ingir som en huvudsaklig bestindsdel i berggrunden, ir jordnrflnen
sfl gott som tiverallt btirdig. Alluviala bildningar av sttirre omfAng ir rltt fiL,
och man finner dem fdretrddesvis a det stora sumpomride, som ir kint
under namnet Valle di Ropa (eller Livadi Ropa). vid nrynningen av iins floder
och vid kustlagunerna.

On ir bertimd fdr sitt nrilda och ljuvliga klimat. rlven vintrarna er oventat
blida. Medeltemperaturen for 6rel hAller sig onrkring t7oC. Den kallaste
nrinaden (januari) har i medeltal l0,ito. nraj 19,3c och oklober 19o. Regn
faller huvudsakligen under vinterhalviret (oktober-mars), och irsneder-
bdrden torde vid knsten vara ungefiir tre gflIrger sfl stor som i Stockholms-
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Fig. 1. Kartskiss orer Korfu med i upp-
salsen omDiimnda insamlingslokaler ul-
mffrkta.

trakten eller knappast understiga 1500 mm. De klinratiska fiirhillandena gtir,
att 0n er griin och blomrik stdrre delen av 6ret.

Till betydande del iir Korfu uppodlad. Den som Ar intresserad av omrAden
med ursprunglig natur har dock ingen svririghet att ocksi hitta sidana.
Atskilliga av John Sahlbergs mest givande exkursionslokaler torde ftiga ha
fiirendrats, sedan han ftir niira 70 lr sedan besdkte dem.

Skogar i egentlig bemirkelse - om dit ej riiknas de tiverallt f6rekom-
mande olivlundarna - saknas nastan helt, och vildviixande sttirre och ildre
trdd ir numera sellsynta och ster i regel enstaka..{.v de fordonr utbredda
elckogarna (med Quercus coccifera och ilex nr.fl. arter) ser man i vira dagar
blott obetydliga resler - dessviine, ty Korfu har blivit sirskilt bekant fiir
sin siirpriiglade skalbaggsfauna jusl i den biotopen. Illand iivriga vildviixande
Itivtrid dr nog poppel, dkta kaslanj och ett par almarter de vanligaste. Barr-
lriden domineras av en smalkronig och spikrak cypressart, som vdxer snabbt
och stundoll nflr aktningsverda dimensioner. Den ir mycket utsatt ftir skal-
baggsangrepp, och det minsta sAr p{ stammen lockar genast dit en stor
buprestid, av rilken lalrika sper dagligen iakttogs.

Buskvegetationen er ytterst formrik och bildar pa bergens sluttningar,
lengs vattendragen, vid kanterna av sumpmarker och smlsjoar och iven pi
andra platser tita snir, sorn genom sin rikedom pi torniga buskar och tag-
giga kliingviixter ir svira alt forcera. Ocksi pi de flacka havs- och lagun-
strdnderna vixer ofta buskar (t.ex. larrrarisk), Salsolaceer och Salicornia med
vedartad stam.

Ons floder iir talrika, nlen sonl vanligt i Medelhavsliinderna i regel vatten-
fiirande under blott en del av iret. Aven de i nraj ntslan uttorkade flod-
och bickfirorna utgjorde emellertid di nrycket givande exkursionsomriden.
I de p6lar som fanns kvar, i fuktiga gropar och sdnkor, pi slamsandbankar
med tirtvegetation o.s.v. fanns en forvrinandsvirt rik insektfauna. Inte minst
ldnande var det att frflD bottnen av vattendraget, diir nran tiitt nog tog sig
Entonol. Ts. tte.8A. 11. 1-2. 1 5
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fram, skaka ner insekter i fingstskirmen frAn kanternas rika trid-, busk-
och iirtvegetation.

I vissa trakter av iins inre ftirekomrner s.k. vintersjtiar, sont under varma
sornrar lir torka ut. I nraj innehtill dock alla som jag sflg vatten. Dessa sjiiar
er oftast si smA, att beteckningen tjdrn eller g6l kanske vore riktiSare. De
har mesladels surupiga strender med rik vegetation. Tvpen vixlade ganska
mycket, och de hiirde avgjort till de intressantare ()ch mest givande exkur-
sionsomridena.

PA nigra platser av iin finns grunda lagrrner. av vilka Limni Chalikiopoulou
och Limni Korission ir de mest betydande. f)en fiirstnamnda ligger helt nira
tins stiirsta stad, Kerkyra, dflr vi bodde, nten ir nuruera delvis fiirstiird pi
grund av anldggningen ay tins flygfelt. Den senare, i ons siidra hiilft. har
ursprunglig och starkt serpriglad natur och konrnrer liingre fram alt nermare
beskrivas.

Riitt ovintat var alt pa Korfu i v&ra dagar finna suurpmarker. Deras areal
har dock nunrera genom torrleggningar krympt till en obetydlighet av den
ursprungliga. Den nrer in halvurillinga, redan omnAmnda sumpsletten Yalle
di Ropa 1ca 15 km V om Kerkyra), i forna dagar en fruktad malariahird,
yar enligt John Sahlberg ,den rikaste insektlokalen pA hela tin,. Den iir nu,
som nlan pfl fiirhand kunde ana. till allra sttirsta deleu torrlagd och upp-
odlad, men ganska ursprungliga partier finns likv?il fortfarande kvar, och
i dessa lever alltjimt en bflde rik och ontvdxlande fauna.

Exkursioner pfl Korfu gynnas av ett vel utbyggt vegnat. Utan stirrre mdda
kan man frin Kerkyra cykelledes nfl de flesta intressantare exkursionsmfllen
under en dagslur. Lengre bort belegna mil eller nred cykel svernedda platser.
sAsom Sidari-floddalen lingst i norr och vissa delar av Pantokrator-nrassir-et.
kunde vi ocksA bestika lack vare vlinnerna Yivi och Arne Hirdnrans ilskvfird-
het att stllla sin bil till vArt fiirfogande. Naturligtvis kunde nran inte llta bli
att tinka pA hur annorlunda det nu ar att ftireta exkursioner in pi Sahlbergs
tid, dA de fick g6ras till fots och m5rcken tid gick it fdr lAnga vandringar.

I maj var vddret idealiskt ftir utflykter, lagonr varmt och r)eslan utan
bl{st. Det lilla regn som kom, fiill mest nattetid. I oktober hade vi regn
ftirsta veckan (sour dock ej ntimnvdrt hiDdrade arbetet) nren direfter ett
viider, som pAminde om htigsonrmaren hemma, niir den ir som bist. Visser-
ligen observerade vi dl ett och annat tecken pi detr tiverstindna sommar-
torkans verkningar och pA den annalkande vintern (som t.ex. gulnande ltiv
pA ej vintergrdna trad). men samlidigt hade dngar och olivlundar efter nigra
kraftiga septemberregn iter kliitt sig i en blonrsterskrud, som erinrade om
vflrens. Diir blommade ofta i mengd vildvAxande cyklamen, Colchicum, Cro-
cus och liljevlixter. Ocksi marksvampfloran var vid den Arstiden ganska rikt
utvecklad, och pi vissa platser kunde de hirligaste dngschampignoner sktir-
das. Besynnerligt nog var ruttnande marksvamp:rr (soppar, rdksvampar,
skivlingar m.fl.) niistan helt utan insekter.

PA de flesta tres6kta lokalerna gjordes, sirskilt i maj, ovanligt stora skal-
baggsfiLngster, och jag vet mig knappast nflgonsin ftirut ha nrtitt en si artrik
fauna som pl Korfu. Av rnitt hemftirda material har bortet 10000 ex. mon-
terats, och artantalet torde nhrma sig 2000. Aven djurlivet i iivrigt fiirefiill
vara rikt utvecklat, sA t.ex. betriiffande andra insekter, spindlar, figlar, sktild-
paddor, grodor, tidlor och ornrar. En mindre behaglig erfarenhet hade man
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av sumpmarkernas blodiglar, som dA och dA smdg sig in i skodonen. men
framftir allt av skorpionerna, av vilka atminstone tvfl arter var vanliga. En
dag rflkade jag bli stungen i ett finger av en 7-8 cm lflng, gulbrun art.
Lyckligtvis avltipte det hela utan allvarligare fiiljder. men smdrtan i handen
och armen var vAldsam flera timmar efter stickel. och fiirst efter ett d]'Bx
kinde jag mig nlgorlunda lterstilld.

I det ftiljande skall jag f6rsdka skildra nAgra av vAra exkursionsomriden
pi liorfu. Hdrvid kan faunan pi grund av det stora antal arter som ingrir
i den och att de flesta ennu inte Ar definitivt beslflmda i regel endast be-
skrivas i allmflnna ordalag. Tyngdpunkten fAr i stiillet liiggas pi beskrivning
av miljthr och insamlingsnretoderna.

Ungefir en halvmil norr om Kerk5rra mynnar P o I a m o s, tins sltirsta
flod, som iven pl sommaren er vatlenftir.rnde. Den omges vid utloppet av
timligen flacka striinder med lersand, som antingen 6r kala eller bevuxna
med gres och havsstrandvixter. En och annan djupare sdnka utfylles pl
vlren av vattensamlingar. Ldngre inlt land vidtar odlade marker. Omridet
pi 6nrse sidor om flodmynningen yar ofta exkursionsmAl ftir John Sahlberg,
som d:ir gjorde rika insektsktirdar. Numera har det delvis lagits i ansprlk
fdr militflrtivningar, men 6r iindi rilt ursprungligt.

Pi den plana havsstrander lever under uppskiiljda vixtldmningar och i
fuktigare sinkor mAnga av 6ns salina arter. Bland de mera framtrAdande
kan niimnas: en .Scarrles- och en Broscus-arl, Bembidion- och ?achy.s-arter,
Pogonus riporixs Dej. och reficulatus Schaum, Dichirotrichus-sp., Steno-
lophus-, Cafius-, Remus- och Acherium-artet, Orthitlus ctibtotus Er. och ett
myller av suristaphylinider och .4ntichus-arter. Pi htiga Scirpus-tuvor med
nilvassa bladspetsar ftirekom i nriingd en .Apianislicus-art och ett par gul-
r6d.a Ctepidodem-arter, pfl Salicornia cassidiner och pl tamariskbuskar den
vanliga biocoenosen med bl.a. Berginus tamarisci Er. och firggranna Conia-
tus- och Nanopftyes-arter. Nigra sandiga partier niira flodstranden hade
ockuperats av Bledius-kolonier med B. unicornis Germ. och B. lurcetus Ol.
Av den senare fanns sAviil huvudformen som var. s,lirimsftrranus Curt., bfida
kdnda ocksi frin en lokal pfl svenska vistkusten. Hos bledierna antrdffades
inte mindre iin 5 olika Dgscftirius-arter. Nigot htigre upp i kala stup med
lersand pi flodvallen levde en annan, betydligt mindre Bledius-art (sanno-
likt corniger Rosh.). I de temporera vattensanrlingarna vimlade det i maj
av mAnga olika slags dytiscider och hydrophilider, diiribland ocksA sA stora
arter som Cgbistet tripunctatus Ol. och Hgdrous piceus L.l ej heller saknades
haliplider och Gyrinus ufinator Ill., som ir vanlig i alla vatten pi Korfu.

Pfl torrare mark ett stycke friLn stranden, delvis i smikullig, iirtbevuxen
terring, fanns gott on slenar o.a. fiiremil att venda pt (fig. 2). Bland de
sldrre skalbaggarna, de flesta allmdnna, under sidana mfl sErskilt framhlllas:
Carabus coriaceus v. rugosus Dej. (iins vanligaste Carabus), Dilomus-arter,
en stor art av vardera sliktena Zobrus och Ptero.slichus, nigra Poecilus-,
Olisfftopus- och Agonum-arter, Siagona eutopaea Dej,, flera Br(chgnus-arter,
Dolicaon illgricu.s Er., etskilliga tenebrionider och en stor, bli- eller mflssings-
fdrgad. Chrgsomela. En del av detta omride hade anvints som avstjelpnings-
plats ftir jord och slakteriavfall med p{ftiljd att pfl jordhdgarna uppkommit
en ganska rik ruderatflora, som det serskilt pfl h6sten ldnade sig atl inven-
tera pl jordloppor, vivlar o.a. skalbaggar. En av de dominerande iirterna var
enk'rnol. 7'r. tto. 84. lt. I !. l n
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err gurkvaxt, pe vilken den stora coccinelliden lipiluchnu orgus Geoffr. f6re-
kom i mdngd, bide som imago och larv. Viixten hade ,exploderande' frukter;
nir de vidr6rdes, fick man en ordentlig vattendusch tiver sig. P6 torra ben
av slaktad boskap levde .Snprinus-, Dermestes- och Nitidula-arter samt alla
tre arterna av slektet Necrobiu luiolacea L., rufipes De G. och rulicollis F.).
Ett intressant utbyte gav ocksi h6gar av fillda Opuntia-stanrmar, som be-
fann sig i olika fiirmultningsstadier. Under smetig, ruttnande >bark" satt
smi kolonier av Agathidium opuntkte Rtt. och Carpopftilu.r-arter samt av en
annan nitidulid, som till storlek, f{rg och habitus starkt piminner om Cyl-
lodes atet Hbst,, men som er negonting annat. I mera uttorkade stammar
var faunan en annan med Dopsa opuntiae Rtt. (beskriven frin Korfu), smA-
staphylinider, histerider, anthicider, cryptophagider, lathridiider, ptinider
m.fl. Aven spillningsfaunan var pfl griismarkerna vid Potamos mycket rik,
dock endast pi viren- Hdr skall blott namnas, alt Philonthus eDeninus Grav.
var en av de dominerande sttime kortyingarna och att sl ftirgglada arter son
Staplrglinus flavocephalus Goeze, Xantholinus relucens Grav. och riidbrokiga
Ilisfer prydde upp den mindre populira biotopen. Under uttorkade kokakor
uppeh6ll sig gArna tenebrionider, bride imagines och deras larver.

Nigra hundra meter frln havsstranden btirjar odlade marker, vilkas fauna
ir mera svArfltkomlig, men speciella insamlingsmetoder gav inblick ocksfl i
denna. Sonr unders6kningsomride utvaldes i mitten av nraj ett filt, pA vilket
Breset slagits och efter nagra nattre8n fAtt ligga kvar i strdngar. I ldmpliga
portioner skakades det, ennu fuktigt, itver en utbredd duk och visade sig
innehalla mengder av olika slags insekter. Bland skalbaggarna dominerade
carabider, staphylinider, elaterider, chrysomelider och curculionider, nren
ocksi mAnga andra familjer var representerade. Blott ett fAtal av de mera
itigonfallande arterna (sammanlagt insamlades 6ver 1O0) kan nrimnas. Bland
carabiderna Iade man sarskilt merke till n6gra arter, sonr det fonnligen vim-
lade av, nenrli8en -o Ophonus-, I Agonum- (dlribtand matginatum L. och

Eato,nol. Ts. )ts. S6- ll. 1-!. t!6i

Fig. 2. En blomrik kutle vid Polemos. I bakgrundeo Panlokralor. 12110 l9&. Foto: f6rf.
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Fig.3. Undersiikning ar gresdike pe odlirgsorerk vid Polrmos. 12/10 196{. Foto: fiirf.

dorsale Potrt.) och 1 Brochgttus-arter, nren dirjiinrte sag utan l)i,rcltu,ltttus
lletmanus L., Chkrctrius-, Hury us-, Poecilus-, Zubrus-, Lebir,.llicrolesles-
och trIetabletus-arter nr.fl. Bland staphyliniderna var det kanske franrfiir allt
Slenus- och Poeder[s-arter, som fdll i 0gonen, bland elateriderna Ayriotes-
arter och den 6verallt fiirekonrnrande Drasterius bimaculttttts Rossi. bland
chrysomeliderna halticiner av mAnga olika slag och bland curculioniderna
Apion-, Otiorrhgnchus-, Sitona-, Phgtonomus- och Tgcftius-arter, de flesta
hemmahtirande blott i den mediterrana faunan.

I oktober var grdset pA fellet hArt avbetat med undantag av i nigra grunda,
tippna diken. dir det nedvissnat redan biirjat multna och nred riitterna litt
kunde dras upp frfln den smlsteniga och fuktiga kalkgrusbottnen (fig. 3).
ll{arkfaunan hade vid denna irstid uppenbarligen koncentrerals till dikena,
och genom att skaka grflstorvorna i sflllet eller plocka fair hand erhtill vi
mingder av skalbaggar, de flesta redan bekanla frin vririnsamlingen, men
ocksri nringa nya fiir omrAdet. Speciellt intresserade oss denna ging kanske
s-cydmaenider. pselaphider o.a. smidjur, av vilka talrika arter tillvaratogs.
Atskilliga av pselaphiderna (sirskilt av slAktet Bracftygluto) var till det yttre
varandra mycket lika. men en senare granskning av der:rs ofta sirdeles
karakteristiska ktinskaraktiirer har visat, att det rtir sig om belydligt flera
arter An vi frin biirjan trodde. En av de rudrkligaste skalbaggarna vnr pi
denna lokal Bagous kirschi Rtt. lbeskriten fritr Zante, eD annan av de Jo-
niska 6arna), som pA teckvingarna har ribbor och linga borst.

Son representant ftir iins s.k. vintersjtiar kan vi viilja Vllianiti, dit
ett par majexkursioner gjordes (fig. 4). Den ligger omkring en m vester om
Kerkyra i en kitteldal och onrges av med olivtrfld och cypresser bevuxna
kullar sanrt torde ha ungefiir samma utseende nrr som pi Sahlbergs tid.
Stranderna dr sumpiga med rik vegetation av grAs. tirter (bl.a. Alisma) och
rnossor. PA norra sidan, der yattnet gflr nera intill fastmarken, fanns dessutom
Entonol- Ts. ,tr!- 36- E. 1-2,t i
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Fig. {. ,yintersj6n' Valianiti, som mest har kerrstrinder. 6/5 196{. !-oto: fdrf.

ett buskbelte, vari bl.a. Ulmus och Crataegus ingir. Pi denna plals insanr-
lades n[ra 200 olika skalbaggsarter, vilket ger en ftirestillning om den rika
faunan. Insamlingsmetoderna var minga: hflvning pA vegetationen och i
vattnet. nedtrampning av vegetation och mosstecke under vatten och av-
skumning av uppflytande insekter, sAllning av liiv och mossa under buskar
pi sLuggsidan och sillning av driftrand, dir sldan ftirekonr, plock under
stenar, jordkokor o.a. fdremil pi strinderna, skakning i skiirm av buskar
och tr5d i den ndrmaste onrgivningen.

I vattnet donrinerade givetvis haliplider (2 Haliplus- och 2 Peltodgles-arter).
dytiscider (bland de stiirre Dgtiscus pisrrnus Lap. och circumllexus F., Cybis-
ter latetalimarginalis De G. oc}r ttipunctdus Ol.) och hydrophilider (ett 20-tal
arter av sivil vira egna som frimmande slakten). Carabiderna erhtills mest
vid trampning av de mjuka strandkanterna, som under mosstdcket hade
fuktig, myllblandad slanrlera. Bland arter och sldkten, som inte fiirut niimnts
frAn Potamos. mi som karakteristiska fiir denna lokal sirskill framhillas
Clivina laeuilrons Chd., flera ,lcuptrlpus-arter, lntftrocu.s quornerensis Rtt.
och insignis Rtl., en .,lnisodrctglus och Brnchynus erhalans Rossi v. pggmoeus
Sahlb., varav de minsta exemplaren knappast nir en ldngd av { mm, de
flesta allmiinna. Hivning pi kdrrvixterna gav mengder av Stenr$ (r[tt minga
ocksi nordiska arter som t.ex. morio Grav., picipes Steph., solulus Er. och
pcllitorsis Sahlb.) och andra staphylinider, pselaphider, chrysomelid'er, cur-
culionider lt.eri. NonophUes och 3 olika Begous-arler), phalacrider, Cet"retes
och minga andra. Frin buskar och trrid och blonrmande iirter oyanftir
ktirrkanten skakades i skiirmen av slitrre arter olika slags )lnktcodermQto
och Lamellicornin. elaterider, alleculider etc. Siirskilt allntfln var en loviSt
luden ollonborre med guldgrtin framkropp och skutell och med de gulbruna
tiickvingarna pi liingden strimmiga av ornvixlande gula och svarta hir-
rinder 1.{mpticoma-sp.l. Nlindre vanlig var en vacker lampyrid lZucioln
italica L.), kolsvart och med rtid halssktild, som i skiirnren Senast intog

EahDun. Ts. -1t0.86. 11. I 2. 106i

I
)

#

t,

,t



tt THURI' PAI,II

Fig.5- rvintersjo' vid Temploni med i fdrgrunder buskvegetalion dnda ut tilt strandkenlen
I det grunda r?ttnet ett rikt djurliv med bl.a. skdldpaddor, grodor och Aven ormar. 2715 196{

Fok): f6rf.

, dtidsstdltning r. I skymningen under de ljumma urajkv larna upptrddde
den diremot talrikt pi tippna plalser intill l6vbuskage. Bida kijnen har vdl
utvecklade tAckvingar och ovanligt stark lysftirmiga; dock flyger endast
hanen. Nimnas bdr slutligen, att almbuskarnas blad till stor del var stinder-
etna a\- Golerucella luteola \Iiill. och )tu.qclalis urmigeru Geoffr., som begge
ocksA tillhtir den nordiska faunan.

.{ndra vintersjiiar, varav -ritterligare negra bestiktes lfig. 5), gav delvis ett
ndat utbyte.

Ungefiir en halvmil lingre it nordvest vidtar den stora sumpsletten V a I I e
di Ropa, sonl numera ir avdikad och uppodlad men som hir och dlr
dnnu har vattensjuka partier med ursprun8lig vegelation. Det stora avloppet
har likaledes riint priverkan av menniskor - vissa delar har rltats och
kanaliserals - men ocksi utmed det har den gamla och omvixlande vegeta-
tionen hillit sig kvar. I maj fiirde bicken (eller kanalen) rikligt med vatten,
och stillvis hade genom uppdemning snri dammar bildats; i oktober hade
den i 6vre loppet nistan helt torkat ut, varvid mossa och viixtldmningar pA
den fuktiga bottnen blev en giyande sillningslokal. Det blev huvudsakligen
avloppet och dess niirmaste omgivningar som undersitktes, pe vflren genom
nedtrampning av vegetationen frAn kanterna och hflvning i vattensamlingar
av olika t)? och renhetsgrad, pA htisten genom sillning och plock under
stenar, iven pi betesmarkerna ett st)'cke dtirifrin. I oktober gav ocksi viss-
nade tistlar och andra vixter ett Banska rikligt klickningsmaterial av ano-
biid-, cerambycid- och curculionid-larver m.fl.

.{.v utrymmesskiit kan blott ett fAtal av de mer 6n 200 insamlade skal-
baggsarterna frrin detta fyra ginger besiikta omrAde relateras. Pa Ranunculus
var llydrolftossa llauocincta Brull. lav de svenska arterna mest lik glabra
Hbst.) och pi veronica Prosocuris junci Brahm ytterst allmanna, liksom en
Entonol. Ts. .1r0.81. H. 1-2, 1965
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del andra chrysonrelider av frimmande slekten. \'athrens fauna understiktes
ganska ingflende, och bland de sttirre dytiscider som ej tagits pi andra platser
skulle jag sirskilt vilja ndnna Hggrobia rrrrda Hbst., som har en mycket
utpriglad stridulatiorxf6rmirya, llelanodlltes pustulala.s Rossi, som liksom
Rhantus bisttiotus Bergstr. framfair allt ftirekom dar gresvexten var ynrnig
(fig. 6), och lleladema cotioceum Lap., sorn mest uppehdll sig i smi gropar
nedanftir strtimmande vatlen. Aven under stenar pi kanalbanken och betes-
markerna ovanftir fanns ritt minga skalbaggar som ej setts pa andra stellen,
slsom en linghirig och brokig Cgmindis och den m6rkviirdigt platta tene-
brioniden Cossypftus louricus Stev. Det finns viil knappast nflgon annan
skalbaggsgrupp, dar utseendet kan variera si mycket som inom fa.tt. Tene-
btionitlae. Cossgphus sitter pi undersidan av stenar och liknar i storlek, form
och firg kanske mest en almfrukt. Vanligen lever den,3 sisom fallet ocksfl
var i Valle di Ropa, i stora siillskap och undglr genom sin skicklighet att
d6lja sig i sprickor, gropar o.a. ojarnnheter pi stenen lett upp6ckt.

Pfl de stora betessliitterna i Yalle di Ropa stAr ett och annat dldre ldvtriid,
enstaka eller i grupp 1fig. 7). Ijtt par av dem (grova pilar) hade dtitt och
btirjat murkna, varltir de inbjtid till urrderstikning. Flera jfimvAl nordiska
arter blev bytet, slsom Conosoma testaccum F., Symbiotes gibberosus Luc.,
Mucetochdra linearis Ill. och I)orcus parullelopipedus L. samt larver och
puppor (sedermera klAckta) av Priongchus oter F. Likvel dominerade del
sydlindska faunainslaget med t.ex. Tenebrioides lusctts Goeze och ftir mig
frflmmande arter av slektena Ptomephegus, Scaphosomu, Phgllodrepa, lle-
don, Abraeus, Rhizophagus, CrVptophegus, Cerylon ocb Cossonus.

Eflersom vi hflrmed kornmit in pA t r ii d s k a I b a g g a r, lrrisle omtalas,
4!!j4"S{"" av srrdana pl Korfu blev relativt obetydlig av den enkla orsaken

i -{ndra arler av slal.tet har jag sett i Sydspanien och pa Teneriffa.
Ento tot. Ts. -4ts. 8A- d. 1-2, l!fr5

I

t'ig. 6. \ra[e di Rope. Vegetationsrikt strandparli vid avloppskanalen. I l'attnet levde aY
st6rre vetlenskalbaggat lrl-a, Hggrobin tarda, Rhantus bistriatug, Melonodgtes Pustulatus,

Dgliscus pisanus, Cgbister tripunct.ttus och Hydrous piceus,2llS 1961. Foto: f6rf.
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l.'ig. 7. Valle di Ropa. S6dra delen ay sumpsliitten. I forgrunden en kullstortad Durker pil,
som undcrs6ktes.2l./5 l9{i1. Foto: f6rf.

E- r

att det pfl dn nuulera dr si svirt att hitta ddda eller diiende trdd. Men nlr
det nlgon ging hinde, utnvttjades lillfiiltena. Bara nigra exempel pi vad
tridskalbaggsfaunan kan innehllla! - Skadade eller diida fikontrid brukar
inte vara ovanliga i Medelhavslainderna, men pA Korfu sig jag blott ett enda,
den l4l10 vid Triklinon nira Kerkyra. Det var ett helt litet lriid, som varit
d6tt negot ir och som bl.a. hyste tre slora cerambycider, nemligen vid rot-
halsen Dorcatgpus tristis F-. samt hiigre upp i stanrnren och grenarna en art
av sldktet Hesperophanes och .lre.$os( rurculionoides L., som var talrik och
som fdrekom i alla utvecklingsstadier. I finare grenar saknades givetvis inte
den lilla barkborten Hgpoborus /icus Er. och bostrvchider, som brukar fiilja
fikontriidet var det iin vixer. Bland dvriga snrlarler nrirktes smristaphyli-
nider, Cnrdiophoras-sp., Nemosolur elongotunt L,, Rhizophttgus-s7t., Dapsa
opuntiae Rtt. samt flera krcmophloeus-, Crgplophugus- och Corticaria-arter.

- Vid Messongi, 2 nril siider om I{erkyra. hittade jag den 9/5 i skuggigt lege
en del grova olivtridskubbar, sorn varit fiir grova och vresiga att hugga upp
till ved. Den lossnande, fuktiga barken var ett tillhill ftir ett 10-tal ex. av
tva stora Car(bus-arter, ftiruton den fran Potamos redan omnflmnda rugosus
en mindre, helmdrk art med teta liingdstrimmor pA leckvingarna, en Nebria,
som inte synes vara nigonting annat ain vflr brcuicollis F., en stor Trechus-
art, en ble Irelops och negra smistaphylinider. Pi en av kubbarna hade r.uxit
fram en kulformig, kolsvart svamp, sonr var misst6nkt lik vAr svenska Dal-
dinia concentrica. PA dess yta sprang nAgra Scnpftosoma, och i dess inre
pfltriffades ftirutonr enstaka Cis lalrika larver av en erotvlid, som jdmte
viirdsvampen togs med hem fiir uppfiidning och klickning. Tvi nri.nader
senare kom Diphyllus lunotus F. fram ur kliickningsledan, en i Sverige mycLet
sellsynt art, som enligt utldndska kiillor skall lel.a just i Daldinia. - .{lldeles
nyfillda trid och nyss avkapade grenar och kvistar drog nistan genast till
sig barkborar, och av sidana kunde ehkilliga arter insamlas frfln cypress,
alm, oliv o.a. sJ-dfrukttred. Intressantare var likval att hemftira grenar och'
Entonol. Ts. -lto.8A. H. 1-2,1 5
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Fig.8. Gresbacke ca 650 m 6.h. i nflrheten a[ Slrinilas pe Pantokralor. Under sterrerD:r erl
ganska rik fauna. I f6rgrundeD en trdskplals ftir siid. 9/10 1961. Folo: fdrf.

stamstyckeD ured eldre pegeelde angrepp av scolytider, cerambycider, bostry-
chider etc., varur ocksA rovskalbaggar sAsonr clerider och dasl'tetider kunde
klickas. - Som exempel priL etl onrrAde. ddr huvudsakligen tredskalbaggar
insamlades, nl slutligen ndmnas den praktfulla parken vid Hotel (lastello
ndra Dassia-viken. I den hade avverkats nigra grova tallar och en ek, var-
efter rtitskadade stamdelar fett ligga kvar pi marken. Under ltissittande.
svampig bark pfl tallstockar togs bl.a. flera snristaphylinider, diiribland
Phloeochuris subtilissima \{annh.. Hypocyptus-sp. och Oligoto-s;l., arter av
sliiktena Agathidium, Clombus och Orthoperus samt av fam. Scgdmaenklue,
vidare Dioperis boleti L., Pentaphgllis chrgsomeloides Rossi och en tredje ftir
mig okiind tenebrionid. I den enda ekkubbe, sonr lemnats kvar, Ianns larver
(senare uppftidda och klickta) av en dgrilrr.s-art, Cirysobothris o//inis F.
och Phgmatodes testec?us L. samt imagines av Silurrnas bir/entnlus F. och
Xyleborus-sp., alltsA en biocoenos mycket lik en svensk, exv. i en smilandsek.

P6. norra Korfu gjorde vi, som fiirut antytts. ocksi nigra kortvariga ex-
kursioner piL Panlokrator-massivet i trakten av byn Strinilas, 600-700 m ii.h.
(fig. 8). Visserligen fann vi dir en del arter som ej setts i andra delar av tin,
men knappast nAgra som serskilt utmarker hdjdliigen, varftir de hir ftirbigfls.
Vdxtligheten pe hOjderna ,ir bet]"dligt mer enformig tin pi liigre nivier, och
sirskilt i maj var marken ganska uttorkad. En nirmare undersiikning av
omridet skulle dock helt visst ha gelt en del intressanla resultat, bl.a. av
grotlornas fauna. Ej heller en hdstexkursion till den stora flodslilten vid
Sidari pi nordkusten (fig. 9) gav nflgot mirkligare utbyte, trots att lokalerna
var omvixlande och faunan rik. I stort sett var artsammansittningen den-
samma sonr pA motsvarande biotoper. vi fttrut haft att giira rrred.

Diremot skall jag nigot uppehilla mig vid vira exkursioner lill de partiellt
uttorkade flod- och bdckfArorna, som i maj var synnerligen givande
insektlokaler. I oktober gav samma lokaler ndstan ingenting, ty dA hade alla

Entortol. Ts. ,1ro. 86. H. 1-2. fi}d5
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vattenpttlar fiirsvunnil, fiDjorden helt torkat rrt och mAuga av tirterDa vissnal
ned. Inte ens den frodiga busk- och tridvegetationen hyste den irstiden
nemnvert med insekter.

Ritt mringa sldana mer eller nrindre uttorkade vattendrag understiktes,
de flesta i tins noma del. Deras t1p och dirmed ocksi fauna vixlade avsevirt
frln plats till plats. Gemensamt fiir alll var, att bottnen bestod av fin slam-
jord till sttirre eller mindre del fulhtendigt teckl av grus eller stenar och
att de pi sidorna hade ett sneri8t belte av ltivtred och buskar, som stundom
bildade ett slutet valv 6ver vattendraget. I gropar och sinkor hade i maj
stttrre eller mindre vattenptilar hillit sig kyar, med rent eller av slam ftir-
orenat vatten (fig. 10 och 11). Insamlingar gjordes frimst i dessa smivatten,
men ocksA pA de fuktiga strandkanterna samt under slenar och under t rler
med utbrett vextsett litet hiigre upp i flodbiidden. Faunan yar mycket rik
- minst 300 olika skalbaggsarter blev utbytet friLn dessa biotoper. Dessutom
fingades i skirm ett ej ringa antal skalbaggar och andra insekter, som
uppehdll sig pA flod- och bdckfirornas tredvegetation och hdgvuxna Orter,
slsom cantharider, elaterider, buprestider, heteronerer av olika slag, ceram-
bycider, chrysomelider, curculionider o.a. Bland dessa var riitt m6nga ved-
skalbaggar, som ej erhtills pi annat sitt.

I vattensamlingarna dominerade givetvis haliplider, dytiscider och hydro-
philider, och i faunan ingick arter av alla storleksordningar. Till de minsta
dytisciderna hdrde brokiga Bidessus-arter, av vilka ltskilliga fdrekom. De
grivde girna ner sig i sanden vid vattenkanten och var svira att fflnga med
hAv: med en ytterst finmaskig silskopa gick det bdttre. Vidare insamlades
serskilt arter av slektena Hgdroporus, Graptodgtes, Deronectes och .,{gabus.
Bland hydrophiliderna fanns representanter fdr slliktena Ochlhebius, Limne-
bius, Helophorus, Anacaena, I.eccobius och t'nocrrrus, alla med flera arter.
En enda art hade slektena Hgclraenu, Hgdrochus, Coelostome ldalmatinum
Kiist.), Parocgmus lscutellaris Rosenh., en av de vanligaste arterna), f;Iydro-
Entonol. Ts- .1.s. 86. E. l -1. 19A5
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!'ig. 9. Vid Sidari'flodens utlopp pl Korfus nordkusl. I-okal fdr salina arter. l5l10 196{.
Foto: f6rf.
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Fig. 10. Partielll ultorkad biickfAra \'id t)assia. Skalbaggs
klara (allnel och \.id stran(lkxnten. l6/5

faunan lar Dryckel rik bide i rlet
l116{. Foto: fiirf.

bius, Limorenus (niger Zschach), Helochqres (griseu.* F.1, Choetatthria (se-
minulum Hbst.), Ilydropftilus (caraboides L.) , Hgdrous (piceus L.) och Bero-
sus. Dir flodbottnen var fuktig och pillar saknades, hade ocks& en del vatten-
skalbaggar krupit in under stenarna.

Pi marken niirmast vallenpiilarna levde en brokig skara av fuktighets-
iilskande skalbaggar. de flesta giimda under smAstenar och gruskorn eller
nergravda i slammet, men litla att IA fram genom vatlenbegjutning. Minga
rinde blixtsnabbt i veg, andra, sonr t.ex. Thinobius och vissa Attet(-arter,

Fig. 11. Nast&n helt ultorkad flodfera n:ira IeIri. Rik fauna slvil i smApdlar med lerift
vallen som rrnder st€ner och 6rter, som v{tle pi flodbidden.28/5 196{. l.oto: fdrf-

Entitnol- Ts- ltu- 86- E- t 2, t 5
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Cgphon, Dryops och Heterocerus, tog gerna till vingarna. Hir var de verkliga
Bembidion-lokalerna, minst ett 10-tal arter insanrlades, ddribland genei Kiist.,
sonr var en av de vanligaste. Yidare lade man marke till Dgsctirilrs-, Tachys-,
Trechus-, Chlaenius-, Stenolophus- oc}r Acupulpus-arter, men ocksi andra
carabid-slikten var representerade. Artrikast var familjen Staphylinidoe med
slrikten som Micropeplus, Trogophloeus, Oxgtelus, Platgstethus, Stenus, Pue-
derus, )l edon, Lalhrobium, Neobisnius, Philonthus, Quedius, T achg porus,
Hgpocgptus, llgllaena, Falag a, Tachgusa, Atlrcta elc., men even med slik-
len som uleslutande tillhiir Medelhavsomridet. .A.ndra familjer var nrer{ spo-
radiskt fiiretriidda, men naturligtvis saknades inte l.ex. fam. Georgs.sidrre rned
Georyssus-arter och fam. Bgthidae med Limnicllus- och Syncrrlypto-arler.
Overallt dir flodbf,dden hade nrigon fuktighet kvar, kuude man under slenar
och laga iirter med mot marken tryckta blad samt vid vixtr6tter insamla
skalbaggar, flerlalet i enstaka ex., av mlnga olika familjer, sasom tenebrio-
nider av mirkvArdigt utseende, ferggranna chrysomelider, Cleonus-arter o.a.
vivlar.

De exkursionsomriden som i det fdregiende beskrivits flr beliigna i dns
norra del, men neslan lika ofta gick ferderna lill ornriden siider om Kerkyra.
Iletrlffande de senare exkursionerna skall jag inskriinka mig till att fttrstika
skildra tvdL av firdmilen.

John Sahlberg synes aldrig ha besitkt ourridena vid den halvmillinga la-
gunen Linrni Korission, som ligger nera 3 mil stider om Kerkyra.
Lagunen iir mycket grund, har i bottnen med slam och gyttja t6ckt sand
och torkar periodvis ut till stora delar. I maj var vattenstAndet legt, i oktober
(merkverdigt nog) htigt. Genom en srnal, av steril och torr sand bestiende
landtunga ir lagunen nAstan helt aYsniird frin havet. Pi sanden er vaxtlig-
heten ytterst sparsam och av rerofil typ. Dock har en om en Juniperus pi-
nrinnande. 2-3 nr htig buske med breda, stickande barr, som ej slgs pe
annat hell, hlr och var fitrmatt bilda ganska slora och teta snir pi sand-
dynerna. Lagunens motsatta strand air flack och stillvis suurpig, antingen
naken och tickt av en tunn Datta uppskiiljda vixtldnrningar eller, som i
strandlinjen firr hdgsta yattenstflndet, bevuxen med gres och 6rter, pe langa
strickor ocksi med en ridi av tamariskbuskar. I strandlinjen och i tamarisk-
snlren fanns i maj ofta sammanhengande, mektigare driftrdnder, som vid
sillning Bav ett dkt insektutbyte. Innanfttr stranden vidtar fuktiga, tirtrika
ingar och ddrefter till nagon kilometers bredd odlingsmarker med huvudsak-
ligen vin och ktiksvixter. Sedan htijer sig landet till en nlgot kuperad is,
delvis trid- och buskbeklidd, delvis med tippna, sandiga betessletter, pA
vilka gres och torrmarkstirter dominerade.

I Korission-omridet er naturen, serskilt pA bergAsen och nermast lagunen
sarnt pA landtungans sandfelt, ursprungligare dn i tivriga delar av Korfu och
diirtill sirprdglad. Turisterna brukar kalla den ,afrikansk,. Under alla fiir-
hillanden mflste trakten vara en av 6ns varmaste, vilket ocksi merktes pAL

faunans sammansettning. Endast dir fflngade vi i maj sidana tenebrionider,
t.ex. Pimelia- oclr Zophosis-arter, som pe dagen springer omkring pe sol-
gynnade torrmarker. den solilskande heteronreren Cerocoma schrebeti F-,
vars larv parasiterar pA greshoppor, och en stor, knottri8 vivel (Brachgserus-
sp.), sonr utvecklas i liikarna av Scilla maritima. Under nistan varje sten
satt respektingivande skorpioner. Trakten var ocksa rik pA iidlor och ormar,
Entomol- Ts, .1r!. 8tt- H. I -2. 1!ai
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Fig. 12. Limni liorission. Blomrik betesslatt pa Asen trordosl om lagunen. l0/5 1964
Fob: f6rf.

t.ex. enda till 40 cm linga smaragdtidlor, som skrimda rusade i vig med
htigt upplyftad franrkropp, och brokiga snokar, som ibland kunde nA en
ldngd av bortit halvannan meter. Lagunens sktildpaddor miitte nran stundom
langt uppflt land, och dess rika figelviirld gav hven den liv it landskapet.

En liinande insamlingsplats var isens tippnare partier (fig. l2), dir rnva,
arter alltjemt dtik upp: under stenarna, i spillningen efter fflr, isnor och
nt tkreatur eller pfl och under iirterna. Dessa undersiiktes genom hivning,
skakning i skirm, i den liitta jorden kring rtitterna eller genom uppdragning
och skakning tiver en utbredd duk. Bland vdxter som gav sirskilt mycket
skall sdrskilt ndmnas olika slags tistlar och kungsljus, som pi vissa platser
dominerade. Av utrymmesskil uriste rrtbytet pi isen i huvudsak ftirbigis:
det fiirljanar blott omtalas, att carabider, tenebrionider, lamellicorner, ceram-
bycider, chrysomelider och curculionider bildade ett mycket franrtriidande
inslag i faunan.

PA viig frAn isen till lagunen, som bestiktes pfl olika punkter, vandrade
vi iiver odlingsmarkerna, diir insamling ej heller fiirsummades. I de Oppna
sandiga dikena l6pte carabider, tenebrionider etc., i de griivda vattenreser-
voar€rna fanns vattenbaggar, och vid lkerkanterna erhtills pA vAren rika
sktirdar av allehanda krlp i ogriishtigar eller under nyslaget och tinnu fuk-
tigt gras. Yittjningen av sflllgodset kunde ske i skuggan av stora mullbers-
trid, som vid den tiden dignade av mognande frukter. I oklober hittade
Tor-Erik Leiler och jag en stor h6g med avskurna vinrankslammar. Dessa
verkade yil torra fiir att inrrehllla skalbaggar och -vttre tecken pl angrepp
kunde knappast skOnjas. N{en nir vi skar i dem, fann vi talrika imagines
av tve bostrychider, Scftistoceros bimeculatus Ol. och Sinocy/on serdentetum
Ol. I gingarna levde sonr fiende till dessa larver och imagines av ?illu.s uni-
/ascfatus F.

Vid lagunstranden (fig. 13) var ett rikt arbetsfiilt - det var bara svirl
att hinna uhryltja alla maijligheter. Ilivning pi de fuktiBa iingarna och sill-

Ehltnnol. Ts. .ltC. 8t)_ fl. 1-2, 19n5
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Fig. 13. LirDri Korission. Strandparti vid la8unens norra sida under legvattenstlnd. I f6r-
Srunden driflrinder och oAlvassa Scirpus-luror, lanHre )!)rl lflmarislihuskar. fO/5 196{.

Iroto: f6rf.

ning av avfall under grestuvorna gav Boda skiirdar, likasA skakning i skirm
av insekter pa tamariskbuskarna, siirskilt i maj niir de blommade. Utom de
redan nimnda arterna pi. tamarisk vid l)otanros fiirekom skalbaggar av
rnflnga olika familjer, en del vil blott tillfiilliga besOkare, sflsom carabider,
histerider, clerider, buprestider ()Ch t.o.m. valtenbaggar. Polleniilare och blad-
iitare var derenrot Atskilliga. llolecoderutdo, elaterider, nitidulider, crypto-
phagider, cucujider (Airapltilus-arter), lathridiider, alleculider, chrysomelider
rtc. och rovinsekter coccinellider av flera slag.

Under tunna vexlmattor (mest av alger) pi den blotlade Iagunbottnen var
faunan retl fattig, ulen den rymde flera karakteristiska arter, som vi ej sett
pA andra hAll; en Scarife.s, Tachgs- och Bembidion-arter, en liten Pogonus
med helgula beu och antenner, smistaphylinider, .lnffticus-arter m.fl. Pfl
nAgot touare fliickar med finsand och Sriinalger fanns, ehuru timligen spar-
samt, kolonier av Bledius-, Trogopl oeus-, PletVst?thus-, (ieorgssus- och lle-
terocerus-arler sant atskilliga Dgscftirius-arlt'r. Pa sandbankarna sprang i
maj stundom sandjigare, men de var sA skygga, att vi aldrig lyckades finga
nflgon. I grunda vattensamlingar rrred rikare vextlighet - sAdana ftirekom
sirskilt i lagunens sydtistra hiirn -- levde ralt talrika vatlenskalbaggar, av
vilka Atskilliga var,nya' fiir oss. Den bekrhnraste och mest givande insam-
Iingen gav sAllning eller skakning Over duk av driftrenderna i strandlinjen,
dir det vimlade av insekter. Mest riirde det sig om arter till frin andra lokaler
redan omnemnda slekten och fantiljer, varftir de ej flnyo skall upprEknas.

De nu beskrivna lokalerna vid Korission-lagunen bestiktes Atskilliga gAnger.
Svirare var det alt nfl den sandiga landtungan pA motsatta stranden, di
man fick vandra en ling ornvig runt sj0n och slutligen vada tiver en sumpig
hgunvik. Emellertid inspekterades ocksA denna del av onrredet cn solyarm
majdag. Den verkade nestan tikenartad nred sina vidstriickta sandfelt och
ytterst torftiga gr[s- och tirtvegetation. F]n del intressanta smiarter kunde
Entontol. TB. trlr. 8ti- d. 1-2, l!$i
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Fig. 11. Gastauri-dalen. I bakgrunden eft tett snfrr Ilred olika slags ekar, i vilket lovlagretrs
fr na rnders6ktes- 7/5 196{. Foto: fii -

dock plockas fram vid vextrtitter, bl.a. tenebrionider och smA scarabaeider
med till grdyskopor utbildade framben. HriLvning pA grhs och tirter gav endasl
en enda art, en liten ?Iroscus, Torkande grenar pi ,enbuskarna, innehttll
en cerambycid-larv, som sedermera klicktes, och ett par arter smilarver.
Detta blev dagens enda utbyte. Mdjligt Ar att na fangst skulle gett mera,
eftersom uran nog kan misstdnka att somliga arter lflg djupt nergriivda i
sanden under dygnets heta timmar.

Det andra exkursionsomridet stider om Kerkyra, som hiir skulle nigot
beriiras. ligger ungefhr en mil frin staden och ulgiires av Gastauri-
dalen och bergsslutlningen uppit -{chilleion, dir kejsar \trlilhelm II en
gflng hade elt magnifikt sommarslott, numera kasino och turistattraktion.
FrAn detta onrride hiirstammar en stor del av de pselaphider (bl.a. ll elice a
acqntliler) o.a. smidjur, som Reitter beskrev frin Korfu. Aven John Sahl-
berg stdllde ofla sina vandringar dit och skildrar det i entusiastiska ordalag.
Pfl den tiden fanns gamla murkna ekar med vinterfillande l6v och t.o.m.
sm& ekdungar pA kullarna i dalen. Sidana ekar letar man tyvdrr nu fiirgeyes
efter. De bida namnkunniga entomologerna gjorde synnerligen intressanta
skalbaggssktirdar savil i de murkna ekarna som i l6ylagren under dem, inte
minst i dessas djupare skikt. Ekar finns visserligen fortfarande och ganska
allnuint i derula trakt, men mest av de vintergrtina arterna och mest som
,kratt, eller triid av blygsamt format och lig ilder. De murkna trddens
skalbaggar mAste numera ha dtitt ut eller vara ytterligt sallsynta, men vi
tenkte oss att ldylagrens fauna mtijligen kunde fortleva pi en och annan
passande lokal. Sidana hittades ocksd. si smAningom inne i tiita tredgrupper,
omsnirjda av fruklansvert taggiga kldngvixter, bland vilka bjiirnbir inlog
en framtredande plats (fig. 14). Lyckades man med bilans och slidknivens
hjdlp arbeta sig in i en sidan Brupp med olika slags l6vtrid, kanske mest
2 Ettonol. Ts. ,trs.8A H. 1 2, 196i
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Quercus ilex, kunde det emellertid bli ltin ftir nrtidan. Ddr urtitte ofta miktiga
lager av mer eller mindre ftirmultnade ltiv. sonr pi djupet var svampiga och
starkt bemingda med rottridar frAn slingervixterna. Det tagom fuktiga mate-
rialet sAllades, varvid hdnderna ftir siikerhets skull sk1'ddades med handskar
nrot skorpioner och skolopendrer, som hdr var ritt r-anliga.

Faunan var som i de flesta biotoper pi Korfu artrik. men individfattig
betrdffande de verkligt intressanta arterna. Sillningen fick d:irftir utfdras
med stor ihiirdighet ftir att man skulle fA en nigorlunda klar inblick i
faunans sammansdttning. Den igde rum bade i maj och oktober pA flera
platser i Gastauridalen och even p& en liknande lokal norr om Xerkyra
(Dassia). Det besta materialet att sllla uppstod, diir blad frAn ej vintergrtina
ekar itminstone tiu nagon del ingick i fiirnan och der det var gott om rot-
tridar. Den fullstendiga utbytesfiirteckningen a ser ut si hir:
.Voliopiilur g,amiaalat Dej.
Befibidion
Tr.chut . .. .. .. . . -.
Olisthopus
Ophoaus .

Paerottichus
icroletlet

Choleoa.
Cetops . . . . . . . . . . .

Noagrls ...........
Bathgscia ? I'c.I-yrana Rtl.
-lgat hidium
Leptomastat 2 eller 3 arter, varav

sannolikt ,L. coglrereli Fairm. och
a. bisetoius Rtt.

Cheorolatia I egregia Rll.
Sr?nichnu3
Xeutuphei
Rhgpohius rulicollis DuY.
Seficoderus
.{crorrlcrlit
Scophosoma corcgric m L6bl
.Sr?,trls...,-.......
.ijranxr...........
Lilhochori, nig.icept Kt.
Yedon............
Dolicaon illgricus Er,
D. biguttulus La..
Lcptolinus no,ius Er.
.tonrholin us
Saapiglinus
Quedius . . . . . . . . . . .
Habtocerus cdlillruico.nis Grav.
YUcetopo ts
Conosoma
Tachgporus
HUpocgptut

Ggrophaena
,ltrrela ..................
Aleocharini
-lmaurops corcgrea Rll.
f,reliceria dcanthilet Rlt.
BUthinus.
Onlhophilus
Yelthodes
Daryaes sulraeleus Schiinh.
Haplocnemus
ifiroscus.
Carpophilus
Rhi2ophagus
O tlt.ue phil us surindmersis L

I
I
I
2
I
I
I
I
3

1

I

I
I

2
I

3

I
I
I

2
2

art
aal
ert
arter
att
arl
art
art
arter

aat

arler
arl

art
sa,

arler
art

arter

art
art
art

arter
arter
aet
1 art

.lart

.3 arter

.larl

2 aalea
I art
I art

I arl
I art
I art
I art

C.gptophagus ,..,, 3 artcr
.... 3 arter.ltomarifl --.----.---

Enicmus minu,us L.
Cotticariq . . . .. .. .. ..
Co.lica na
Dasycerus jonicls Rtt.

I art
I art

Sphaerosoma ? corcgrelm Rtt.
Sgm6iores gibDerosur Lue,
Pri,lus.-.....-....
..lnrrricus och nersllende slekle
.4noipir . .. .. .. . - ..
Tcnebrio\idae
-tphthona . , . . . . . . .
Longitarsus
Crcpidodera
lli$pt testqcea L.
.{pion.............
Polgilrosus
Tuchius . . . . . . . . . . .
Orlhocheetes
-{colles ...........
Ceuthorrhgnchus
ScolUtidae

{a er
2 arter
I art
I ert
2 arler
la
I art

2 arter
2 arler
I art
I art
I arl
{a er
3 arter

I biotopen ftirekom regelbundet av andra insekter sdrskilt myror av mfrrk-
virdigt utseende, en vinglds griishoppa och en liten, gulbrun trestjiirt med
vil utvecklade elltra, som var ftirvillande lik en medelstor staphylinid.

r Efte. ttrill egel malerial. I de flesta fall k8n endast sleklel anges, i ett per endast fa-
mil jen eller sliktgruppen.
Errootol. Tt, ltc-86.E. 1-2,I 5
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Fig, 15. Dassia lclub lledilerranoi. Gamla
cypresser och ekar Dred vinterfellande
blad utrned landsvigen. I l6\'lagren intill
rolbenen pe den grora eken i bakgrunden
levde bl.a. Meliccria acanthiler. l5lf0 196{.
tioto: f6rI.

Av de 105 skalbaggsarterna insamlades minga ocksfl i andra biotoper, och
en del hade v6l mera tilfalligt siikt sig till liivbiiddarna, men ei sr fi torde
vara bundna till deras djupare skikt och till snrignagargangar. Till dessa
htir i franrsta runlrrlet de blinda arterna av sldktetra Buthgscia, LaptomastQr
och Amcrrrops. RAtt oventat var del att i biotopen pitrlffa Rltypobdus ruli-
collis och Org:aephiltts surinarnen.si.s. Den ftirstniimnda arten har en isolerad
nordisk fiirekomst vid havskusten i Torhamns socken i s6 Blekinge (? virme-
relikt), diir den av -\rne Sundholnr i antal har tagits rrnder teng och sjtigres
(Op. Ent. 1950 s.206). Pa Korfu fann jag blott ett end.r e\.. l'ars utseende
fullstindigt ttverensstiimmer med svenska exemplars. Den senare arten Yar
alhnln och en av biotopens vanliSaste, och den utgiir elt exempel pi hur en
kosmopolitisk och i Europa ursprungligen synantrop art kan 0vergA till
levnadssiitt i det fria.

Fyndet av fleliceria acanthifer v.rr nog det sonr nrest gladde mig, eflersonr
jag pri Korfu ofta hade arten i lankarna, men knappast trodde pi urtijli8-
heten att hilta den. Bdde Reitter och Sahlberg 

- 
senAre torde den knappast

vara Aterfnnnerr 
- 

tog den i groYa. murkna ekar med nryran Losius brurtneus
Latr., och dA sidana ej ldngre tycks eristera pl iin, fitrefiiU utsiklerna att
fi se den smi. Diir uppteckte jag den ej heller utan ftirst vid hernkomsten,
niir materialet fingranskades. Det blev dock bar:r ett enda exemplar, en d,
som erhti'lls den 6/10, ej i Gastauri-dalen utan norr om Kerkyra vid Dassia.
Fyndplatsen var stanlmossa och nrultnande l6vla{ier intill de grova rotbenen

Entortul- Ts. -!to- 86- H. I -2, 1 i
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pA den stairsta ek med vinterfdllande blad (Quercus coccifera), vi sig pi 6n
(fig. 15). Djuret passar fullkomligt in pi originalbeskrivningen och pi vad
som segs om dess utseende vid jdmftirelse med vir kanske miirkligaste
svenska pselaphid, lleliceria tfipdrtlhi Palm. frin urskogsomridena vid
Nedre Daliilven iEnt. Tidskr. 1938 s. 87 o.f.).

Avslutningsvis skulle jag gdrna vilja sega, atl Iiorfu er ett ovanligl trevligt
och trivsamt resmAl fdr en nordbo. Fiir den som vill f6rdjupa sig i tins vir-
lingsrika historia har Korfu m1'cket att ge. Avensonr ftir den som vill igDa
sig it bad och rekreation eller sludera naturcn. Oterallt mtits man av en
vinlig och hjelpsam befolkning, ennu ftiga uppblandad med och piverkad
av turister. Hotellen ir goda och relativt billiga. \'i bodde pe elt av sladens
mindre hotell och trivdes utmirkt i helgrekisk miljti. Dagens huvudmil in-
tog vi pi en restaurang i nirheten, dir vi, dri den pi grekiska och med gre-
kiska bokstiiver tryckta matsedeln var obegriplig, tiick ut i k6ket och bland
grytor och pannor pekade ut de ratter vi lille ha. \'alet var dock sillan svirt,
emedan meltiden fiir oss regelbundet brukade btirjr med en iskall yoghurt
och avslutas med frukt. I maj it vi dagligen till dessert skogssmultron med
lika fin smak och arom som onl de nyss hade ptockats pfl en svensk kol-
botten i Bergslagen. Ocksa detta var en av iins stora och angenima tiver-
raskningar!

Er,o^ol. k. ,1ro- N- n. 1- 2. ,96t


