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During a visit to the Cameroons the insect fauna was studied. Collections were made both
during the day and during the night. A portable generator and a M. V. lamp were used when
collecting at night. The total number ofspecies was found to be astonishingly large while the
number of each species was low. Many of the typically tropical insect groups were found to
be abundant such as mantids (Mantodea), cockroaches (Blattodea), cicadas (Hemiptera,
Homoptera, Cicadidae) and termites (Isoptera). The best collections were made in the
coastal rain forests, while in the inland forests and on the savannah there was less variation
and fewer specimens. The commonest group both in the daytime and at night was butter-
flies and moths (Lepidoptera), but other groups such as beetles (Coleoptera), bugs (Hemi-
ptera, Heteroptera) and bush crickets (Orthoptera, Tettigoniidae) were also common. For
the purpose of ringing migrant palearctic birds, rings and nets were brought, but it was
found to be very difficult to catch birds in the rain forest.

Some notes are given on the resident vertebrate fauna, revealing the paucity of big
mammals especially monkeys. Short descriptions of the main vegetational zones are also
performed.
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Vi giOrdc undcr tiden 28.12.77-26.1,78 en resa

till Kamcrun i vistra Centralafrika(Fig.1),br

att studera naturcn i framfOrallt de regnskogs‐

bekladda delarna av landet.I f6rsta hand amna_

dc vi gё ra insamlingar av den rika inscktsfaunan.

Dartill ёnskade vi studera fagelfaunan i omradet,

specicnt dc ёvervintrande palearktiska faglarna

och fbr dctta syfte medfOrde vi nat och ringar fё r

markning. Bcarbetningcn av det ganska omfat―

tande materialet av insckter och andra cverte‐

brater har visserligen redan pabё riats,men kOm―

mcr troligen att ta flera ar i ansprak.Nedansta‐

cndc rcdog6rclse baserar sig da“ ёr pa direkta

intryck fran resan.

Vegetation

Kamerun, till ytan nagot st6rrc an sverigc,

utbreder sig menan 2:a och 13:e° N och onfattar
da“6r nera vitt skllda vegetationstyper(Fig. 1).

Den sё dra tre● edelen upptas av valdiga rcgn‐

skogar. Dessa bestar av en mangfald trad_。 ch
buskarter ordnade i flera vertikala skikt(synu‐

sier). En Hklig epifytflora,speciellt ormbunkar

och mOssor, bekladcr traden. Botten‐  och屁1lt‐

skikt ar daremot,p g a den daliga liuStillgangen,

magert utveckladc.

Tyvarr forstёr rnanniskan de fOr ingrepp kans‐

liga regnskogarna i en allt mer 6kande takt. I

sialva vcrket bcstar de afrikanska regnskogarna

idag till stё rsta delen av sekundarskOgar, dvs
skogar som efter avverkning eller uppOdling fatt

en drastiskt fOrandrad struktur. Att dcssa fё r‐

indHngar ar ett stort hot mot den fortfarande

daligt kanda f10ran och faunan ar uppenbart.
F6rvisso ter sig sekundarskogarna ofta, vid en

f6rsta anblick,rikarc pa diur oCh ViXtcr an pri_

marskogarna,detta bl a beroende pa ёkat liusin‐

slapp Men artcrna som upptridcrisekundarskO_
gar ar sadana sonl arlattspHdda och inindre spe―

ciflka i sina mij6krav ochお rckommer d五 」6r i

stёrre antal och har i regel en vidare utbredning.

Manga av de priinarskogslevande arterna ar dar―

emot starkt specialiserade tiH tranga nischer och

har dl」 6r ingcn m`巧 lighCt att ёverlcva starka

ingrepp i skogama.

Vid flodmynningarna langS kusterna utbreder

sig mangrovetrask,huvudsakligen bestaendc av
rёd mangrove(sl.Rみ た9′力ο

“
),men speciellt pa

gransen mot fastmark flnner inan aven den svar―
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The epiphytic flora is rich in the rain-
forest.



Fig. 3. R<id mangrove (Rhizophora). Notera de talrika styltriitterna.

Red mangrove (Rhizophora). Note the numerous stiltroots.

ta mangroven c4ッ′εθ″″′α g′′
“
′″αれs). MangrO―

vetrasken torrlaggS tVa ganger per dygn och da

funkonlligt myllrar den blottlagda dyn av slam‐

kryparc,crcmitkraftor,vinkarkrabbor och kon―
fOrnliga mangrovesnackOr. Insektslivet ar p g a

det salthaltiga vattnet daremot inycket fattigt.

Norr onl regnskogarna vidtar cn savann med

elefantgris(P′ ″″′Sar′ 777′

“
ζρ′r′′

“
)OCh ganska

tat lё vttillande tradvegetation(hё glandssavann i

hёgre och s k Guinca‐ savann i lagrc Omraden).

Typiska trad ar lo_15 m hё ga frukttradsliknande

arter av fam.Caesalpiniaceae.Lings■ oderna pa

savanncn vaxcr ofta regnskogsliknande galle五 ―

skogar(五 vcrinc forests)

Etti6gonfallande trid som man flnner speciellt

vid byarna ar dct upp til1 60 m hё ga,ursprungli―

gen fran Vastindien infё rda,kapok‐ eller silkes―

bOmunstradet(Cι ′らαρ′″ra″′′α).
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Tradsavanncn ёvergar norruti cn savann ined
spridda trad dar arter av sl.ノ 4εαθJα ar typiska

(S k Sudansavann).I nOrdligaste Kamerun flnner
man en torr grassavann med myckct tt tぬ d(sk
Sahelsavann).

Klimat

Klimatet ar tropiSkt,mcn vaHcrar mycket fran

norr till s6dcr. I s6dra halvan av landet rader

torrtid fran slutet av november till mars,med
januari som tOrraste rnanad.Ingen manad saknar

dock helt regn. 1)en egentliga regntiden bё ttar

har i apHl och varar,Ined avbrott f6r en torrare

period underjunttuli,fram till november.I norr

varar regntiden endast 3-4 manader.Nederbё r―

den ar i rcgnskogsomradct 34.KX10 mm/ar;pa
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Fig. 4. Malakitkungsfiskare (Alcedo cristata). Denna
slipptes dock utan ring, pga att endast paleartiska
f&glar mirktes.

Malachit kingfisher (,4/cedo cristata). The bird was not
ringed, since it was not a palearctic species.

Kamerunberget dock 6ver 10.000 mm/ar!Langst
i norr ar arsnederbё rden endast ca 500 mm.

Temperaturen ligger dagtid i regnskogen i snitt

kHng 30° C, vilket i kOmbination mcd dcn stin―

digt mycket hё ga luftfuktigheten(80-959る)kan
vara pifrestande fbr besё kare.

Ryggradsdiur

l gamla reseberattelser fran tropikerna talas

ofta om ёvervaldigande mangder av ttur.Dessa
redogёrclscr ar emellertid starkt ёverdrivna.

FёrvissO rlnns har ett stort antal arter, men

individtatheten ar lag. Dcnna h6ga artdiversitet

beror pa att livsmiu6n i regnskogen har varit
konstant undcr en lang tidsperiod.Detta har er‐

Цudit goda maligheter br evolution och lett tin

att ett stort antai nischcr kunnat utnyttias.SOm

exempel pa f6rhaHandet att man flnner minga
arter inen fl individer kan namnas att av de elva

kungsrlskarartcr vi observerade,sag vi siu arter

endast en gang OCh bara tva arter var rclativt

allmanna.

Det ar 6verhuvud taget svart att studcra st6rre

荀ur i regnskogen.Man hё r visserligen en massa

Faglar,inen inan far s五 1lan syn pl dem.De figlar

man oftast observerar ar representanter av grup―

perna nishornsfaglar (Bucerotidac), bulbyler

(PyCnOnOtidac), Sktigg6kar(Capitonidac), ■ug―

snapparc wluSCiCapidac), soll181ar cNeCtarini‐

idaC),astrilder(Estlildidac),vavare σ
)10Ceidac),

duvor(Columbidac)och kungsflskare(Alcedini‐
daC).Vi raknade in gott och val 160 arter,vilket

ar en ganska ltt sifFra jambrt med exkursioner

till Afrikas savannol■ riden.

Stёrre daggttur ser man endast sallan. Frin

Kamerun ar visserligen hela 22 arter antiloper

(VaraV 9 dykantilopcr), Samma antal arter apor
och manga andra daggttur kanda. De flesta av

dessa, aporna undantagna, ar emellertid natt―

街ur. Dartill har befolkningens jakttryck varit,

Och ar alll五 mt,OSedvanligt hart.Jakten bedrivs

dcls pa grund av hariningar i Odlingarna och deis

fё r k6ttets skun. Man iter allt fran elefantcr till

piggsvin,rittor och ormar.Det hardajakttrycket

accentueras ytterlig:lre av att turister latt kan fi

tilstand att f6ra in vapen och jaga nistan ana

villcbrad.

Av iandets reptiler ar den vanliga agamen

(4gα
“
α αgα

“
α)Samt skinkar och geckoё dlor

vanligast.Men inan traffar ocksa pl en del kame―

leonter(Chameleonidac)av vilka det rlnns flera

arter.

Det rlnns manga c)rmarter,varav flera giftiga,

mcn risken, cHer chiansen att stё ta pa dem nar
man tranger genom rcgnskogen ar liten, stё rsta

chansen att fi se ornlar och ёdlor harinan nar de
passerar vagen.

Nattetid hё rs en imponerande konsert av ci―

kador,vartbitare och grodor. De senare ar rikt

reprcsenterade i regnskogarna. Speciellt intres‐

santa ar kanske t」 idgrodorna (Racophoridac)
som i Afrika har intagit den nisch som i andra

varldsdelar innchas av 16vgrodor(Hylidae).

KustregnskOgen

Viinledde rcsan mled att cxkurera i de kustna‐

ra regnskogama TclTangen korsadcs har av tal_
rika backar eller andra vattendrag, vid vilka vi

ofta rlck en god fangSt av dagrJarilar.Dcssa var

latta att ttnga da de i mangd Satt och drack pa



Fig. 5. Fjiirilar kom ofta i stora miingder till bhckarna ftir att dricka.

Butterflies were often seen in large numbers drinking at small streams.
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巧arilen inte giftig men undviks p g a likheten med

acraciderna. Har har vi exempel pa Bates' mi‐

mikry.

En annan inscktsgrupp som obscrverades un―
der dagen var trollslandor(odOnata), en artHk
grupp i det vattenrika Kamerun. Dc var ofta

svara att fanga i dcn starka varmcn.

vi sag och fangade aven reprcsentanter fbr

typiskt tropiska grupper som bё nsyrsor(MantO―

dea), Vllka man litt kanner igen pa dcn langa
halssk61den och de taggbevapnade frambencn
sOm ar Ombildade till fangStben.De ar ofta svara

att fi syn pa da de sittcr i vegetationen och lurar

pa byte,。r6rliga cch med fangstbencn indragna

sa att det ser ut som de sitter och bcr. lDe ar

mycket glupska och hugger snabbt andra insek―

ter sonl ko■1lner fёr narao Liksonl hos spindlarna

blir hanen ofta uppaten av hOnan cfter parning―

den fuktiga rnarken;Praktfulla papilionidcr,gula

Och vita piender samt bla lycaenider. Pa nagra

platser sags dcn sallan Observeradc PαρJ′ゴοα″―

rJ″αc力

“
s,Afrikas st6rsta dagrJう Hl.Dessa stora

巧arilar lyckades trots vara anstrangningar und‐

vika haven.ofta sags lhrggranna C力 α″αχιS‐arter

sitta och suga pa spillning eller kadaver langs

vagen.under sidana fё rhananden var dessa an―

nars sa svarangade rJarilar latta att fa tag l.Nas‐

tan 6verant f16g representanter fOr den stora fa‐

mijen Acracidae.De flesta arterna inom famil―
jcn har ungeぬ rsammaぬ rgkombinationer i r6tt

Och svart,ctt faktum som g6r att alla undviks av

prcdatorer,trots att giftighetcn ar olika stOr hos

olika arter. Detta ar ett utmarkt exempel pa s k

M●1lersk mimikry.Men aven ttarilar inOm andra

famijer harmar acraeidema,t cx宙 ssa nympha‐

lider av slaktet Ps′ ′′αcrα
`α

. I det har fallet ar

ミ
鴻

一
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』
・〓 ∵

“
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en.I cn delfan ater hon upp hanens huvud(oCh

mellankropp)redanお re parningen och detta ar

troligen nёdvandigt fё r att parningen ska lyckas.

En insektsgrupp som liknar bё nsyrsorna en hel

dcl eftersom de har liknandc fangstben och 16r―

langd halsskё ld ar fangslandorna cllcr flor‐

skrackOrna(MantiSpidac).De har emellertid ett
halt annat dbbnati vingarna och tillhё r cn annan

insektsordning, ninlligcn natvingarna(Neurop―

tcra).Dc vuxna tturen ttngarliksom b6nsyrsor‐

na andra insekter ined frambenen.Larverna som
man mycket saHan hittar letar reda pa aggk。 _

konger av jaktspindlar(Lycosidac)i Vilka dc

tranger in och under sin utveckling fё rthr inne―

hallet.Framst p g a larvens mycket specialisera―

Fig. 6. Regnskogen genomkorsas
av t.llrika bhckar och floder.

Many brooks and rivers cross the
rainforest.

dc lcvnadssatt ar fangSlandorna relativt ovanliga

och fas nastan uteslllltande vid liuSfangst.

Kackerlackor(BlattOdea)ar liksom bё nsyrsor

(MantOdCa)S k aggpackcterarc och sammanfOrs
ofta i en ordning mc,d detta namn encr Dictyop‐

tera. Namnet har dlc fatt av att de lagger alla

aggen i en cnda kapsel. Hos cn dcl arter bars
denna omkHng tillsiiggen klackts.

Cikadorna(CiCadidac)SOm man sanan far syn
pa hёr till de mest aktiva nattsangarna.De fram―

bringar Jud med hj:ilp av ett membran pa bak_
kroppcn.Membranet kan buktas ut och in unge‐

ぬr som locket pa cn konservburk  Speciella
muskler drar in mcmbranet och sl五 pper ut det

igcn varvid klickande liud uppStar.under sang―



en arbetar musklerna sa snabbt att de enskilda

klickanden nyter saminan till ctt surrande liud.

Det kanns obehagligt att halla en fangad cikada i

handen da dct later som om diuret SkHker br‐

tvivlat.

Ternliterna(IsOptera)ar rikt rcprcsenteradc i

tropikcrna. Valkanda ar de hё ga stackarna fran

savannomradcn.Inneircgnskogen hnn vien hel
rad ollka typer av stackar. En del sag ut som
hattsvampar,andra som jamntiocka pelare och
yttcrligare andra satt ぬstade vid tradstammar,
dar de liknade en massa tickor som staplats
ovanpa varandra. Vissa artcr har stora halrum
inuti stackarna och kan darigcnom uppratthalla
jamna tempcratur― och fuktighetsbrhallanden.

Tcrmiterna ar sociala inscktcr ined ett komplicc‐

rat kastsystem.Tlll skillnad fran andra samhalls_

bildande inscktcr bestar alla kasterna av bada

kёncn i ungeぬ r samma proportioner.Ofta utgё rs

arbctarkasterna av larvcr i olika stadier, vilka

endast sanan blir vuxna. Vid behOv kan dock,
atnlinstone vissa, utvecklas till s01dater cllcr

kёnsttur.Av fertila individcr flnns det tva kas_

ter De primara k6nstturCn,som utg6rs av en
kung och en drOttning,samt de sekundara kё ns_

diurCn, vilka cndast utgё r en slags reserv ifrall

nagot skune handa drottningen ellcr kungen.

Skaft6gonflugor(I)lopsidac)bar,som framgar
av namnet,sina 6gon pa skaft,vilket far dem att

likna klubbformade antenner. Man ser ぬrre

skalbaggar(ColeOptera)under dagtid an man
kanske fOresthller sig vara fallet i tropikerna.

Manga av dc som visar sig ar emcncrtid stora

och vackra Excmpel ar langhOrningar(Ceram‐
bycidac), guldbaggar (SCarabaeidae,  Cetoni―
inaC), praktbaggar (Buprestidac), mylabHder

(Me10idae,Mylabrini)OCh lycider(Lycidac)rned
kraftigt utplattadc tackvingar.

町uSttngst

Att samla insckter mcd framgang i tropikerna

fordrar att man har mttlighet att bedriva tus―

fingst.Av denna anledning medf6rde vi elaggrc―

gat och annan dartill nё dvandig utrustningo Sa―

lunda stOd jusfangst pa programinet nastan vatte

kv01l och resultatct var i kustregnskogen ёver―

valdigande. Klart domincrande grupp var ttaH‐

larna, av vilka kan namnas de ofta praktfullt
ねrgade stekelttarilarna(SyntOmidac).Dessa gё r

ofta ctt intryck av att vara tvavingade p g a dc
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reducerade bakvingarna Till de praktfulla diu‐

ren hё rde en gul pMagelspinnarc umb″ αsJθ

″ο″ι)SOm ar ganska vanliga i Vastafrika.Tofs‐
spinnare(Lymantriidac)som insamladcs var ofta

vackertfhrgadc i orangc ellcr gult.En variations―

Hk grupp i Afrika ar dc oakta spinnarna lヽ rCt五―

dac).En del av dcssa har varningsarg,cxcmpcl‐

ViS Иrg′4α α″α″グθ.

Man bresぬ 1lcr sig o■ a att tropiska ttarilar

uteslutande ar stOra Och vackra, motsatsen ar

emellertid vanligare.Den fclaktiga uppfattningen

kan ln● ligen berO pa att samlarc ofta endast
hembr praktttur fran sina insamlingsresor.I

筍五lVa Verket ar,1lksOm i vartland,''smattarilar_
na'' den till antalet arter klart donlinerande

gruppen.Bland dessa var mottttarilarna(Pyrali‐

daC)talrikast. Vecklare(Tortricidac)OCh litho―

colletider insamlades eller stts i nagot ttrre an‐

tal. Enstaka exemplar av egentliga malar(Tine‐

idaC)OCh adelider liksom ett ininggrenat巧 五der―

mott(6.fam CopromorphoHca)inSamlades.
Andra grupper som erh61ls pa bus var Vartbi_

tare (Tettigon五dac),  syrsOr (Grynidac) 。ch
skinnbaggar(Hcmiptera,Heteroptera och Hom―
optera). Av tvavingar (I)iptera) kan namnas
fJadermyggor (ChirOnOmidac) och harkrankar

(Tipulidac).Av de scnare insamlades bla sadana
som harlang sugSnabelこ lep力α″′ο

“
ッα)・

I tropikerna ar skalbaggarna lattast att insanlla

pa lius.Pa starkt fuktiga lokaler fё rekonl dykare

(Dytiscidac),Vattenbaggar(HydrOphilidac), he―
lodider och hellnider i mingd. Pa lite torrarc

lokaler var ett stort antal famijer ttretぬ dda.

Speciellt talHka var kortvingar(Staphylinidac),

bladbaggar(ChrySOme五 dac)oCh jOrdlё pare(Ca‐

rabidac). Vidarc var barkborrar (SC01ytidac),

ollkfotingar (heterOmerco oCh bladhorningar

(SCarabacidac) ganska Hkligt fbrekommande
Nastan alla sag helt ordinara ut Och endast fa var

spektakulara.Tlll de senare far nog inda raknas

reprcscntanter av den huvudsakligen tropiska
famijcn Brenthidac,med sinalanga och krumma

bcno Namnas bё r ocksa stora med herkulcsbag―

garna beslaktadcノ 4rc力ο″―arterna(SCarabacidac,
Dynastinac), SOm pa vissa lokaler liudligt
''dundrade"in inotlampan.Till prakt(巧 uren hё r‐

dc ocksa en del ra,lt stora knappare(ElateH―

daC). Bland dc roligare grupperna bё r ocksa

varvsflugorna(Lymexylidac)namnas,vilka trots
namnet ar skalbaggar.

Orn man drog sig bortom lampans sken kundc
man sc skalbaggar som si五 lVa idkade tusfingst
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KHng tradkronorna flё g nanlligen an massa cld‐

flugor(Lampyridae;hven arter av andra fanliber

sonl lyser, brukar ga under namnet eldflugor)

sOm hela tiden blinkade med sitt kana sken.In‐

tressant ar att notera dels att det alltsa ttr hanar

som sandcr ut skenet och dcls att dess lius inte

lyste konstant utan blinkade i en jimn rytin,Pa

grasmarker fann vi daremOt lysmaskar av hon―
kёn(LampyHdac― samma famij som eldflugor―

na),SOm ilikhet med var vanliga lysmaskにα″‐

ρyrFs″οc′′′
“
ca)lyste med ett konstant sken.

Vid bickar och andra vattendrag domineradcs

busfangSten ofta av nattslandor(TriChOptera)
och dagslandOr(Ephcmeroptera).1ミ Ven enstaka

bickslandor(PleCOptera)erh61ls.

Fig. 7. LjusfAngst var en givande
metod i regnskogen.

Catching insects at light was a suc-
ces;sfull method in the rainforest.

Otrevliga insekter

巧uSttngsterna br16pte intc alltid ''smart‐

fritt'';ofta fOrs6kte stickande insekter hindra oss

i vart arbete. Tin dc mest besvarande hё rde

dc  milliineterstora  sandflugoma (CCratopo‐
gonidac), vilkas stick fё rorsakadc svullnader
och som hos en av oss orsakadc sk tropis―
ka sar. Knotten(Siinulidac),vilka ofta satte sig

runt vara anklar, gav oss besvarande klada.
Minst kannbara var de talrika rnalaHamyggornas

(4″ρρあ′′′s gα″らたI`)stick.Ca 209る av anophe‐

lcsmyggorna 1 0mradet uppges vara bararc av
malariaparasiten. ′tven enstaka bromsar(Taba‐

nidac)16rs6ktc fa sig ett skrovmal av vart blod.
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Fig.8.Manga afdkanska dubbelfotingar ar stora

Many african millepeds are large.

Dessa flugOr ari Kamerun bla barare av den s k

loa-loamasken.Det ar buaktligen rekOmmenda‐

belt att medbra myg80Ua och Salubrin vid cx―

kursion i regnskogsomraden.

De varsta marod6rerna i tropiska Afrika ar

emellertid vandHngsmyrorna(Dorylinae),Vilkas

kёnsttur(sOm dOck ar helt obrargliga trots sina

kraftiga kakarl ofta kOm till饉 ngstlampan Arbe‐
tarc och soldatcr ёversvaminade sonlliga 10kaler

med sina aldHg sinande vandringstag.Dessa ar
sa langa att nar halften har passerat gar lnyroma

nere i en ttup ranna och nar sluttrupperna drar

fё rbi har rannan ёverbyggts sa att lnyrorna gar i

en undettordiSk tunnel. Pi en 10kal drog vand‐

ringsmyrorna fOrbi i sadana mangder att uus‐
fingsten maste instanas.

Pa sandstrinder i tropiska Vastafrika fOre‐

ko■1lner de plagsamlna sandloppOrna(7′ ″gα ′′―

77`′″α″s),varS honOr borrar sig in undertanaglar.

Dctta rlck tva av exkursiOnsdcltagarna erfara.

Inlandsregnskogarna

l dessa erhёls i huvudsak samlna grupper av
insekter som i kustregnskogarna,Inen ifarre an_

tal.Det samre resultatet kan ha berott pa kallare

natter och nagot torrare luft. Omradct saknade

emellertid inte begivenheter. Bla hadc vi turen,

da vi stannat vid en bick fbr att samla insekter,

att fa sc en gorillahane lufsa ёver vagen ca 50 m

bort. Da vi sprang bort till platsen dar den gatt

ёver,blev vi omedelbart paminda om dess nar―

varo― han stod ca 15 m in bland traden och slog

sig mycket Judligt br br6stet.

I dcnna del av landet bes6kte vl ocksi ett par

s k reservat fё r skOg och fauna. Dess egentliga

syfte kOm vi aldHg underfund med.Man kunde
dock latt konstatera att det var i dessa omraden

som dc stora skogsbolagen hade sina stё rsta av―

verkningar. Vidare jagades det till synes helt

Ohaminatinonl omradena.
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Fig. 9. Savannen ndrmast regnskogen ir tit.

The savannah close to the rainforest is dense.

HOglandssavannen

Efter att ha exkurerat cn tid i regnskogsomra‐

det fbrayttade vi oss till hё glandssavannen norr

om skogarna,vars insektsfauna nu under torrti‐

den var ganska fattigo Villlnan uppna gottinsam‐

lingsresultat i savannomradet b6r bes6k gё ras

under regntid. Fё r att erhalla ctt nagot si nar

rikligt matcHal sanlladc vi da“ ёr i huvudsak

langs vattendrag.Pa des,a lokaler var dominan‐

scn av nattslandor (1「 HChOptera), dagslindor

(Ephemeroptera)och knOtt(Sirnulidac)stOr.
Pa grasmarkcr var grashOppOr(Acrididac)tal‐

rika rnen svaringade i varmcn.De intressantas‐

tc var nog de manga represcntantcrna f6r en
grupp som sannolikt tillhё r underfamiben Acri―

dinae.Dessa rnycketlangsmala insektcr har rela‐

tivt korta, ofta sagtandade antenner som ar

mycket locka Vid basen och successivt smalnar
av mot spetsen.Under flykten later de hё ra ctt

om trumgrashopporna paminnandc smattrande
liud.

Endast a fJarilar sags och insamlades.Av en

till長 illighet upptackte vi har ett Originellt satt att

fanga svarmare(sphingidac)pa. Vi hade agnat

efterrniddagen at fagelringmarkning.Nar skym_
ningcn kom fylldcs vart nat pa nagra minutcr av

dessa rJarilar.

Kamerunberget

Dctta berg haer sig nastan heltisolerat mer an

4.000 meter ёver l)mgivningen. Vid var bestig‐

ning hade vi pa grund av dess branthct ingen
malighet att mcdbra uusttngstutrustning.In‐
samlingsresultatet blcv da“ ёr ganska magert.En



Fig. 10. Larv av tofsspinnare (Lymantriidae).

Caterpillar of a lymantriid.

del skalbaggar,dagtthHlar, skinnbaggar och flu‐

gOr tillvaratogs. De nesta hittades i dcn bergs―

regnskog,som beklader bcrget rncllan l.000 och

2.000■16h.Den daめ ver belagna,sa har ars till

stora delar avbranda savannen var artfattig;nag―

ra nugor,ett par skinnbaggar och cn bladlusko―

10ni(Nα SοκοッJα )insamladcs Blad16ss(Aphidi―
dae)ar annars mycket sparsamt fё retradda i AF

Hka.
Intressant var daremOt den flora som vi rnё ttc

pa bcrgCt・  Representanter fё r atskilliga i pale‐

arktis typiska sl五 ktcn stod har blandadc lncd rent

afrikanska l bergsregnskogen fann vit ex Gι rα―

″ゴIz″ οε
`′

′α′〃″1,R″
“`χ

αらyssfれゴε
“
s,rhα′Jε′r“″

′力y″ c力οcarρ
““

,Rン b“s′ J″ ″αr“s(goda bar incd

cn smak mittcmellan ha1lon och smultron),I“‐

ραr′′″s sρ ., Oχ α′Is cο″″Ic″′α′α och den kosmo―
politiska Pr′ ″jグ j〃

“
 α9“′″″rr“  (ё rnbraken). Pa

Rιsa r〃′Ka″ι′
“
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grissavannen hё gre upp fann vi likasa manga

v,lbekanta slakten: cι′αs′Jン ηt sρ・, Dι Sc力α
“
ρ―

s′α ′ηilJbraθ ′′J, κο′′ι″′α εα′′″sピS, F′sr“εα

spp.,3″ο″′s′ι′′οε″′
“
s samt Иgrο s″s″α″″″

och И. 9“ ′″9“
`s`′

α Av de afrikanska artcrna

fёrlanar dc i bergsregnskogen vaxande upp till

10 1nctcr hё ga tradormbunkarna(Cy・ α′力ια εα
“
′‐

″ο″Jα 4α ), samt pa savanncn,tradbungcn(Erゴ εノ_

″ι′Ja“α″″′′)att namnas.

Framtiden

Resans vcrkliga utfall kan cmellertid pa detta

stadium inte till fullo 6verblickas. Arbctet med

uppsorteHng,preparering,bestamning Och i fё‐

rekominande fan nybcskrivning,ar cndast i sitt

bcgynnelseskede. Vi har ocksa fё rhoppningar

om att kunna fёlia upp dcnna rcsa mcd ncra
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bcsёk i Afrikas regnskogar.Vi hoppas pa sa vis

kunna sakra en del kunskap, om specicnt de
lagrc och nlindre kanda tturen, innan de sista

regnskogsOmradena ir ett rninne blott

Nagra praktiska tips

Bll hyres l五 tti antingen huvudstaden Yaound6

encr i kuststaden Douala. PHset ar emcnertid
brvanansvart hё gt;ca l10 kr′ dag plus 9 kr per

kёrd mil br en standardbil(Renault 12).Dartill

kommer bensinkostnadcr pa l,80 kr/1iter. Va―
garna ir som regel obclagda.Endast i anslutning

tin de stё rre stadema brckommer asfaltbel亀 g―

ning. De flesta grusvagarna ttr undcr torrtiden

emellcrtid i gott skick. Manga av de mindrc va‐

garna ar dock reialt gropiga och steniga och ar

sannollkt ofarbara med vanlig personbil under
regntid.

Hotell av tuHstklass rlnns pl de st6rre orterna.

Vill man ut i skogarna maste man emellertid

6vcrnatta i talt, vilket gar alldeles utmarkt. vi

hade aldrig nagra r)roblem med vare sig lokalbe‐

folkning ener myndigheter i detta avscende.

Stёrsta problemet iir snarast att flnna en tillrack―

ligt stor och tOnr plats att sll upp taltet pa.

Matfrttζ an 16ste vi dels genom att bunkra kon‐

scrver(ett begransat utbud flnns)i de stё rre

orterna,dels genolm brё d och frukt,framst ba_

naner,ananas och papaya.Pa de stё rre orterna

rlnns iven■lineralvatten att kё pa,Inen detta ar

dyrt(5 kr/1,5 1iter)Vi fё redrOg difё r att dricka

vanligt brunnsvatten cfter att ha tillsatt k10rta―

blettcr.


