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During a visit of four wecks(1l January to 8 February 1979)in Kenya the bectle fauna was

studied Collections wer chieny made in the mountain and galery forest of Mount Elgon,
on the savanna of Mount ElgOn, and in the tropical rain forests Kakamega Forest and
M'laba Forest. Notes are given on the working methods and the biotopes. About 2000
species of bectles were collected
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nadslangぬ rd tin Kenya.GenomÅ ke H01ms
mangariga vanskapsfё rbindelser med en svensk
farmare och hans famij pa Mount ElgOn― drygt
40 svenska nlil NO om Nairobi―  hade vi den
stora fё rmanen att under st6rre delen av vistel‐

sen bo och ha var bas hos dem.Vilevde silunda

under ordnade fё rhananden och hade det oerhё rt

trivsamt hos vara gastfria vardf。 lk. Fё r langre

utaykter stod sa gott som varJe dag en bil med

afrikansk chaumё r till vart f6rfogande.

Farmen― var exkuslonsbas

Farmen ligger ungettr 2000 ineter 6ver haveti ett

kuperat och delvis uppodlat landskap, dar sk。 _

gar, savanner och traskmarker tidigare utbrett

sig.Betydande rester av den ursprungliga natu‐

ren finns dock fortfarande kvar,kanske sarskilt i

form av ganeriskogar utmed vattendragen. Un‐
der vackert vader har inan fran farmen en hanfё ‐

rande utsikt dels lnot den till stor del annu skOg‐

kladda bergsiatten Mount Elgon, som nar 4321
mё h, deis mot fantastiskt formade berg vid
norra och 6stra synranden.

Farmen grundades i mitten av 1920‐ talet av

den annu vid god halsa levande 90-arige kraftkar‐

len och hedersmannen Robert Anders6n, som
vid kv01lsbrasan hade mycket intressant att be‐

ぬtta om sitt och famijenslinga l市 i Kenya.Han
berattadc garna och detta blev fё r oss hё gtids‐

stunder. Frin att ursprungligen ha odlat kaffe

och efter en menanperiOd av mttsodling hade

han som i Sverige utbildad och intresserad trad‐

gardsman slutligen stannat fё r fruktodling i stor

skala. Nu hade han pa sina 400 acres omkring

30.000 frukttrad av huvudsakligen avocado och

applen,den fё rstnamnda frukten fOr export,de

senare br brshuning inom landet.Fran ren
vildmark hade han undan fbr undan byggt upp en

mёnstergilt sk6tt farm med vattenanlaggningar,

erforderliga byggnader och moderna hittlpmedel

av olika slag. Under hё gsisong kunde den ge

arbete at nera hundra inf6dda― bara det en be―

rё mvard garning.Med stolthet kundc han se till―

baka pl ett beundransvart livsverk― dock inga‐

lunda vunnet utan stora mё dor.Bara utprovning
av br klimat och jordman passande fruktslag,

deras kvalitet och hanbarhet vid linga frakter―

allt maste kё ras i lagom tempererade lastbilar

den ianga vagen till Nairobi‐ tradcns barighets_

grad,ratta sk6tsel och skydd mot insekter och

svampar,som antid utgё r en fara vid inonokultu‐

rer,hade tagit lang tid att utexperimentera.Som

den eld筍注l Robert ar syssiade han ocksa mycket

med korsningar av olika fruktsorter och hade
aven pl den vagen natt vackra resultat. Fortfa‐

rande 6vervakade han eller utfё rde egenhandigt

alla okuleringar. Stё rre delen av farmens skё t―

sel,den kravande fOrsauningen av produkterna
och dcn numera ci latta kOmmunikationen med
landets myndigheter hade han med alderns ratt
dock tryggt 6veriamnat till sin i ana sySSlor val
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insatte son Kane,ocksa han en stor hedersman

som pl ana satt hialpte oss till ratta nar sa be_

h6vdes.

svaHgheterna fё r vita att driva en farm i Ke‐

nya ar fё r narvarande mycket stora De flesta

vita farmare har i denna del av landet,frivilligt

ener dartill tvingade,begett sig i vttg och deras

farmer 6vertagits av svartao Som ett tidens tec‐

ken kan namnas, att den Anders6nska frarmen

omges av ett synnerligen bastant taggtradsstang‐

sel fё r att fё rhindra fruktst01der, som enligt de

svartas fё restalning ar tillatna nar det ganer vita

agare.Dari tycks dc ha medhall av inyndigheter―

na, som blundar och sallan gё r en anvarlig ut‐

redning av anmalda st61der. Men inte ens ett
kraftigt stangsel, vars ingingar bevakas,ar till_

ぬckligt som skydd.Vatte natt vaktas farmen pa

stingslcts insida av 4-5 svarta(helSt av annan

stam an folket i ёvrigt)med schafrar, var宙 d

vakterna i sin tur kontrolleras av en vit pa mo‐

torcykell Tidigare hade nanlligen fruktst61der agt

runl,varvid det befunnits att vakterna trots an‐

nan stamtillhё righet varit i maskopi lned ttuvar_

na,sonl darlgenOnl haft ett lattJobb.organisat6‐

ren av kupperna― fast annu ci 6Verbevisad dar‐

onl-lar bo pa platsen och darinneha cn betrodd

stalining.Fё r Tor‐ Erik Leiler och mig,som bod‐

de ett stycke frin farmens huvudbyggnad, var

det en sansam upplevelse att pa hemvag fran
kv11lssamvaron i den inё rka afrikanska natten se

vakternas lius glimma eller h6ra motorcyklisten

fara omkHng pa sin inspektionsrond― samtidigt

som vilyssnade till grodornas ideliga kvakande i

en pёl utanfёr var bostad

Klilnat∝h vaderleksfbrhallanden

Farmcns klimat paminde om var svenska br‐
sominar.Temperaturen pa dagen kunde gi upp
ti1l omkHng 25° C i skuggan, men gick kvanar,

natter och morgnar ofta ner tin ll-14° Liumma
kvallar,lampliga fё r uuSfingst av insekter,upp―

lcvde vi salunda可 . Fё rsёk med sadan gav av

skalbaggar ringa utbyte,av andra insekter,t ex

smattarilar,nagot mera.Den s k stora regntiden

―ofta mcd dygnsregn― infaller i denna del av

Kenya i slutet av mars till bё rian av m西 och den

s k lina regntidcn ― mest med regnskurar ― i

novcmber till deccmber Januari och februari ar

daremot nOrmalt torra manader. si blcv det
emellcrtid inte under var Mount Elgon― vistelse.

Det regnade manga dagar framat efterrniddagcn

samt pa kvallen och natten.Och regnen varinga―

lunda mattliga utan den saminanlagda neder―

bёrdsmingden cnligt en vid farmcn fё rd mang‐

arig statistik rekordartat stor Vid ett tillfhlle

kom pa tvi tiinmar ca 90 min regn,ett vcrkligt

tropiskt ovader rned blast,blixt och dundcr.Det―

ta blev bide till f6r―  och nackdel f6r exkursio‐

nerna. Den vid var ankomst nagot fё rtorkade

vixtligheten bё ttade iter bli friskt grё n och
blomrik, nigot som f6rmodligen aven gynnade

insekttillgingen.Mcn samtidigt blev manga enk―

larc ler‐  och grusvagar Oframkomliga mcd bil,

vilket inedforde att vi aldrig lyckades ta oss upp

till dc hёgsta nivierna pl Mount Elgon.

Luftfuktigheten och de annalkande regncn

』Orde OCkSa,att vi flck vara rned onl en saregCn

upplevelsc med ternliter inom farmens omrade.

Vid sidan viderick blir det oro bland dc beving―

ade kёnsdiurCn,som da s6ker sig uti detfria mot

obestamda mil. Ncgrerna var mycket intres―

serade av skadespelet,ty termitcrna ar fё r dem

lackerheter,antingen sonl rostade eller au natu‐

rel. En stor samling svarta ungdomar sag och

hёrde vi en dag syssla ined termijakt,di dc ined

kttppar ivrigt trummade pa trabitar fё r att locka

fram● uren.Dessa lar namligen brvttxla vibra‐

tioncrna som trumlnandet istadkommer med
regnets smattrande. Under regnvader hadc jag

avenledcs tillぬ lle se hur kёnsmogna tcrmiterja―

gade varandra pa marken och paradc sig f6r att

sedan snabbt bcfria sig fran flygVingarna.

Exkursioner nara farmen

Till stor del kom exkursionerna att gё ras till fots

med nigorlunda ursprungliga omraden i farmens

omgivning som mal. Harvid undersё ktc vi pa

olika hadnivier sarskilt grundligt ganeriskOgar

utmed ■oderna Kaptega och Suam, vilka har
nara deras upprinning pa Mount Elgon ci ar bre_

dare och diupare an Fyrisin i Uppsala.Flodcn
Suam bildar grans mOt uganda, varfor vi vid
insamling langs den flck iaktta en viss fё rsiktig―

hct.

Redan fran bё ttan erhё ll vi ett starkt intryck

av insektrikcdom,brst och framst i fraga om
arter, medan individantalet i regei var lagre in

det vi hemina ar vana vid. Faunan v'xlade fё r―

vanansvart mycket fran plats till plats,五 ven da

avstandet incllan dem i horisontalled endast var

nagot hundratal incter

vara viktigastc insanllingsredskap var sa1l och



Fig. l. Ett vadstalle i galleriskog vid Kaptegafloden, ca 1900 m <i h.

A ford in the Kaptega river, gallery rain forest, about 1900 m. Photo: A. Holm.

fingstparaply, ■lindrc ofta kom slaghavcn tin

anvandning i den taggiga och snariga vegetatio―

nen.Ga‖ criskogen 16per som ett smalt band ut―

med vattcndragen och bestar av sivhl stora trid,

mer eller rnindre tatvaxande,som av buskar och

ёrtcr.En stor artrikedom galler alla dessa vaxt―

slag,de flesta fё r oss okanda. snarigheten med

bl a liancr och taggiga akacior liksom den oftast

branta tcrrangen kunde vara nog si svar att arbe_

ta i,mcn a Sallan fanns ingingsё ppningar dar

man effektivt kunde sana markfё rnan. Dcnna
var mcstadels val utbildad, lagonl multnad och

lagonl fuktig efter regnen samt rik pa skalbaggar

och andra insekter, spindlar m m Sangodsct
brukade vi grovgranska pa platsen, sarskilt be_

traffande stё rrc ttur,Varcftcr dettogs med hcm i

tygpasar for vara mcdぉ rda,avÅ ke konstruera―

de, hopliggbara Berlese― apparater. De utforde
ctt brtriffligt arbetc,mcdan vi ttalVa sov cller

syssiadc med annat.Pa si satt sparadc vi tid och

kom sakerligen at manga smaartcr,som vid van―

lig gcnomging av godset skullc ha undgatt vara

ёgon lnnan detta ladcs i automaten,granskade
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vi noga tygpasens sidor,dit manget tr6gt diur―

sarskilt c。 lyd五 dcr och vivlar― ofta krupit upp.

I galle五 skogen fanns ibland glantor,sOm ikan―

ten hade buskar, ofta blominande och omsling‐

rade av klangvaxter.Dar uuset hade fritt tilltride

fё rekonl en frodig vegetation av 6rter.Pa sadana

platser kom framfё r allt skarmen Och haven till

anvandning. Daremot var det mera shHan vi i
galleriskogen patrhffade av vedinsekter skadadc

trad Och buskar. Lange hade vi haft ёgonen pl

en tradfOrmig EIrρ た0″bJα (E.2 Cα ″′′′αわ″′ィ727,in―

tll 15 m hё g), SOnl i enstaka exemplar vaxtc i

gallcnskogen br att om m● ligt tt en inblick i

dess skalbaggsfauna ochjimfora den med Kana―
rie6arnas. Tlll var bcsvikclsc var dc ncsta
euphorbiorna utan insektangrepp ener hade sa_
dana hё gt upp i dcn fbr oss oatkonlliga kronan

Men en dag hittade vi pa marken nagra avsaga_

de,lagom uttorkade grenar,som noggrantinven―
terades Det visadc sig da,att skalbaggsfaunan i

stora drag liknadc Kanarieё arnas. Sammanlagt
ti‖ varatogjag i dct ratt obctydliga grenmaterialct

29 artcr skalbaggar,darav l hydrophilid(Dα Cry―

躍
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′οsrι″″ク″9ブ 77SIr′α″′ Lap.), 15 staphylinider(hu―

vudsakligen  Aleochariner), 4 nitidulider,  6

curculionider och 3 scolytider Har dominerade
alltsa kortvingarna, medan pa Kanarieё arna

barkborrarna g6r det.Bland vivlarna fanns en art

tinhё rande slaktet♂И′s′′ιs,ctt typiskt kanariskt

Er/′力οrbノα‐街ur lnga av arterna var gemensam‐

ma fё r de langt ifrin varandra skilda omradena

och sa brekommer d heller nagon tradfOrmig
typ av E``ρ 力ο″わ′α med loCk bark pa Kanaric‐
oarna

Vegetationen i ganeriskogen och dess narmas_

te omgivning,som mest utgiordes av savann el‐

ler odlad mark, vttxladc fran st,1lc tin stalle,

aven dar dessa lag nara varandra. Detta paver―

kade givetvis ocksa faunan och bidrog till dess

variation.

ocksa pa de angransandc odlingsmarkerna

画Orde Vi manga intressanta fynd, sisom i
bananplantagerna med deras markavfa1l och
ruttnande stammar,undcr stenar,som vid denna

arstid dock tt var mycket givande,samt i spill‐

ning,kompost‐ och Ograshё gar,dar dct Onl fuk―

tigheten var lamplig kunde vilnla av insekter och

anehanda andra kryp
lnonl farmcns inhagnadc omradc gav tradgar_

darnas buskar och blominor, gras― , kOmpOst―
och gё dselhё gar samt ruttnande frukter ratt

mycket(む ur,Inedan den v,l utbildadc 16vfOrnan

i de tata avOcado―plantcringarna var ganska art―

fattig,m● ligen en foud av tradens besprutning

med kenlikalier.Tidigare hade sarskilt hppeltra―

dens rё tter ofta alivarligt skadats av ollonborr―

larver, men bland annat genom att man s6kt
halla marken fri fran vhxtlighet narmast traden

hade denna fara numera avvattts.vid vart besё k

verkade a‖ a trad trOts Omgivningens insektrike‐

dom friska och i fuli vhxtkraft.

Andra exkursloner pl Mount Elgon

Nar inan kommcr till cn ny plats,brukar det ta

tid innan man blir orienterad och kan flnna lё‐

nandc cxkursionsmal. Mcd lcdning av goda lo―
kalkartor och Akcs lokalkanncdom beh6vde vi
denna gang a brottas ined sadana svarigheter.Vi

JOrde med bil och dlrefter till fots atskilliga
langrc cxkursioner uppat Mount Elgons bergs‐
skogar pa olika httdnivier,men hё gre upp an till

knappt 2500 nl lyckadcs vi efter allt regnandc

tyvarr aldrig komma.Anda blevね rdema med bil

ratt aventyrliga pa daliga, blё ta, ibland nastan

botten16sa lervagar ener pl av regnet renskё lida

smavagar med ●hmn berggrund i dagen, stora

stenar och ttupa grOpar.助 heller kOmmer宙 att

glёmma,nar vii bergsskogarna vid ett par tillfal―

len hadc elcfantcr och bufflar i var omgiVning.

Ena gangen fann vi det radligast efter varning av

en tillskyndande neger onl en i narheten varande

eleね ntttord― SOm vi可五lVa ci hade en aning om
―att hastigast byta exkursionsomrade.Den and―

ra gangen,da宙 可 heller sag diure,men bland

buskar och taggiga snar fё jde deras tilltrampade

stigar,hadc Tor‐ Erik Lciler tillぬlle att salla tam_

ligenぬ rsk elefantspillning och jag buffelspin―

ning,nagot som ingen av oss fOrut varitrned om.

Mount Elgons ursprungliga bergsskogar fir i

de trakter vi vistades alltmera vika fё r odlingar

eller lamna rum fё r snabbvixande och v,lartad

men i naturvanncns ёgOn oerhё rt trakig OCh en―

fornlig,plantcrad skog,givetvis till stort rnen fё r

ursprunglig■ ora och fauna Langre ned in till

omkring 2400 m flnncr man naturskogen knap―
past numera.Som vil ar har dOck ett stort omra‐

de naturfredats och blivit en fristad ocksa fё r dc

st6rrc bergsdiurcn,t ex apor och elefanter.Inom

detta omrade hade vi tyvarr ei skaffat oss till―

stand att sanlla.

Ett minnesrikt intryck av bergsskogens ut‐

seende flck vi sarskilt cn dag, nar vi lyCkats

komma upp tin nara 2500 meters had.Dar mё tte

oss en ganska ёppcn skog,fOga besvarlig att r6ra

sig i,dar dc stOra tradcn vaxte glest och markcn i

ёvrigt intogs av mcr cllcr mindre snariga och

taggiga buskgruppcr.Mellan dem fanns gras och
ёrter, varibland 6verraskande nog hё ga bran‐

nasslor fё rekom i stora bestand.Aven dcn hё gre

upp belagna bambuzonen hade har utlёpare i

form av sma tita tridgrupper pa nagra kvadrat‐

meters yta. Bland de stora traden var en Pο do‐

`・

αψ″S― art,som nar 40-50 m ih● d OCh grovlek

darefter, vanligast. Flera grova, stlende sav五 1

som liggandc torrstaminar av detta barrtr,d un‐

dersё ktcs,nar dc i dcn 10Cka skorpbarken visa‐

de sig ha flyghil efter skalbaggar. Arbetet dar―

med blev mё dosamt,emedan barkcn oftast satt
hartfast vid veden och knivcn var det enda verk‐

tyg vi hade att bracka 10ss den mcd. Dar fukt

trangtin Och en begynnande svampbildning upp‐

statt,giCk arbetet lattare,och det var huvudsak―

ligen pa sadana sthllen jag lyckades sanlla in ett

ritt ansenligt antal st6rrc och mindre tradskal_

baggar.

Dct som gav mest pa denna lokal var emener―



Fig.2 Bergsregnskog pa Mount Elgon,ca 2400 m ё h.

Mountain rain forest of Mount Elgon,about 24(Dm.Photo:Å Holm
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made euphorbior, vidunderligt uppbyggda ter‐

mitstackar m m.Savannen hade ctt nkt fagelliv,

sarskilt av rovfagel,。 ch vid ett tillfhlle hade vi

gladien se giraffer avbeta akaciornas kronor.

Aven de infOdda vi sag vid sin boskap eller pa

vag till och fran en marknad var av annan stam

eller ras an dem vi var vana vid:statligare bygg‐

da, med mindre negerlika ansiktsdrag, mer pH‐

mitivt kladda,kvinnorna ofta rned bara brё st och

tunga metanringar omkring halsen ener i de ut_

dragna oronsnlbbarna.

Nar vi kOm fram till Suam,宙 sade sig floden

dar Och en nu nastan uttorkad biflod ha en gan‐

ska bred och ovantat sluten galleHskog pa sand_
jord. Den bestod av andra tradslag, Val mest

akacior,och andra buskar an dem vi brut giOrt

bekantskap med. 1」 nder en stor, skuggig F′ ε′s

med styltrёtter inrattade vi var lagerplats. Ort‐

vegetationen var torftig,va“ ёr havning eilё nade

sig. Sanlina var fё rhanandet vid bankning av

buskar,som brekom i ett tttal arter och a Var

blommande.

tid som vanligt skakning i skarm av buskar och

hёgvuxna,garna b10minande ёrter samt saHning
av fOrna i de stёrre busksnaren.Aven undersё k‐

tes den i bambun val utbildade och lagom fuktiga

fё rnan,som var rnycket innchansrik,sarskilt pa

sma staphylinider och andra smaarter,som vi ei

funnit nagon annanstans.Ei heller brsummades

salining av olika slags spillning,varvid det visade

sig att faunan pa denna h● d var annOrlunda an

langre ned.

Exkursion tin savannomrade

En av de intressantaste exkursionerna till ett

rclat市 t torrt savannomrade」 。rde vi en varm
och solig dag 40-50 km fran farmen norrut till

Adradukoit vid floden Suam ca 1360 m 6 h.
ocksa resan dit er● 6d mycket av intresse.Vi
passerade fё rutom negerbyar med primitiva
odlingar ett av manskHg kultur oberё rt,smaber―

gigt savanniandskap med akacietrad av olika

siag,r6dblommande E″ ′ル′″α,statliga tradfor‐



Fig 3 Frodig busk― och ёrtvegetation i utkanten av bergsregnskog pa Mount Elgon,ca 2400 m ё h

LuxuHant shrub and herb vegetation outside the Mount Elgon mountain rain forest,about 2400 m. Photo:A
Holm
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Fragan blev alltsi vilka fingstmetoder man

har kundc anvanda sig av.I〕 ladfё rnan under det

nhmnda F′ c″ s― tradet Och ctt par andra gav vid

sillning foga uppmuntrande resultat.De ratt tal_

五ka vindttillda traden,sOm ibarken hade gott om

nyghil efter skalbaggar,var antingen fbr gamla

och uttorkadc eler svara att handha med sin

harda bark och ved.Ur sidana erhё Hs dock efter

idogt arbetc ctt ratt ansenligt antal trevliga arter.

Avcn medtogs hem nagra avsagade trastyCken
mcd larver sonl senare klacktes,sasom Иg″〃7rS‐

och P′αryρ″s_artcr.Vid den sandiga,nakna flod‐

strandcn kunde en och annan art tas gcnom vat‐

tcnskvalpning,  mcdan dar flygande,  ytterst
skygga santtagarc gackade alla f6rs6k till fingst.

Stёrrc framgang hadejag vid salning av spilining

(mCSt av far och getter)pa sanden med en till
stёrrc dclen aterigCn ny fauna eller dijag hittade

rcstcrna av cn halvt uttorkad honungsgravling,

som innchё H minga asskalbaggar,dock av ratt fa

artcr.Slutligen fannjag den br mig mest givande

biotopen,som var en hnnu nigot fuktig driftrand

av lё v,kvistar och annat avfall pa skuggSidan av

den uttorkade biflodcn Den undersё ktes grund―

ligt och gav ett 40‐ tal ''nya" arter. Samtidigt

hade Tor‐ Erik Leiler vid huvudflodcn upptackt

en mycket16nsam lokal,som utgiordeS av gras―

och 16vfё rna pa den sandiga strandsluttningen,

dar Ocksa manga ttur erh611s genom uppdragning

av vaxtrё tter.Sammanlagt uppgick skalbaggsut―

bytet f6r rnig denna dag till ett 100-tal arter,dock

mindre an som vanligen var fallet under en dags―

fangst i narhcten av farmcn.

Tropisk regnskog

Pa grund av allt regnandc blcv vi som fOrut an―

tytts tvungna att till viss del lagga om cxkursio―

nerna, vilket knappast giOrde dessa nlindre in‐

tressanta,snarare tvartOm.Sa konl det sig,att vi

under tre dagar flck tillfane besё ka dc numcra i
denna dcl av Kenya s,1lsynta resterna av ur―



Fig. 4. Akacia-savann vid Mount Elgon, ca 2000 m <i h.

Acacia savanna of Mount Elgon, about 2000 m. Photo: A. Holm.

sprunglig tropisk regnskog nerat Victoriattё n.

En stё rre skog,Iく akamega Forest,belagen ca 6
mil norr om Kisumu pa 1650 m:shadё  h,agna_
de vi tva dagar at, men st6rdes tyvarr dar av
ganska rnycket regn.Denna skog ar naturfredad,

vilket dock inte hindrade att vi utan svarighet

erh6‖ vaktens tillstand att bedriva insanlling av

insekter och spindlar och av hononl五 ven flck lite

可01p med Orienteringen.En mindre regnskog,

tili sin sammansattning inycketlik den fOregien―

de,hade vi upptickt pa nerresan till lく akamega,
besёkte den som hastigast under hemぬ rden och
atervande dit nagon vecka senare fё r heldagsbe‐

s6k under vackert vader. skogen heter M'laba,

ligger nigra svenska nlil norr om Kakamega och

pa ungeぬ rsamma h● d SOm denna.Den gransar
pa cna sidan till stora landsvigen och nis d五

“

6r
bekvamt fran denna.

arl慧灘 よ稔

rF:[lttl贅
ぽ 鵬 薫 ti飛選 :

画Ort bekantskap med i kustomradet sё der om
Mombasa,vixtc de stё rsta traden ganska giest.

De kan bli bortat 40L45 m h6ga,och menan dem
vaxte sedan stё rre och nlindre trad i 01lka etager,

en anpassning f6r uusetS basta utnytJande.
Langst ned fOrekom en mer e‖ er ■lindre tat
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buskvegetation och i regel tita ёrtbestind. Allt

var frodigt och friskt grё nt,inanga trad pa grund

av hёg luftfuktighet kladda rned mossor och epi‐

fyter eller omslingrade av lianer och klangVax_

ter. Framkonlligheten var dock tt sarskilt be_

svarlig, mycket beroende pa att taggiga vaxter

nastan helt saknades. Torrtrad och vind,11len
var det ovantat nog tt sarskllt gott om,och det

drttde ganska lange innan vi lyckades flnna si‐

dana limpliga fOr undersё kning. Av trad Och
buskar fOrekom en mangd 。lika arter, medan
ёrtvegetationen i det inre av skogen var mera

enformig tin bJd av knapp uustillging.

I kanten av skogarna, dar sOluuSet flё dade,

var fё rhallandena annorlunda. Dar var rikedo‐

men pa。 lika slags 6rter stor och dar giOrdeS,nar

vadret var bra,med skarmens町 ユlp mycket stora
fingster av ei blott b10m‐ och bladatande skal―

baggar utan ocksa av andra ttur,t ex coccinel―

lider och  cerambycider. (〕 ivetvis  prё vades
skarmfangSt aven inuti skogen,dar en del andra

arter f6rekom.

sallet konl till flitig anvandning. Nar vadret

var hyggligt i busksnar och framfbr ant i gropar

och haligheter invid de stё rsta stanlmarna, na―
gon ging i dct inre av murkna trad och i mult_
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Fig. 5. Tropisk regnskog. Kakamega Forest, ca 1650 m o h.

Tropical rain forest. Kakamega Forest, about 1650 m. Photo: A. Holm.
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nande,ofta svampinfckterade stubbar och stam‐

delar pa marken Dar宙 d ick man ga fram med
cn viss forsiktighet pa grund av faran fё r gift―

ormar,som vi visstc fanns.Under ett ihallande

regn i Kakamcgaskogen passade jag pa att salla

lucker,ofta i nak hangande mOssa pl en del ratt

grova stammar. Den gav ett myckct intressant

utbyte av artcr,可 minst carabider,som● hnta_

des pa annat shtt.

Inscktangripna trad hade mest sa lock och

hard bark,att de med de enkla vcrktyg vi med―

brdc ei gick att arbeta mcd.Av宙 ndね llen,dar

battrc rcsultat niddes, minns jag fran M'laba_

skogen sarskilt ett som vinnen Akc hade upp―

thckt och gav mig anvisning om.Det var cn stor

16vtradsstam mcd tunn och siat bark, som gick
latt att 10ssa och vars insida var fuktig och av

doften att dё ma i ett siags jasningStillstind. Un_

ン
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Fig. 6. Inre del av samma skog som i Fig. 5.

Inner part of the same forest as in the Fig. 5. Photo: A. Holm

der dcnna bark funkOmligt virnlade det av skal‐

baggar blde i fraga om arter och individer― Inan

trodde knappast sina ёgon.Trots att av tidsnё d
endast vissa delar av stanllnen pa olika httd un‐

dersёktes,hemfё rdes darifran sanllnanlagt 43 ar‐

ter,som alla var''nyhetcr''.Ei mindre an 28 av

dcm var staphylinider!Avね mijer som saknas i

var fauna marktes sarskilt en 35 mrn ling passa‐

lid‐ art och en brentid― art.

Dct totala utbytct i tropisk regnskog av skal―

baggar och aven andra insekter, som samtidigt

tinvaratOgs, 6vertraffade sOm vantat ant vi hit_

tins hade varit med om.

Skalbaggsutbytet

Efter itskilliga minadcrs arbete har mitt skal―

baggsmaterial, som komlner att 6veriamnas till

Zool.Institutionen i Lund,偽 rdigpreparcrats och

vad sarskilt galer vissa staphylinider(t ex Sr′ ‐

″frs,P力′′0″′た″s, Cαι″′′s och aleochariner)fbre

montenngen dissekerats fё r underlattande av
framtida bestamning.Minst 10.000 exemplar har
kommit pa nalar.Artantalet torde efter grov be―

rakning uppga till omkring 2000. 1)uplcttё vcr―

skottet av skalbaggar har skankts till Zool.Insti―

tutioncn i Uppsala liksom ctt bctydande antal
insektcr av andra ordningar,framst skinnbaggar.

Spindlar,pseudoskorpioncr och nagra andra(増 ur

harÅ ke H01m tagit hand om.I de namnda siff
rorna ingar ocksa vad som insamladcs undcr tvi

dagar i Nairobi och undcr nagra tiinmar i Naku―

ru.

Om skalbaggsmaterialets sammansattning kan

br narvarande ei sagas sa myCket,vi benitade
Oss sarskllt om att gcnom salning e‖ er pa annat

臓
』
卜
Ｌ
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satt insanlla sma ener mycket smi artcr _ de

minst kanda.De nesta tturen ar i utseendeお ga

avvikande fran vara nordiska vid en ytlig ёver―

blick av materialet.Flertalet f・ amijer och ratt

manga siakten ar dcsamma sonl i den svenska

faunan,Inen fbretridda av andra artcr.Blott tvi

undantag har jag lyckats uppdaga: Lθ ′た″′α′′s

″οグ権 r Westw.och rッp力α′α sr′″εο″θα L.,var―

dcra tagna i ett enda cxemplar.Tre med Madeira

gemensamma arter ar Dα cry′ οSr′″″′
“

 J″ sfr′α′′

Lap.,Pac力 ysr′ rrttrIPl εαρ′PIS′ Muls och εαrρο―

ρ力〃
“
s frr“ ar′S BOh.,de bada brstnamnda Ocksi

brekommande pa Kanarieё arna.Alla insamla―

des pa nera lokaler,dar de a Var ovanHga.

Den artHkastc famiben i materialct ar utan all

jimbrelse staphylinidema,varibland aleocha―

五ner ar myCket talrika. Ocksa av carabider,
histeHder, nitidulider, coccinellider, lagr五 der,

scarabacider, chrysomelider och curculionider
togs en mangd artcr.I Inaterialet saknas t cx helt

cantharider och helodider. Sadana familier som

Elateridae, Cryptophagidac, Mordcllidac och

Cerambycidac ar b10tt svagt ener tamligen svagt

representerade vid jambrelse med nordiska br‐

hallanden. Bland de frimmande inslagcn marks

enstaka exemplar av famijerna Paussidae,
Passalidae och Brcntidae,mahanda ocksi av na‐

gon annan, ty ett nlindre antal artcr finns, som

annu ei kunnat f・amijeplaceras.

Trots ''nordiskt utscende'' i ёvrigt har ratt

manga ttur sma cgenheter,som saknar motsva―

righct hos oss.Sa hart ex en lang rad tachypori‐

ncr och aleocharincr mirkligt fargade antcnner,

namligen basiedcrna tuSa Och 6vriga leder inOr―

ka utom spetslcden, som ocksa ar kontraste―
rande tus:ibland arぬ rgcn uus hVen hos nast_

sista leden. Hos cn ιycορ′rrr′″α_liknande art av

fam. Endomychidac ar den 9 antennleden oer―

hё rt fёrstorad och kulfornlig, minga gingcr

10Ckare an 6vnga leder.Om detta ar en art_ellcr
kё nskaraktar har jag annu tt lyCkats utrOna.

F6rst brebll det mig som om ett mё rkt kvalster

hakat sig fast vid vardera antennen. En gulbrun

crioceHn har ёversidan kladd med langa,skarpa

taggar,ungefar som pl en Иcaciα ‐kvist― ocksa

det en frammande syn.Å tskilliga andra vid‐

underligheter i kroppsbyggnadcn hos Kenya―

skalbaggar observerades di och da,ibland som
sekundara konskaraktarer.

Andra synpunkter pa vistelsen

Ofta varnas man R5r farliga ttukdOmar och otrev―

liga diur vid ViStelse i tropikerna. Lyckligtvis

blev vi aldrig stё rda av sidana bekymmer Kli‐
matet pa 2000 m:s had ar rclat市 t halsOsamt,allt

vatten dracks kokt och senare avkylt, ett och

annat stick eller bett av malariamyggor och

tsctSeflugor blev utan efterverkningar. Vid cn―

staka tillf五 llen flck vi pl oss fhstingar och sand―

loppor, som dock avlagsnades i tid. Giftormar

sag vi aldrig till rner an i Nairobis ormpark,dar vi

larde Oss kanna igcn dem,knappast heller skor‐

ploner.Men sonl fOrut sagts var vi forsiktiga vid

sallning av markfё rna och skyddade i rcgel han―

derna rned grova handskar.Dcn vanliga klidseln

vid exkursioner i varmt vader, shOrts och bar

Overkropp, kunde intc praktiseras i Kenya pl
grund av taggiga buskar och Hklig fё rekomst av

ねstingar. Pa fё tterna hade vi kraftiga safari―

boots ener i regnvttdcr gunl■ listёvlar,pa huvu_

det som skydd mot solen ingalunda nigon
tropik可

'lm utan den gamla baskerm6ssan elleren latt tyghatt  Vid 6veraskandc regnskurar
blev det stora fingstparaplyet ett gott skydd,och

dct kundc anvandas ocksa mot gassande sol


