
Rcstoration of thc vcgetation in the park. in
order to decrease thc area covered with dense
thicket. should havc a marked effect against tsetse
abundance. Thicket rcduction coulcl bc done by
several methods including the in(r()duclion of
browsers that were previouslv abundant in the val-
ley.

To have a lasting impact these measurcs should
be integrated with others in a scheme for general
rural development. To speed up this process it will
initially depend on international aid. Long-tcrm
control of trypanosomiasis as well as malaria and
othcr imporlant diseases would be easier and
morc clficicnt if integrated with the overall rural
developnrcnt including socioeconomic, educa-
tional. mcdical. vetcrinarv. and agricultural as-
pects. In thc more dcvclopcd socicty. less depend-
ent on the present international economic ordcr,
with a lower rate of human population growth.
several aspects of disease control would he morc
easilv managed. With particular emphasis on
trvpanosomiasis conlrol in lhe Lambwe Valley.
thesL- mcasures include systematic medical and
veterinarv surveillance (including serologic
screcning at least oncc a year), rapid treatment of
infected humans and animals. strict controloflive-
stock nunrbers. gradu:rl rcplacement of susccpti-
ble livestock with trvpanoresistant brccds and/or
with domestic fowls and protein-rich crops. lt
should be recognized that a prcrcquisitc for suc-
cess in such a rural development progrnnrmc is

slrong participation by the local peoplc and on
their conditions.
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Sammanfattning

Arbctet gcr cn kort dversikt av sdmnsjuke-proble-
nret iLambwc-dalen, V:istra Kcnya. S0mnsjuka
orsakas av zooflagellater som sprids av tsotscflu-
gor horandc till sliiktet Gkxsinu. Bekdmpning av

flugorna genom insekticid-bcsprutning iir cj rinsk-
viird, speciellt da det aktuella omradct inncfattar
en viktig nationalpark. Istillet bdr man etterstrA-
va att minimera kontakten mellan flugor och mdn-
niskor. Detta kan uppnis med relativt enkla meto-
dcr som rcduccring av tata buskage. omledning av
viigar och forbiittrad information till lokalbefolk
ningcn. Ph lite liingre sikt kan en forbattrad medi-
cinsk kontroll mcd snabb behandling av smittade
miinniskor och diur i kombination med lndrad in-
riktning av jordbruket leda till cn mcr pcrmanent
kontroll av srinrnsjukan i onrrzidct.

Pi exkursion med Upplands-foreningen
Srindagen den 2 juni 1985 hade Upplands Ento-
mologiska Fdrening sin fcirsommarcxkursion till
det vackra herresAtet Fino i Lcits sockcn vid Ekol-
sundsviken. sdrskilt bekant som Axel Oxenstier-
nas fOtlelschcm. Naturen diir ir bland den fagraste
som Mi.ilardalcn har att uppvisa. Den iir av ur-
sprunglig priigel, mcn bjuder ocksi pi ett friim-
mande och ganska unikt inslag, en bokskogsplan-
tering av betydande storlek. Ur skoglig synpunkt
bor denna vara en av de ildsta och fdrniimligaste
sa langt upp ilandet. Triden iir hundrairiga och
av aktningsvdrda dimensioner, har en liingd av 20
m e ller diirover, kraftiga kronor, raka och kvistre-

na stammar h6gt upp under ldvverkct. Liigc, fuk-
tighetsforhillanden, temperalur och dcn bordiga
marken tycks passa dem utmarkt. Entomologiskt
har bokskogcn viil cj sa myckel att ge, fast Sten
Jonsson d:ir rcdan konstatcrat frirekomst av ett
par stritar. sorn lever pi bok och pi nigot sitt fdljt
med den hit upp. Dcn ena, Fagosyba cruenta ller-
rich-Schiiffer. har sannolikt bok som enda v6rd-
trad och ar i Sverige hittills endast kiind frAn SK,
BL och VG. Den andra arten. Alebra albostiella
Fallin.levcr f0rutom piL bok ocksd pi ek.

En annan ovanlig sak dr en vzil bibehAllen ca
km-ling ekalld, som uppgcs vara anlagd under
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Axel Oxenstiernas tid och som leder frin herresii-
tet rakt ner mot Ekolsundsviken. Ekarna dr s6lun-
da nu 30(l-400 ir gamla, vdl utvecklade, de flesta
iinnu fullt friska. en och annan dock innanmurken
eller illa medfaren av storm och blixt. Intill all6n
utbreder sig pa ena sidan odlad mark, pi den and-
ra fortfarande nyttjade betesiingar prydda av iinnu
mycket ildre spridda ekar, ibland av jittelika di-
mensioner, som viil kan meta sig med landets
grdvsla. Dessa ekar dr merendels skadade av
svampar, insektcr, stormar och annat. Langst ner
mot viken blir dcn gamla skogen mera sluten och
uppblandad med andra trad samt artrikare bide
vad buskar (hagtorn, slin, vildros, hiigg m fl) och
markvfixler betriiffar. Aven finns vid sjOstranden
hdr och var smi sumpiga stAllen med yppig vegeta-
tion, men framfdr allt frapperas man av den rikli-
ga, nastan bestindsbildande hasselfcirekomsten.
Och det dr ingen vanlig typ av hassel. Den vixer i

tata grupper med ovanligt hciga och tjocka stam-
mar, och i grupperna ingir ocksi mdnga torra och
skadade stammar. Sjiilv har jag innu ej undersokt
insektinnehillet i dcm, men Bengt Ehnstrom har
vid ett tidigare besok i Fino faststiillt, att den siill-
synta barkborren .Sco/ytas carpini Ratzb., som
egentligen hor hemma i avenbok dock hlr lever i
hasscl. Arten ir iSverige tidigare kiind frin Oland
och Gotland, och iiven en annan upplAndsk lokal.
men innu ej funnen ivAra nordiska grannlinder.

Vid Fdno-besOket sysslade jag i behagligt for-
sommarvdder entomologiskt huvudsakligen med
en enda grov vindfiilld gran, som mycket liinge le-
gat pA marken. Mesl av nyfikenhet villc jag se. om
den innu kunde innehilla nagot insektliv- Stam-
men var genommurken av en rridaktig rota, moss-
klidd, snart nara att sonderfalla. Till storre delen
hade barken fallit bort och iden nakna ytterveden
fanns minga spar av tidigare skalbaggsangrepp,
av linghorningar, tregnagare, barkborrar och
andra. Men pa ett stalle satt en stdrre barkbit
kvar, och under denna uppenbarade sig en resupi-
nat ticka (sannollkt Polyporus piniccrla), nu svart-
nad och fullpepprad av smi flyghil, som delvis fo-
refcill vara fiirska. Vid forsiktig sonderbrytning av
svampen kom nistan genast i dagen en liten koloni
imagines av Cis quadridens Mell. , med djuren lig-
gande sida vid sida i puppkamrarna, som skall

vara typiskt fdr den arten. ldentiteten kunde lik-
som for annat innehall isvampen faststzillas fcirst
efter hemkomsten, emedan Cis-arterna zir smi
och ofta svarbestiimda djur, som cj sillan krdver
genitalundersokning. Cis quadridens h<ir till de
sallsyntare arterna och har hos oss en 6vcrvagande
nordlig utbredning. Ovrigt innehall itickan er-
holls vid sondcrbrytning och skakning i sillet samt
senare gcnom "klickning" hemma. di det visade
sig att ej mindre iin fyra andra Cis-arter utvecklats
i det inre av svampen. som knappast var storre an
och lika platt som en hand. Ej en enda larv kom
fram vid den grundliga genomgAngen. 'l'ydligen
hade jag patraffat dcn sista resten av djurliv i
stammen, cj ens tusenfotingar, grisuggor eller
spindlar kunde upptackas i den murkna veden.
Den dominerande arten i tickan, forekommande i
minst ett 100-tal ex., var Cis glabratus Mell.. som
ej heller iir slrskilt vanlig iSvenge. En tredje art,
Cis dentatus Mell. i 9 ex. av bida kcincn. var en
stor och helt ovAntad siillsynthet, av mig funnen
endast en glng tidigarc pd Omberg for mer dn 50
ir sedan. Man kunde forst knappast tro, att det
kunde vara friga om samma art, emedan djuren
frin Fino er niistan dubbelt sA stora som de fran
Omberg och dessutom betydligt morkare bruna.
Avsevdrda storleksvariationer. alltefter larvemas
niiringstillgiing. dr emellertid stundom fdrekom-
mande niir det gZiller skalbaggar i tickor. dar en-
dast ett begransat antal larver fir rum. De 6tersti-
ende Cis-arterna var enstaka exemplar av C. hispi-
r/us Payk. ochC. bidentatus OIiv., allmAnna i lcivt-
ridstickor. mer sillan isidana pi gran. Av glabra-
tu.r-gruppens arter forckom enbart C. glabratus, ej
de bida ndrstflende och vanliga C. jacquemarti
Mell. och C. nitidus F. Cis dentatus, C. glabratus
och C. quudridens iir upptagna av Victor Hansen i
Danmarks Fauna. men iinnu ej funna i Danmark
trots att de hada fdrstniimnda, om iin siillsynt, fin-
nes sAv:il iSkAne som iNordtyskland.

Annu vet vi ej si mycket om insektfaunan vid
FAnti, men den underbara naturen ddr och dess ur-
sprunglighet lockar till nya besok.
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