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Ljusfingst av insekter har under gynnsamma f6r-
hallanden visat sig vara en synnerligen resultatrik
insamlingsmetod i sivhl nordiska som varma lin-
der. Man fir diirvid en viss uppfattning om omgiv-
ningens insektviirld, nimligen om de djur som
attraheras av ljuskiillan. FramgAngen hr givetvis
beroende av kvallstemperaturen, som etminstone
nar det galler skalbaggar b<ir ligga mellan 21-3ffC
eller dirciver, av vinden, som pi sin hojd ffrr vara

svag eller helst ingen alls, och av luftfuktigheten,
som bcir vara hog ("kvavt viider").

Under en 3 veckors resa till Gambia i Viistafrika
den 5-26 november 1984 strax efter regntidens
slut var vi siirskilt inriktade pi att pr6va den in-
samlingsmetoden. Vi bodde diir med ursprunglig
natur tatt inpi oss i Vingresors forniimliga hotell-
anliiggning Sunwing Hotel ett par mil viister om
huvudstaden Banjul (Fig. 1). Helt nara bostaden
fanns en l6ng sandig havsstrand med talrika lagu-
ner och overvagande xerofil vaixtlighet. Av trad
och buskar marktes sarskilt spridda baobabtriid
(iiven kaltade apbr<idtrid, Adansonia digitata) av
vildiga dimensioner, akacior, palmer, tamarisk,
mangrove och minga andra fdr oss okanda trad
och buskar. Ortfloran var rik och omviixlande, allt
friskt grdnt och mAnga av vaxterna i blom. Aven
innanfor kusten var jorden sandig eller lerig, ofta
med smA f<irsumpningar. Landskapstypen kunde
vel narmast betecknas som savann - den i Gambia
mest utbredda. Dock fanns pi niira hAll ocksi
mindre omrAden med sluten skog, frirmodligen
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rester av ursprunglig regnskog, vari baobab, ka-
pok, fikus och en del andra htigvuxna tradarter
dominerade.

Redan nir vi pi aftonen forsta dagen vid en
temperatur av bortat 30"C kom till hotellet, obser-
verade vi, att ett stort antal skalbaggar och andra
insekter flcig till belysta ytor. De narmast fdljande
dagarna blev mindre gynnsamma f6r ljusfAngst pA

grund av alltfdr kraftig havsbris. Men efter en
vecka intriidde en period med stabil viderlek, di
det var vindstilla eller nastan lugnt, hog luftfuktig-
het och en kvallstemperatur som pendlade mellan
27-30"C, nAgon gAng iinnu hogre. Rika fAngster
kunde dA gtiras kvill efter kviill. Snart kom vi
underfund med att lamporna borde tiindas redan
kl. 19, di skymning och nattmcirker intriidde has-

tigt. En jamn strom av skalbaggar och andra in'
sekter infann sig vid den tiden. Den <ikade sedan

successivt till ungefir kl. 21, di en viss avmattning
kunde iakttas. Pi fors<tk hade vi en sirskilt gynn-
sam kvhll lamporna tanda enda till midnatt, de
framfdr allt skinnbaggar och stritar fortfarande
infann sig, men t ex skalbaggar, steklar och fjiiri-
lar blott sparsamt.

Insamlingsmetoder

Vir bostad var en rymlig bungalow, som pi ena
sidan vette mot hotellparken med allehanda triid
och buskar, pA den andra mot savannen. Ortflo-
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Fig. l. Vingrcsors hotellanliiggning 'Sunwing Gambia ' med parker och omgivande havsstrand och savann. Foto:
Vingrcsor.

View of the visited hotel 'Sunwing Gambia'rvhere the iusects were collccrcd.

ran i parken var pa sina stallen mycket omvaxlan-
de och gav vid hivning rika skrirdar. Bungalowen
hade en stor veranda. framtill rippen och i ovrigt
med ljusa. lite knottriga murviiggar. PA verandan
monterade vi upp vera bida 250 w blandljuslam-
por och under dem. en fot liigre, vdra medfdrda
Berlese-apparater med sellinlagget bortraget. Va-
ra starkt lysande lampor villade naturligt nog en
hel del uppstindelse bland 6vriga gaster och de
infddda nattvakterna, som intresserade kom och
frigade vad vi holl pi med.

Mdngder av insekter av olika slag, minga fler ln
vi vagal drdmma om, ja. t o m vackra dagfjdrilar.
kom till lamporna. sludsade mot dessa, brinde
sig. ramlade ner i apparaterna och - sdrskilt smii-
djuren till sist i fingstburkarna. som dd och dri
meste tOmmas pa sitt levande innehill. Hela ski-
despelet kunde vi betrakta sittande iv&ra bekvi-
ma verandastolar. Aldrig tidigare hade vi vid
fangst av till ljus flygande insekter haft det sa

bckvdmt. I stiillet fcjr att i obekvim stiillning ploc-
ka dem frir l,and pa ett utbrett lakan, da man ofta
kunde gi miste om en och annan dyrgrip bland dc

tlygga djuren. Bcsiktningen och utsorteringen av
fingsten uppskots ihuvudsak till ftiljande mor-
gon, de det var svalarc och insekterna mindre
beniigna att ta till vingarna.

En intressant sak uppthcktes i detta samman-
hang. En av vira Berlese-apparater var tillverkad
av gul plast, den andra av ofiirgad plast. och det
var frapperande att se hur den gula attraherade
insekterna avsevart mera - den fungerade som en
tydligt Overliigsen "gulfalla". Diirvrd kom vi ocksa
att tanka pa, att om Berlese-apparat vid planerad
ljusfangst ej medfcjres, si skulle helt enkelt en stor
tratl kunna sattas under lampan tillsammans med
cn burk som fingar upp djuren.

Men vi prrivade ivcn andra insamlingsmetoder
vid ljus. Minga insekter, biide stora och smi, slog
till pi de belysta viiggytorna, diir de stdrre kunde
plockas fdr hand. medan mangder av sveretkomli-
ga smAdjur med en tunn. bred och mjukhirig
mdlarborste sopades ner i sillet. likaledes f<jr a*
forst morgonen diirpi tillvaratas. En del djur togs
dhrjiimte pA de vila lakan. som vi frir sikerhets
skull hade brett ut invid murvdggarna och vars



innehill ocks6 genom skakning hamnade i sillet.
Slutligen fanns vid hotellentr6n 3 starka lam-

por. undertill forsedda med porslinskupor. I dessa
samlades mdngder av ddda insekter, framfor allt
skinnbaggar och stritar, men ocksi flera intressan-
ta skalbaggar som saknas i veranda-materialet.
Tvi ginger under vir vistelse i Sunwing fick vi
genom personalens fcirsorg kuporna tdmda pa sitt
obetydligr skadade innehill, som det rog etskilliga
timmar att utsortera. Den stora hotellparken var
under morker upplyst av foga ljusstarka lampor,
placerade pi ljusa betongfundament. Aven dessa
lockade vid gynnsamt vider i mindre omfattning
till sig insekter, bland dem en och annan skal-
baggsart (sirskilt jordlopare), som ej heller kom
till verandalamporna.

FAngstens sammansattnin g

Det vid ljusfingsten erhAllna skalbaggsutbytet iir i
stort sett ennu obestamt, och hiir kan endast ges

en grov dversikt av artsammansattningen. Sam-
manlagt tillvaratogs 438 skalbaggsarter, vilket ir
en minimisiffra, di vi ej haft vira samlingar till-
gengliga for jiimfdrelse och det kan tankas att en
och annan art ej varit gemensam och i sA fall ej
blivit redovisad.

Materialet domineras av staphylinider, av vilka
togs 71 arter, bl a flera arter av sliktena Bledius,
Carpelimus och Medon. Av Carabidae togs 46

arter. varav 5 hdrande till Bem bidion, menfTerta-
Iet f<ir oss helt okinda. Niistan lika minga arter
togs av Scarabaeidae, varav hiilften horande till
underfamiljen Coprinae. Drygt 20 arter togs av
vardera Chrysomelidae och Curculionidae, varav
flera hor till i Sverige fiirekommande sl6kten.

Fdrutom de ovan nimnda familjerna kan niim-
nas de fdljande som vardera togs i mellan 10-20
olika arter: Dytiscidae, Hydrophilidae, Histeri-
dae, Elateridae, Nitidulidae, Colydiidae, Cocci-
nellidae och Anthicidae. Av ytterligare 31 famil-
jer fingades ett legre antal arter. Endast de 2
familjerna Paussidae och Platypodidae saknas i
den svenska faunan, och ytterligare 7 arter, delvis
av miirkligt utseende, har ej med silkerhet kunnat
placeras i familjer.

De fl esta I jusfdngstskalbaggarna torde harstam-
ma frAn den nira omgivningen av ljuskiillan, sA-

som frin den sandiga havsstranden med dess lagu-
ner och frin savannen med dennas omviixlande
Ort-, gras-, busk- och tradvegetation, kanske ock-
si frin av oss i strandpartiet utlagda etel (fisk,
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kalkon). Minga av de redovisade arterna iter-
fanns nimligen i dessa biotoper. Aven igenkiindes
itskilliga arter frin hotellparkens ortflora narmast
stangslen, diir griisklippningen ej kunnat fungera.
Svirare ir att fdrklara den art- och individrika
fdrekomsten av spillningsdjur (t ex miingden av

O nthop hag us-arter), emedan betesdjur eller spill-
ning efter s6dana aldrig sigs i omgivningen.

I stora drag liknar skalbaggsutbytet det som vid
samma slags fingst erhillits i andra delar av vArl-
den, t ex i Sverige eller i Thailand (Palm 1980) och
Malaysia (Palm 1982). Ocksi pi dessa stallen do-
minerar sAdana familjer som Carabidae, Dytisci-
dae, Hydrophilidae, Staphylinidae, Nitidulidae,
Coccinellidae, Tenebrionidae (dock mest i varma
liinder), Scarabaeidae, Chrysomelidae och Curcu-
lionidae. De negativa dragen vid Ijusfingst kiinns
likaledes igen pi de olika platserna. Silunda sak-
nas eller ses blott sillan vanliga och girna flygande
arter av exempelvis Malacodermata och Ceram-
bycidae.

Trc dven hos oss funna arter ingAr iljusfings-
tcn, namligen Cryptopleurum subtile Sharp. Cilea
silphoidesL. och Ty phaea stercoreaL. De dr saml-
liga kosmopoliter och den ftirstnimnda arten of-
tast insamlad just vid ljus. Andra fingade arter
som Dactylosternum insulare Lap., Leucohimati-
um arundinaceum Forsk. och Holoparamecus
caularum Aub6 forekommer ocksi pi Kanarie-
Oama.

Andra insekter

Den betraffande individrikedom vid ljusfingsten
avgjort dominerande insektordningen var Hemip-
tera, speciellt stritar och skinnbaggar, vilka i flera
tusental tillvaratagits och dverlhmnats till Zoolo-
giska Institutionen i Uppsala, liksom det mesta av
annat insektmaterial iin skalbaggar. Tyviirr med-
fcirde vi ej tillrecHig utrustning av rdr och burkar
fdr att mer an undantagsvis ta tillvara sarskilt stora
exemplar av de ocksi synnerligen talrika fjarilar-
na, ratvingarna, kackerlackema, steklarna och
tv&vingarna. Av fjiirilar fdrekom svirmare ej alls,
spinnare och nattflyn mycket sparsamt, men dir-
emot smAfjiirilar i en miingd arter, ofta underbart
vackert fiirgade. Som forut namnts sags vid lam-
porna 6verraskande nog ocksi itskilliga dagfjari-
lar, bl a blivingar. De flesta insektordningar hade
vid ljuset representanter i storre eller mindre an-
tal. SA var t ex slindor och grishoppor av olika
slag ej ovanliga, ej heller tvestjiirtar och natving-
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ar. Av andra vatteninsekter iin skalbaggar Ster-
fanns itskilliga skinnbaggarter och bland dem
oventat en stor klodyvelliknande art. Aven en och
annan spindel lockades fram till de starkt lysande
Iamporna.

F6r hjalp med bildmaterial tackar vi hjArtligt
Vingresor genom dess filmarkivarie Ivonne Jo-

hansson och Rune Axelsson, Sveriges Lantbruks-
universitet.
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Populira, illustrerade handbocker om insekter
har alla den gemensamma svagheten att de. av na-
turliga skiil, omfattar ett begransat arturval. I den-
na bok har fdrfattaren valt att ta med ca 900 skal-
baggsarter, ihuvudsak vanliga arter med vid ut-
bredning. Dessa utgdr drygt 10 7" av det kiinda
artantalct inom regionen.

Bokcn inlcds traditioncllt mcd cn allmiin dcl
sorn bchandlar nrorfologi, utvcckling, lcvnads-
saitt. skadliga och nyttiga artcr. skydd av hotirde
arter samt insamling. preparering och f<irvaring av
skalbaggar. En enkel bestiimningsnyckel samt ha-
bitus-teckningar hjiilper liisaren till riitt familj.
D:ireftcr fdljer en systematisk del med de olika fa-
miljerna ( 105 st). Storlek, fiirg, systematik, vikti-
ga karaktiirer fcir artbestamning, artantal (i ver-

ldcn. regioncn). biologi och habitat behandlas Iiir
respektive familj. I anslutning till familjcbeskriv-
ningen tas negon eller nigra arter upp pe Iiknandc
sitt. Urvalet iir bra frir nordiskt vidkommande.
emedan sakert mer dn 90 (/o av arterna finns hos
OSS.

Ffrrgplancherna iir inte diliga, men jag har sctt
biittrc i and?a jiimforbara handbrjcker. Bokcn av-
slutas mcd ctt litet entomologiskt sakreBister. art-
rcgistcr samt cn tortcckning iiver i bokcn rrzimnda
viirdvdxter och andra substrat som skalhaggar ut-
nyttjar fdr sin utveckling.

tsoken utg6r ett vlrdefullt komplement for den
som t ex har anvAnt Nordeuropas insekter av Chi-
nery och nu vill ldra kdnna skalbaggarna bettre.
utan ansprak pa att fa exakt artnamn pa djuret i

handcn. Tyvdrr finns det ett antal fel i boken, om
iin intc sit allvarliga si dock fcirargliga mcd tankc
p:i att nybdrjarcn fcirmodligcn intc upptackcr
denr.

Fdr den som inte tvekar att kopa facklittcratur
pi tyska Ar detta naturligtvis en prisviird handbok
for minga kategorier skalbaggsintresserade.

Ake Lindetaw

Upprop

Jag arbetar med en revision av sliktet Gonocepha:
lum (Coleoptera: Tenebrionidae) i hela Afrika
och tar dirfcir tacksamt emot bestamt och obe-
stamt material som lin for studium.

G o noc e p hal u m - arterna liknar O p at rum s ab u I o -

sam och kiinns litt igen pe den tjocka jordskorpan
som i regel tacker hela kroppsytan.
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