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The knowledge of the biodiversity, specifically the knowledge of which species of animals
and plants that roam the earth, is poor. Estimates of how many species of insects that exist
on earth, discovered and undiscovered, range between 2.5 and 30 (or more) millions. Today
we know of less than a million of insect species. Temperate regions of the earth, especially
Europe, are relatively well known in this respect, which is mainly due to the fact that most
taxonomists originates from and have been working in these parts of the world. Tropical
regions are far less known, and it is also in these parts that most species are expected to be
found. Most tropical regions are situated in developing countries that do not have resources
for biodiversity research, but with the aid of developed countries a few biodiversity pro-
jects have been initiated in tropical parts of the world. One example is Costa Rica, where a

survey of certain groups of organisms (target groups) commenced in 1998. Together with
two previous surveys this project is expected to yield enough material to cover the majority
of the species of the target groups.
The collecting and processing of collected material will be carried out by a costa rican
organisation created to work with the biodiversity in the country, the INBio (Instituto Naci-
onal de Biodiversidad). INBio staff working with the survey of fauna and flora are the
parataxonomists, the curators, the technicians and the "etiquetadores". The parataxono-
mists work in the field, doing all the collecting - using different kinds of traps (e.g. malaise
traps and yellow pan traps) and manual collecting techniques (e.g. sweep netting and hand
picking). The material collected by the parataxonomists is sent to the lab where the curators
and technicians sort out the target groups. The "etiquetadores" label the collected material
and feed all information connected to each specimen (locality, date, biological informa-
tion) into a data base. Each specimen gets a label with a bar code containing all this infor-
mation. The sorted material is then sent to the taxonomists for further processing (identifi-
cation, description of new species, etc.).
The target groups comprise the larger insect orders (Coleoptera, Diptera, Hymenoptera,
Lepidoptera), molluscs, nematods, vascular plants and fungi. Since the identification of the
species belonging to those groups is done by taxonomists, far from all species will be
treated - there are simply not enough taxonomists to do the job. The identification of the
species, a crucial part of the survey, is mainly performed abroad, involving a large intema-
tional network of taxonomists. In the ongoing project some 100 researchers are involved.
The author is the only taxonomist working with the family Eulophidae, a major group of
Hymenoptera estimated by the author to comprise about 2 000 species in Costa Rica.
The article is concluded with a short survey of Costa Rica, the target area for the ambitious
inventory project described in the text.

Christer Hansson, T,oologiska Institutionen, Lunds Universitet, Helgonaviigen 3, S-223 62
Lund
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Introduktion
Biodiversitet, eller biologisk mdngfald, iir ett fli-
tigt anvrint begrepp nufiirtiden, och liksom be-
greppet ekologi pfl sin tid har det blivit ett mode-
uttryck som anvdnds i mer eller mindre relevan-
ta sammanhang. Biodiversitet iir ett samlingsbe-
grepp fdr biologisk variation av olika slag, frfln
gennivi till ekosystem- och landskapsnivi. Ef-
tersom arterna iir viktiga byggstenar i den biolo-
giska mingfalden begrlnsar man ibland begrep-
pet biodiversitet till graden av artrikedom inom
ett omride. Frir att kartliigga mingfalden miste
man siledes kunna identifiera arterna. Det finns
idag en hel del hj?ilpmedel fdr detta - bestdm-
ningstabeller och annan litteratur som karakteri-
serar arterna. Med dessa redskap kan man dock i
biista fall endast identifiera de arter som dr kdn-
da frir vetenskapen. Vi kdnner emellertid inte till
alla arter som finns pi jorden, knappast ens en
majoritet av dem. Denna okunskap iir mest pfl-
taglig i tropiska omriden diir det idag helt sak-
nas identifieringsredskap frir mflnga organism-
grupper eftersom arterna iinnu inte upptdckts
och beskrivits.

Hur minga arter?
En av de fOrsta vetenskapsmdn som bdrjade
kartliigga och ordna den biologiska mingfalden
var Carl von Linn6. Han dr mest kdnd som bota-
niker (han kallades ju blomsterkungen) men be-
skrev och klassihcerade ziven djur. Alla arter
som dr fcirsedda med ett "L." efter det veten-
skapliga artnamnet har beskrivits av honom. 56
hiir, ett kvarts millennium efter att Linn6 pibdr-
jade detta kartliiggnings- och klassificeringsar-
bete kan man undra hur pass vdl vi kdnner till
den biologiska mingfalden pi jorden.

Om vi stannar vid insekterna kdnner vi idag
till knappt en miljon arter (Brusca & Brusca
1990). Men detta dr inte alla arter som verkligen
finns, utan endast de som hittills upptiickts och
beskrivits. Det finns flera uppskattningar av hur
minga insektsarter, upptiickta och oupptlickta,
som kravlar omkring pi jorden. Sidana upp-
skattningar dr ofta baserade pi inventeringar av
en utvald insektsgrupp, inom ett begriinsat geo-
grafiskt omride. Med hjiilp av inventeringsre-
sultatet har man sedan gjort extrapoleringar fOr
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att uppskatta hur mflnga arter insekter det finns i
hela viirlden. Resultatet av dessa extrapoleringar
ger tdmligen spridda skurar, allt mellan 2,5 och
30 (eller fler!) miljoner arter (Enghoff 1991; Er-
win 1982, 1983; Hodkinson & Casson l99l;
May 1990). Den stora variationen i slutresultatet
visar pfl en osdkerhet i uppskattningiuna, men
oavsett vilken siffra som dr narmast sanningen
kan man trots allt konstatera att vi kiinner den
biologiska mingfalden pi jorden mycket diligt!

Var finns kunskapsluckorna?
I Sverige och i tivriga Europa dr faunan relativt
v?ilkiind. Europa iir ju det geografiska omride
diir de flesta taxonomer allt sedan Linn6 varit
verksamma. Det finns visserligen grupper som
Zir dflligt kiinda dven hdr, men om man jiimfdr
med andra omriden pi jorden fir man nog be-
trakta Europa som ett relativt vdlbearbetat omr6-
de. I andra delar av vdrlden, framfdr allt i tropis-
ka omriden, dr situationen en helt annan.

Fig. l. Jdmfdrt medJlera andra insektsgrupper iir
dagfitiriLarna viilkiinda, tiven i tropiska omrdden.
Dagfidrilsfounan i Costa Rica iir bdde mdngformig
och artrik, cirkn 1600 arter har pdtriiffats i landet.
Ugglefiiirilarna, med fem arter i Costa Rica, kiinns
igen pd de stora dgonJkickarna pd bakvingarnas un-
dersida och iir de allra stbrsta dagfiiirilarna i det
neotropiska omrddet. Foto fdrf.

Compared to many other groups of insects the
butte(lies are well-known, also in tropical areas. The
butterfly fauna of Costa Rica is rich in species, about
1600 species have been recorded. The owl butterJlies,
represented by five species in Costa Rica, are
recognized through the Large eye spots on the
hindwing underside and are amongst the Largest
butterJlies in the Neotropical region.
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Fig. 2. Den vanligaste metoden vid insamling av insekter iir med malaiseftillor Ronald Wlalobos och Antonio
Azofetfa, tvd parataxonomer som arbetar med insamling av steklar fdr INBio:s riikning, sdtter upp en
maLaisefrilla i Tapanti, en nationalpark som ligger ndgra mil utanfiir huvudstaden San Josi. Parque Nacional de
Tapanti, 5 april 1999. Fotofdrf.

The most common method of collecting insects includes the use of malaise traps. Ronald Villalobos and Antonio
Azofetfu, two of the parataxonomists working for INBio with the collecting of Hymenoptera, put up a malaise
trap at Tbpanti, a national park situated just afew tens of kilometers outside the capital San Jos6.

Tropikerna har troligen de artrikaste milj6er-
na pejorden och hdr finns ocksi de stdrsta kun-
skapsluckorna. De flesta tropiska omriden lig-
ger i utvecklingsliinder, och diir har man andra
ekonomiska prioriteringar An att satsa pi biodi-
versitetsforskning. Men med hjiilp av medel frin
andra ldnder pagar trots allt en del sfldan forsk-
ning i tropikerna. Ett exempel iir det lilla centra-
lamerikanska landet Costa Rica, diir det sedan
I 998 pigflr ett ambiti0st biodiversitetsprojekt.

Insamlingar i Costa Rica
F6r att kunna kartlaigga artmingfalden inom ett
omride meste man i regel samla in arterna si att
de kan identiheras. Det dr emellertid mycket
sv6,rt, praktiskt taget omOjligt, att inom en rimlig
tidsperiod samla in alla arter, oavsett vilken or-
ganismgrupp man studerar. Faunan i ett omride
bestir vanligen av dels ett fetal arter som dr van-

liga och lafta att hitta, och dels av ett mycket
storre antal arter som dr sdllsynta eller mycket
sdllsynta och som dr mycket sverare att hitta.
Fdr att tlcka in si mycket som mcijligt av faunan
i ett omride iir det diirfdr viktigt att samla under
en ldngre tid, ett flr eller mer, och att anvdnda
olika insamlingsmetoder.

I omriden ddr man tror att minga arter annu
dr oupptrickta dr det ocksi viktigt att samla in ett
representativt material, dvs ett stort material
med minga individer, av varje ny art si att
inomartsvariationen kan redas ut. Det material
som kommer att ligga till grund fdr en beskriv-
ning av en ny art kallas typmaterial och kommer
fdr all framtid att representera arten - och det iir
ett vetenskapligt oviirderligt material.

I Costa Rica har man hittills genomfcirt tvi
stora och systematiska insamlingar. Dessa in-
samlingsinsatser har koncentrerats till 36 lokaler
(Hanson & Gauld 1995), lokaler som valts ut fcir
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aft teicka in en majoritet av landets naturtyper.
Insamlingarna pflgick 9-36 mflnader (i vissa fall
iinnu liingre tid) pi varje lokal, och den huvud-
sakliga insamlingsmetoden var s.k. malaisefdl-
lor. Malaisefeillan anviinds fOr att finga flygande
insekter och pflminner om ett talt Gig. 2). Den
har fitt sitt namn efter en svensk entomolog,
Ren6 Malaise, som konstruerade fdllan. F6rut-
om malaisefdllor har iiven andra metoder an-
viints - huvudsakligen ljusftillor, hivning, samt
uppfcidning och kldckning av olika djur. Den
sistneimnda metoden dr speciellt intressant efter-
som man fflr viktig biologisk information "pfl
kdpet". Dessa bida insamlingsprojekt har gene-
rerat en ofantlig miingd insekter som hiller pi
att bearbetas av taxonomer.

Ent. Tidskr. 120 (1999)

Det pflgflr nu en tredje storskalig insamling
av Costa Ricas fauna och flora. INBio startade
1998 ett insamlingsarbete som striicker sig 6ver
fem 5r och som ska tiicka in landets viktigaste
naturtyper inom landets skyddade omriden (na-
tionalparker, naturreservat, etc.). Detta skiljer
projektet frin de tidigare insamlingarna vilka
huvudsakligen fdrsiggick utanftir nationalpar-
ker och andra skyddade omriden.

Ursprungligen hade man som mfll att invente-
ra ett nationalparksomride i nordviistra Costa
Rica pi alla organismer, men eftersom projektet
blev alldeles frir stort och ohanterbart, och de
ekonomiska resurserna var otillriickliga, modi-
fierades intentionerna. I dag gir arbetet i stiillet
ut pi att inventera vissa s.k. milgrupper. De

FAKTARUTA

Biologisk bekiimpning: ndr man anvdnder ett skadedjurs naturliga fiender ftir att bekdmpa det.

Bladminerare: insektslarv som ater si att det blir gingar (minor) inuti viixtblad.

Ektoparasitoid: parasitoid som lever utanpi sin veird.

Endoparasitoid: parasitoid som lever inuti sin vdrd.

Gallbildare: organism som fcirorsakar en onormal tillviixt hos nflgon del av en vtixt och som
lever inuti denna tillvdxt (den s.k. gallen).

Idiobiont: parasitoid som utvecklas pi en viird som modern dcidat eller fcirlamat permanent,
vilket gtir att viirden inte kan utvecklas vidare (mf koinobiont). De flesta parasitoider med en
idiobiont strategi utvecklas som ektoparasitoider pi viirdar som har ett undangcimt levnadssdtt.

Koinobiont: parasitoid som utvecklas pi en vdrd som modern temporart frirlamat medan hon
lade iigg p5 veirden, ndr f6rlamningen sldpper fortsatter viirden att utvecklas, men di med para-
sitstekelarven (mf idiobiont). De flesta parasitoider med en koinobiont strategi utvecklas som
endoparasitoider pi frilevande viirdar.

Neotropiska regionen: djurgeografisk region som innefattar den tropiska delen av Amerika,
frin mellersta Mexico och scidra delen av Florida sciderut ner till den sydligaste tippen (Tierra
del Fuego) av Sydamerika, ciarna i Karibiska havet (Cuba, Haiti, m.fl.) och i Stilla Havet (Gala-
pagosciarna) ingir ocksi.

Parasitoid: organism som lever av en annan organisms (viirdens) vdvnader och som vid slutet
av sin utveckling iitit upp vtirden.

Taxonomi: vetenskapen om organismernas klassihcering.
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grupper man valt att koncentrera sig pe iir de
st6rre insektsordningama (fj Arilar, skalbaggar,
steklar, tvivingar), samt mollusker, rundmaskar,
kiirlviixter och svampar. Det er eft internationellt
projekt ddr forskare frfln huvudsakligen Norda-
merika, men dven frfln Central- och Sydameri-
ka, och Europa, medverkar.

INBio
Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio) i
Costa Rica dr en organisation som bland annat
har som uppgift att kadagga den biologiska
mflngfalden i Costa Rica. Organisationen har sitt
huvudsdte i Santo Domingo, som ligger alldeles
utanf6r huvudstaden San Jos6. INBio inriittades
1989 med hjiilp av medel frin bl.a. Sverige och
Zir idag en relativt stor organisation med ett par
hundra anstiillda. De som arbetar med kartliigg-
ningen av den biologiska mflngfalden pi INBio
dr parataxonomer, intendenter, tekniker och
"etikettrirer".

Parataxonomernas uppgift iir att samla in ma-
terial och i viss min ocksi att gdra biologiska
iakttagelser som 96r att knyta till de djur eller
vAxter som samlas in. Insekter samlas dels in
med hjiilp av olika fiillor (malaisefiillor, gulsk6-
lar, fallfiillor, etc.) och dels genom aktiv insam-
ling (hflvning, handplockning, etc).

Parataxonomerna representerar ett koncept
som lanserades av professor Daniel Janzen. Dan
Janzen 6r en amerikansk ekolog som valt Costa
Rica som arbetsfiilt och som gjort mycket fcir
utforskandet av naturen i landet, bl.a. var han en

av initiativtagarna till bildandet av INBio. Para-
taxonomerna rekryteras frfln olika delar av

Costa Rica och dr verksamma i nationalparks-
omrflden pi eller i ndrheten av sin hemort. Efter
rekryteringen fir de en intensivkurs i biologi un-
der sex minader i iimnen som taxonomi, insam-
lings- och konserveringsteknik, evolution och
ekologi, men de kan 6ven fi hjelp med mer prak-
tiska ting, t.ex. att ta kcirkort. Fcirutom att samla
in djur och veixter har parataxonomerna ocksi
andra, mer ambassad<irslika uppgifter. Eftersom
de kommer att vara placerade pi sin hemort
kommer deras kontakter med lokalbefolkningen
att vara av stort viirde. Att vara parataxonom dr
prestigefyllt, och en bygdens dotter eller son

Fauna- ochllorainventeringar i Costa Rica

som fitt den fdrminen betraktas med stolthet av
mdnniskorna i omridet. Parataxonomernas blot-
ta ndrvaro 6kar diirfdr intresset frir naturen och
rikar fdrhoppningsvis ocksfl intresset fcir beva-
randet av naturen - bide lokalt och i ett vidare
perspektiv.

Det material som samlats in av parataxo-
nomeflra skickas till INBio i Santo Domingo drir
intendenter och tekniker sorterar upp det. De in-
tendenter och tekniker som arbetar med insekter
iir specialiserade pa nigon av de fyra mf,l-
grupperna. Var och en plockar ut "sin" grupp
innan materialet skickas vidare till nasta - "ste-
kelintendenterna" plockar ut alla steklar innan
materialet skickas vidare till "tvivingeinten-
denterna" osv. Bide intendenter och tekniker
har under taxonomers civerinseende fatt trening i
att kdnna igen milgrupperna, en kunskap de se-

dan anvdnder fdr att sortera ut dessa fcir vidare
befordran till taxonomema. Nigra insektsgrup-
per, vanligtvis de med stora arter, monteras och
etiketteras innan de skickas till taxonomerna frir
identifiering och vidare bearbetning, medan an-
dra insektsgrupper skickas i omonterat skick,
vanligtvis i alkohol.

Alla insamlade exemplar registreras av eti-
kettdrerna i en stor databas. Insamlingsdata (1o-

kal, htijd, datum, insamlare, annan viktig infor-
mation) och senare dven identifieringsdata f<irs

in i databasen. Databasen kan t.ex. anvdndas frir
att fi reda p5 var och ndr alla exemplar av en art
pitrdffats, hur mflnga exemplar av en art som
finns i samlingen, vilka arter som pitriiffats pfl
en specifik lokal, vilken biologisk information
som dr knuten till respektive exemplar eller arl,
osv. Varje exemplar fcirses, fcirutom med den
"vanliga" lokaletiketten, med en streckkodseti-
kett diir alla data som hcir ihop med exemplaret
rir lagrade. Si t.ex. vid utlaning scannas streck-
koden pi varje exemplar som ska l6nas ut och
genast har man all information pfl linesedeln.
Fig. 3 (niista uppslag) visar hymenopterateamet
frfln INBio.

Internationellt samarbete
Bearbetningen av det insamlade materialet frir-
siggflr i relativt liten omfattning i Costa Rica. I
stAllet iir denna viktiga del av utforskandet av
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Fig. 3. Hymenoptera teamet frdn INBio, frdn vrinster till hdgea bakre raden fdrst: Francisco Umafia, Ivdn
Jimdnez,AlejandroValerio, RonaldVllalobos, Jesils Ugalde, RonaldZifiiga; MarioVargas, Gerardo Carballo,
Carolina Godoy, Antonio Azofetfa. Parque Nacional de Thpanti, 7 april 1999. Foto fbrf.

The Hymenoptera team at INBio, from left to ight, starting with hind row: names as above.

fauna och flora i Costa Rica till stor del beroen-
de av ett omfattande internationellt samarbete
ddr forskare frin minga olika llnder bearbetar
det material och de data som samlats in. Inom
biodiversitetsprojektet som startades I 998 med-
verkar ett l00-tal forskare.

Steklarna dr en av de djurgrupper som dr fci-
remfll ftir insamling och vetenskaplig bearber
ning vid den pfrgiende inventeringen av Costa
Ricas fauna, men detta innebiir ryvarr inte att
alla stekelgrupper kommer att behandlas inom
ramen fOr projektet. Bearbetningen av det in-
samlade materialet iir helt och hillet beroende
av tillging till taxonomer och eftersom det inte
finns taxonomer fcir alla stekelgrupper miste
minga grupper ldmnas obearbetade (Tabell l,
ndsta uppslag). Tolv taxonomer frfln fem lzinder
(Costa Rica, England, Panama, Sverige, USA)
dr fcir niirvarande involverade i arbetet med att
kartl2igga stekelfaunan i Costa Rica.

Med tanke pfl hur fi taxonomer som arbetar
med steklarna, och att m6nga grupper diirfdr

86

mfrste ldmnas obearbetade, tacks ende en relativt
stor del av stekelfaunan in (niistan 45Vo (Gaston
et al. 1996)). Det finns en del stekelgrupper som
iir si pass vlilklinda att en taxonomisk bearbet-
ning skulle tillfcira relativt lite till kunskapen om
gruppen (hit h6r en del gaddstekelgrupper, som
bin och getingar), men tyvArr dr de allra flesta
grupper som ingen arbetar med idag i stort be-
hov av en sidan bearbetning. De stcirsta luckor-
na finns inom civerfamiljerna Proctotrupoidea
(med omkring 37OO arter som inte kan bearbe-
tas) och Chalcidoidea (med omkring2TOO arter
som inte kan bearbetas). De flesta av dessa arter
representerar dessutom fcir vetenskapen okiinda
arter. Emellertid ldmnas civerfamiljen Chalcido-
idea inte helt diirhiin eftersom tvi av de stdrsta
familjerna, Encyrtidae och Eulophidae, kommer
att bearbetas. Artikelfdrfattiuen ar en av mycket
fi taxonomer i viirlden som arbetar med Eulop-
hidae och som er huvudansvarig (och hittills
enda forskaren) fdr utforskandet av denna familj
i Costa Rica.
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Tbbell 1. Stekelfamiljer som iir knnda frdn Costa Rica, med uppskattningar av hur minga arter det rtnns i
landet. Uppskattningarna anges medfdljande osiikerhetsintervall: *+ l-10 arte4 **! 10-50 artef rF** + 50-
100 arter *'r** + 100-500 arter. Tabellen iir hiimtadfrdn Gaston et al. ( 1996). Familjer markerade medfet stil
ingdr i ett biodiversitetsprojekt som beskrivs i texten.

The families of Hymenoptera recorded from Costa Rica, with estimntes of the numbers of species occuring in
the region. Levels of confidence in these estimates are indicated using a rating system: *t I - I 0 species, **! I 0-
50species,***+50-100species,**+t+ 100-500species.ThetableisfromGastonetal.(1996).Familiesin
bold are part of a biodiversity project described in the text.

Tenthredinoidea
Argidae
Pergidae
Tenthredinidae

Siricoidea
Xiphydriidae

Orussoidea
Orussidae

Stephanoidea
Stephanidae

Trigonalyoidea
Trigonalyidae

Evanioidea
Aulacidae
Evaniidae
Gasteruptiidae

Ceraphronoidea
Ceraphronidae
Megaspilidae

Cynipoidea
Cynipidae
Figitidae
Ibaliidae

Chalcidoidea
Agaonidae
Aphelinidae
Chalcididae
Elasmidae
Encyrtidae
Eucharitidae
Eulophidae
Eupelmidae
Eurytomidae
Leucospidae
Mymaridae
Ormyridae
Perilampidae
Pteromalidae

Signiphoridae
Tanaostigmatidae
Tetracampidae
Torymidae
Trichogrammatidae

Proctotrupoidea
Diapriidae
Heloridae
Monomachidae
Pelecinidae
Platygastridae
Proctotrupidae
Scelionidae

Ichneumonoidea
Braconidae
Ichneumonidae

Chrysidoidea
Bethylidae
Chrysididae
Dryinidae
Embolemidae
Sclerogibbidae
Scolebythidae

Vespoidea
Bradynobaenidae
Formicidae
Mutillidae
Pompilidae
Rhopalosomatidae
Sapygidae
Scoliidae
Sierolomorphidae
Tiphiidae
Vespidae

Apoidea
Apidae
Sphecidae

50*
40*
50*

l*

5*

6*

10*

2*
30*

6{.

25"*
20**

100*+
500***

3*

100*
I 00***
450**

20*
1000****

22*
1000**r(*
100**
150*+
l0*

500***
2*

25*
10004<***

30*
25*
l*

100**
70**

1000r(*r(*
2*
l,t
1*

650,F{"'
20*

2000{<{<*{.

2000{<{.{.{<

3000{<**r<

150**
80**
90**
4*
2*
2*

3*
620tr/(*
300{.r<*
250,kr(*

8*
2>N

l5*
2>t

30*
I 80**

700**
400**

Stekelfamiljen Eulophidae
Min forskning iir fokuserad pi familjen Eulo-
phidae och ger i korthet ut pi att klassificera
denna stekelgrupp, samt att underscika relationer

mellan eulophiderna och deras vdrddjur. Sedan
nigra 6r tillbaka arbetar jag med faunan i den
nordliga delen av det neotropiska omridet, med
tyngdpunkten av intresset f6rlagd till Costa
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Rica. I likhet med andra tropiska omraden ar eu-
lophidfaunan i Costa Rica mycket diligt kiind,
med f[rre iin 100 arter uppgivna fcir landet. Gas-
ton et al. (1996) uppskattade att det fanns 1000
(t 100-500) arter i Costa Rica. Min egen upp-
skattning, baserad pi det material jag hittills stu-
derat, iir omkring 2 000 arter. De flesta av dessa
after ar okeinda fcir vetenskapen och utgcir sile-
des ett avseviirt tillskott till de knappt 4 000 arter
som dr klinda frfln hela viirlden i dag.

Familjen Eulophidae dr en av ett 20-tal famil-
jer inom dverfamiljen Chalcidoidea, de si kalla-
de malm- eller glanssteklarna. Malmsteklarna
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utg6r en av de stdrsta grupperna av steklar, en-
dast <ivertrriffade i artantal av de s.k. iikta para-
sitsteklarna (riverfamiljen Ichneumonoidea) och
Eulophidae utgdr troligen den artrikaste grup-
pen av malmsteklarna. I dag krinner vi till niistan
4000 arter eulophider. De hnns river hela jorden
och iir talrikt frirekommande iiven i Sverige
(omkring 340 arter). Prelimindra underscikning-
ar tyder emellertid pi att de iir speciellt talrika i
tropiska omriden, men arterna i sfldana omrflden
dr till stora delar okiinda.

Eulophiderna iir smi steklar, mellan 0,4 och 6
mm linga (de flesta arterna iir l-2 mm). I likhet
med andra malmsteklar har de ribbor endast
l6ngs framkanten av vingen (Fig.  ), inte i ving-
en. Minga eulophider eir vackert metallgldnsan-
de i olika fdrger - grcint, bl6tt, rdtt, etc.

Precis som de allra flesta malmsteklarna 6r
eulophiderna s.k. parasitsteklar, vilket innebiir
att de utvecklas som parasitoider. Det hnns ett
ffltal undantag, arter som utvecklas som vdxtdta-
re eller som rovdjur. Eulophiderna uppvisar de
flesta av de anpassningar man finner hos parasi-
tiskt levande steklar. De kan vara ekto- eller
endoparasitoider och ha en idiobiont eller en
koinobiont strategi (se faktaruta) visavi sina
vdrddjur. Viirddjur iir olika slags insekter frin en
majoritet av insektsordningarna, fdretrddesvis
fjiirilar, flugor, skalbaggar eller steklar som 6r
bladminerare eller gallbildare. Stekelhonan letar
upp nigot ungdomsstadium (iigg, larv, nymf el-
ler puppa) som hon ldgger sina aggpi, fullvuxna
in sekter attackeras aldri g. Varj e parasi tstekel art
har ett antal olika vdrdarter som kan parasiteras
och hos eulophiderna eir detta vdrdspektrum
vanligen relativt stort och det finns ett flertal
viirdarter pi "sdkmenyn" fdr varje stekelart. En
del arter utvecklas pi insekter som upptrdder
som skadedjur, t.ex. coloradoskalbaggen. Efter-
som parasitoider alltid dridar sina viirddjur be-
traktas dessa eulophider som nyttodjur och an-
vtinds inom den biologiska bekrimpningen.

Costa Rica
Min forskning dr som n[mnts ovan en del i ett
stort forskningsprojekt i Costa Rica och det kan
diirfcir vara pi sin plats att avsluta denna artikel
med en kortfattad beskrivning av detta land.

Fig. 4. Slriktet Horismenus tillhtjr stekelfamiljen
Eul o p hidae ( de n g rup p fd rfat t are n fo rs kar p d ) o c h fr) -
rekommer enbart i Amerika och huvudsakligen i den
tropiska delen. Det dr ett av de stdrsta sliiktena inom
familjen, med dver hundra arter enbart i Costa Rica. I
likhet med andra eulophidsliikten dr de flesta topiska
H o ris me n us - a rt e rna iinnu oktinda fd r v e t e n s kap e n.
Arten som tir avbildad cir en iinnu obeskriven art.
Teckning av fbrf.

The genus Hortsmenus belongs to the family
Eulophidae (the research tar7et of the author) and
occurs only in the Americas, with the majority of spe-
cies occuring in the tropical parts of the Americas. It
is one of the largest genera of euLophids with more
than one hundred species in Costa Rica alone. The
iLlustration represents an undescribed species.
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Costa Rica (se kartor ovan ) iir ett utmiirkt val
f6r ett biodiversitetsprojekt eftersom landet iir
litet och hyser en niistan ofattbar rikedom pfl ar-
ter. Detta lilla land, pi drygt 51 000 km2 (unge-
fiir motsvarande den sammanlagda ytan av Ski-
ne, Blekinge, Halland och Smiland), har nristan
lika mflnga naturtyper som hela Nordamerika.
Den hciga biotopdiversiteten i Costa Rica beror
pi skiftande betingelser i rummet och i tiden.
Det tir ett tropiskt land som ligger i den norra
delen av den neotropiska regionen, mellan 8'
och I I " nordlig latitud. Landet dr lingsmalt och
frir det mesta iir avstindet mindre iin 150 km
frin kust till kust. Hrijdskillnaderna dr stora, frin
havsnivi till hriga toppar pi 6ver 3 000 meter,
med hogsta punkten Cerro Chirrip6 pfl 3820
meter.

De stora htijdskillnaderna innebiir stora tem-
peraturskillnader och tillsammans med ndrheten
till tvi stora havsmassor, Stilla Havet i v:ister
och Atlanten i 6ster, ocksi stora skillnader i ne-
derbdrd.

Medeltemperaturen blir ldgre med stigande
hOjd, frin en irsmedeltemperatur pi 26"C vid
havsniva, till 11'C pi 3100 meters hdjd och med
rinnu ldgre temperaturer pi htigre hdjder (Stiles
et al. 1989).

I likhet med mflnga andra tropiska ldnder har
Costa Rica tvi drstider, torrtid och regntid. Ndr
dessa infaller och hur liinge de varar varierar

Fauna- och Jlorainventeringar i Costa Rica

emellertid (Stiles et al. 1989). Osrkusten iir bl6t-
are rin veistkusten och pfl cistkusten bcirjar regnti-
den i april och fortsiitter till december-januari,
pi viistkusten frin maj till november. Nederbcir-
den varierar ocksi frin norr till s6der, med mer
regn i sdder. Arsmedelnederbcirden varierar frin
omkring 1500 mm i vissa omriden i den nord-
vdstligaste provinsen Guanacaste, till 6ver 6000
mm pi nigra lokaler i bergskedjan Cordillera de
Talamanca (DeVries 1997).

Allt detta resulterar i minga olika naturtyper,
frin mangrovetriisk och sandstrdnder ldngs kus-
terna, via liglandsmiljder som lcivfldllande torr-
skogar (Fig. 5) och stddsegrcina regnskogar, till
molnskogar uppe i bergen (Fig. 6). De allra
htigst belligna subalpina omridena har en busk-
vegetationstyp som kallas pdramo (Fig. 7).

De flesta av landets naturtyper finns repre-
senterade inom ett statligt system av skyddade
omriden som omfattar nationalparker, olika ty-
per av reservat, samt nationella helgedomar
(omriden som dr skyddade eftersom viktiga
hiindelser i landets historia intrdffat hdr). Dessa
omriden utgcir ungefiir l3Vo av landets yta
(Franke 1997; Rachowiecki 1997). Det finns
dessutom mindre omriden som iigs av privatper-
soner och som skyddas mot exploatering. Andra
omrfrden, t.ex. indianreservat och skogsreservat
lir skyddade mot vissa typer av exploatering,
men har inte nigot fullviirdigt skydd. Skogsre-
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servaten dr t.ex. inrlittade fcir att enbart anvrindas
inom skogsbruket och fir inte anviindas fcir jord-
bruk eller bebyggelse, men avverkningar iir til-
l6tna. Trots detta vill man frin costaricanskt hill
gdrna rdkna dessa omriden som "skyddade",
och tillsammans med statliga och privata reser-
vat utgdr det ungefiir 25Vo av landets yta, en siff-
ra man ofta stdter pi i dessa sammanhang.

Costa Ricas rikedom pfl miljder motsvaras av
en likaledes stor rikedom pfl djur- och vdxtarter.
Artrikedomen dr delvis ett resultat av att Cen-
tralamerika iir en korsviig mellan tvi stora bio-
geografiskt skilda omriden, Nordamerika och
Sydamerika. En del av arterna som vandrat mel-
lan dessa omriden har ocksi etablerat sig, och
ibland utvecklats till nya arter, i det mellanomri-
de som Centralamerika utgdr.

Mingfalden av arter i Costa Rica kan belysas
med fdljande exempel. Pi en yta av l0 000 km2
hnns det 615 fflgelarter i Costa Rica, vilket dr
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mest i hela vdrlden, i USA finns det 104 arter pfl
motsvarande yta (Rachowiecki 1997). Man har
pitriiffat cirka 1600 arter dagfj?irilar i Costa Rica
(DeVries 1983, 1987, 1997), motsvarande siffra
fdr Nordamerika iir 680 arter (Scott 1986) och
ftir Europa 440 (Tolman & Lewington 1997).
Det finns omkring 18 000 dagfjiirilsarter i hela
viirlden (Munroe 1982) och Costa Rica hyser
siledes ndstan l}Vo av vdrldens dagfjiirilsfauna!

Uppskattningar av artdiversiteten inom diligt
kiinda grupper, som olika grupper av insekter -
t.ex. steklar (Hanson & Gauld 1995; Gaston et
al. 1996), indikerar att dven dessa fdrekommer
med en stor mflngfald av arter.

Slutord
Den disciplin av biologin, den s.k. alfataxono-
min, som innefattar att beskriva organismerna i
den vdrld som omger oss, har under de senaste

Fig. 5. Den ldufrillande torrskogen bestdr huvudsakligen av triid och buskar somftiller sina blad under torr-
tiden. I Costa Rica finns denna naturtyp endast i den nordvtistra delen av landet, som har en utprrigLad torrtid -

frdn december till april - dd det knappast regnar ndgot alls. Parque Nacional de Santa Rosa, 4 mars 1986. Foto
fdrf.

The deciduous dry forest consists mainly of trees and shrubs that drop their leaves during the dry season. In
Costa Rica this habitat is present only in the northwestern part of the country, which has a distinct dry season -

from December to April - when it hardly rains at all.
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Fig. 6 (hdger). Regnskogar pd hdgre nivder, frdn om-
kring 1500 meters hdjd och uppdt, kallns molnskogar
eftersom de ofta omges av moln som avger vatten i
form av dimma och dagg. Molnskogar bestdr av
stiidsegrdna buskar triid och lianer som tir bevuxna
med en miingd andra viixter, s.k. epifyter, t.ex. mossor,
lavaf o rmbunkar b rome liac 6e r ( ananas viixte r ) oc h
orkidder Reserva Forestal Rio Macho, 3 juni 1998.
Foto fdrf.

Rain forests growing at higher elevations (right),
from around the height of 1500 meters and upwards,
are called cloud forests since they are frequently
covered by clouds that give off their humidity to the
forests. Cloud forests consist of evergreen shrubs,
trees and lianas that are overgrown with an array of
other plants, called epiphytes, e.g. mosses, lichens,

ferns, bromeliads and orchids.

Fig.7 (nedan). Ovanfdr triidgriinsen, som ligger vid
3000 meters hdjd, finns en naturtyp som kallas
pdramo. Hiir uppe dominerar busknrtad bambu och
andra mer ldgvuxna griis. Ortema som finns hiir iir
krypande eller vdxer i kuddform. I slqddade ltigen
finns iiven andra mer hdgvuxna viixter bl.a. busk-
artade johannesiirter. Cerro de la Muerte, 3l maj
1998. Fotofd(.

Above the tree line, at about 3000 meters elevation, a
habitat called pdramo is prevalent (below). At this
height small bamboos and smalLer grasses predomi-
nate. The herbs that grow here have a creeping
growth habit or grow as cushions. ln protected
situations there are more and taller species of plants,
e.g. hypericums growing as shrubs.

Fauna- ochflorainventeringar i Costa Rica
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decennierna fdrt en allt mer tynande tillvaro. I
och med att utforskandet av den biologiska
mingfalden blivit allt mer prioriterat har man
emellertid insett vikten av att upptacka och be-
skriva nya arter. En okiind art blir tillgiinglig f<ir
vetenskapen niir den iir beskriven och har fitt ett
namn, och fOrst di kan arten identifieras av an-
dra forskare och kan di, genom sitt namn, kopp-
Ias till annan biologisk information. Att bege sig
in pi dessa okiinda omriden f<ir att upptiicka,
beskriva och klassificera dr en utmaning och en
pionjiirinsats som iir en fcirutsdttning fcir den
fortsatta utforskningen av dessa okiinda arter
och deras relationer till andra organismer.

Tack
Stort tack till Ulf G?irdenfors och Ragnar Hall frir viir-
defulla kommentarer till manuskriptet.
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