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Costa Rica är ett av de tropiska länderna i Mellan-
amerika, en landbrygga som sammanbinder Nord- och 
Sydamerika och består av en vulkanisk bergskedja som 
är yngre än de stora kontinenterna. Här möts sydliga 
och nordliga arter vilket ger en stor mångfald. Landet 
är beläget bara nio grader norr om ekvatorn och har 
många olika biotoper. Naturen präglas av närheten till 
hav på två sidor, med jämn temperatur året runt och 
mycket regn. Regnskog finns både som tropisk skog 
i lågland (1) och som molnregnskog i de höga bergen 
(2), på höga höjder även bergekskog (3). I nordväst 
finns lövfällande torrskog och på de allra högsta topp-
arna alpin terräng, s.k. paramo.

Jag har rest till Costa Rica tre gånger i mars månad 
under åren 2015, 2016 och 2017. Under resorna har 
jag besökt Palo Verdes* torra lövfällande skogar på 
Stilla havssidan, La Selvas* fuktiga tropiska regnskog 
och floder, Monteverdes dimmiga molnregnskog, Las 
Cruces* botaniska trädgård och sydliga regnskog med 
många andra arter och Cerro de la Muertes högt be-
lägna disiga bergsekskog och paramo. (*Fältstationer 
som drivs av Organisation for Tropical Studies som tar 
emot gäster och har naturguider.) I mars månad är det 
torrperiod, därmed inte sagt att det aldrig regnar. Cos-
taricanerna har sagt oss att det har regnat mindre under 
torrperioden de senaste åren än det gjort förr. Det har 
varit ganska torrt vid mina besök i landet och regn har 
jag mest upplevt i de södra bergstrakterna. När regnpe-
rioden börjar i april-maj blir insektslivet rikare enligt de 
biologer jag har träffat.

Naturen är dock inte lika rik överallt, stora delar av 
Costa Rica är uppodlat, vilket man ser när man reser 
genom landet. Den nedhuggna regnskogen har ersatts 
av magra betesmarker och oljepalmsplantager i mil 
efter mil. I dalgångarna mellan bergen står frodiga kaf-
febuskar på rad. I andra delar av landet odlas ananas i 
mil efter mil.

Insektsskådning i Costa Rica

Att resa till regnskogen har varit en livslång dröm, att upp-
leva insektslivet, växtlivet och de mäktiga träden tillsam-
mans med ljuden från alla fåglar och insekter och enstaka 
däggdjur. Mina resor har verkligen varit innehållsrika och 
spännande. Det är en intensiv upplevelse att befinna sig 
i denna rika naturmiljö med alla arter av växter och djur. 
Det största problemet visade sig snabbt vara att lista ut vil-
ken tid på dygnet man skulle sova. Den här artikeln är ett 
smakprov på vad jag har upplevt.
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Insektslivet

Ingen vet hur många insektsarter det egentligen 
finns i Costa Ricas natur, men för att ge en fingervis-
ning har man beskrivit 5000 nya arter mellan 2011 och 
2013 i landets nationella biodiversitetsprojekt InBio 
(ENB på spanska). Över 8000 nattfjärilar finns beskriv-
na, 1250 dagfjärilar och en uppsjö andra insekter. Den 
djurgrupp som har flest antal beskrivna arter världen 
över är skalbaggar och om man betänker att det på en 
fotbollsplans storlek kan finnas upp till 200 olika arter 
av träd och palmer i en tropisk regnskog förstår man 
hur vidsträckt det biologiska nätverket är med alla tänk-
bara nischer för specialisering. 

I Costa Rica är det strikt förbjudet att samla in och 
föra ut biologiskt material ur landet utan tillstånd. Som 
insektsintresserad får man ha kameran i högsta hugg, 
och vara beredd på att ta många bilder. I min packning 
fanns kikare och kamera med stativben, en blixt, en re-
jäl pannlampa och en stark LED-ficklampa för att lysa 
på insekter vid fotografering och även en UV-ledfick-
lampa. Några lite större burkar med lock för att kunna 
fånga in och fotografera snabba insekter eller ta med 
och fråga någon på de biologiska forskningsstationerna 
för att sedan släppa djuret igen har varit användbart. 
En enkel UV-lysrörslampa (4) med förlängningssladd 
att hänga utanför rummet nattetid kombinerat med en 
klädlina, klädnypor och ett sidenlakan blev en perfekt 
nattaktivitet.

En dag i Costa Rica börjar vid soluppgången som 
sker vid 6-tiden på morgonen. Först av alla vaknar 
vrål aporna och väcker de sovande (om man befinner 
sig i La Selva). De nattaktiva djuren smyger undan när 
dagsljuset kommer och helst ska man hinna titta på fjä-
rilslakanet innan det blir ljust och de guidade naturvand-
ringarna startar så det gäller att komma upp fort. Solen 
stiger snabbt och djurlivet kommer igång, med fåglar 
och insekter som börjar flyga. Nattdaggen torkar snabbt 
i morgonsolen och en timme efter soluppgången är det 
full aktivitet i dagsljus och temperaturen stiger. För en 
nordbo som mig är det behagligast klimat i molnregn-
skogen med 15-25 grader, till skillnad från låglandet, 
kusterna och torrskogen som har temperaturer över 
30 grader. Ibland kommer det regn på eftermiddagen i 
bergsområdena under torrperioden och då höjs luftfuk-
tigheten rejält så allt ångar. En regnskur kan vara mycket 
intensiv och kort. När solen går ner efter en 12 h lång 
dag tar nattaktiva djur vid, nya ljud fyller omgivningen. 
På en kort stund försvinner dagsljuset och det blir kol-
svart, lika fort som solen gick upp går den ner.

Att leta insekter i regnskogen kräver lite övning. 
Nere på marken är det mörkt jämfört med de solbelysta 
trädkronorna. Regnar det sitter insekterna gärna under 
bladen. På nedfallna grenar med epifyter kan det vara 
spännande att ta en extra titt, men med försiktighet för 
det finns både ormar, myror och skorpioner att se upp 
för. Om ett stort träd har fallit och bildat en solbelyst 
glänta med en lucka i bladtaket är det värt att pausa och 
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5 - Alurnus
6 - Charidotis pustula
7 - Passalidae
8 - Pistolmyra
9 - Bladskärarmyra, Ectatomma
10 - Cikadapuppa
11 - Cikada
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se vad som dyker upp. Skalbaggar (5 och 6) och fjärilar 
dras till de ljusa bladen, styltflugor och hoppspindlar 
vandrar runt på bladverket i solskenet. Svävflugor och 
trollsländor ses i ljusstrimmorna. Den fallna trädstam-
men blir snabbt en miljö för vedlevande insekter. (7)  
Här går nedbrytningen fort, både svampar och småkryp 
arbetar snabbt och ett stort träd försvinner på några år. 
I regnskogen finns det inte så mycket förna, det mesta 
som ramlar ner på marken bryts ner så snabbt att ingen 
mylla bildas. Näringsämnena tas upp av växterna i 
snabb takt. 

Längs de markerade lederna och stigarna i skogarna 
kan man studera enstaka myror som letar lämpliga 
byten, bland de mer iögonfallande är den stora pistol-
myran (eng. bullet ant)(8), att bli biten av den ska tyd-
ligen vara värre än att bli skjuten. Käkfällemyror (eng. 
trap jaw ants) går runt med käkarna utspärrade, när ett 

lämpligt byte kommer förbi utlöses käkarna och slår 
igen som en fälla. Bladskärarmyror (9) vandrar i långa 
led med sina bördor. Arbetarna jobbar vidare även i 
nattmörkret, guidade av lukter, vaktade av stora brun-
röda soldater med enorma huvuden. På regnskogens 
golv ser man lätt var de har sina bon, stora kala ytor 
utan växtlighet annat än träd och vedartade örter. Har 
man tur kan man se armémyrorna i långa led med alla 
sina ägg, puppor och larver. Då gör man klokt i att 
flytta på sig för de ger sig på även stora byten. 

Ofta får man syn på en växt med ett torrt cikadaskal 
fastklamrat (10). Efter lång tid under marken kryper 
larverna upp till ytan och kläcks för en kort tid av par-
ning och lockande spel i trädkronorna både dag och 
natt. Har man tur kan man få se en vuxen cikada (11) 
komma flygande. 
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12 - Virvelbagge
13 - Nyssodesmus python
14 - Hoppspindel
15 - Cuppienius coccineus
16 - Nephila
17 - Gasteracantha cancriformis
18 - Micrathena sagittata
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Att följa en vattenström kan ge andra observationer 
som stora trollsländor och flicksländor, en del med 
iridiserande vingar. När de flyger syns de, när de sitter 
still är de försvunna. Stora dagfjärilar av släktet Morpho 
har samma effekt, vingarna lyser kraftigt blått när de 
träffas av ljus i rätt vinkel. I skugga och andra vinklar 
ser de bruna ut. En stor helikoptervingad jungfruslända 
manöverar snyggt ovanför vattnet. Stora virvelbaggar 
leker på ytan av stillastående vatten i höljor, de jag sett 
var 15 mm långa. (12) Har man tur kan man hitta en 
vattenström inne i skogen som erbjuder ett bad med 
blå fjärilar patrullerande fram och tillbaka över det 
ljumma vattnet. Att bada i floderna är däremot ingen 
bra idé då Costa Rica har rikligt med alligatorer och 
krokodiler.

Blommande växter med nektar besöks av många 
intressanta flygande insekter, och blommande orkidéer 
har egna specialiserade besökare. Vid ett av mina be-
sök i La Selva träffade vi en forskare som undersökte 
just orkidébin och hur de drogs till olika eteriska dof-
ter. En tyglapp indränkt i kanelolja hängdes upp i en 
tesilsklämma. Runt denna skockades metalliskt gröna 
hannar av orkidébin. Andra parfymoljor drog andra 
arter av orkidébin. Hannarna samlar in dessa eteriska 
oljor som lagras i kroppen och omvandlas till artspe-
cifika parfymer att locka honor med, s.k. feromoner. I 
normala fall besöker de orkidéblommor, som då pol-
lineras av besökarna. 

Även om titeln är insektsskådning så kan jag inte 
utelämna de övriga leddjuren. Spindlar, enkel- och dub-
belfotingar (13), lockespindlar, skorpioner med mera. 
Det finns så många vackra spindlar att se på, en del i 

giftiga färger och taggiga kroppar, fullt synliga i sol-
skenet. Andra, som hoppspindlarna, ständigt i rörelse 
på jakt efter ett byte, färgglada och livliga och möten 
med de stora ögonen fascinerar mig (14), de långbenta 
vandringsspindlarna på nattjakt som är släkt med våra 
husspindlar (15), vackert byggda nät av hjulspindlar 
med inbyggda maskeringar (16) för att spindeln inte ska 
avslöjas. Spindlar med kantiga, vassa former och starka 
färger som avskräcker förtäring (17, 18).

Efter nattens inbrott är det spännande att vandra 
med ficklampa och lysa på trädstammar och annan ve-
getation, då rör sig helt andra insekter som gömmer sig 
på dagtid för att undvika att bli uppätna. Olika sorters 
vårtbitare och bönsyrsor (19 Choeradodis rhombicollis) 
med spännande maskeringsstrategier, som till exem-
pel vandrande blad i olika varianter. Täckvingarna har 
samma form som ett blad och när djuret är stillasit-
tande kan det knappast urskiljas. Det finns flera arter av 
knäppare som kommunicerar med lysande punkter som 
glimmar eller pulserar i natten. Har man en UV-lampa 
kan man upptäcka skorpioner, eftersom de har egenhe-
ten att bli självlysande i UV-ljus. (20, 21)

UV-lampan vid sidenlakanet blir en spännande plats 
på natten, dit nattfjärilar, skalbaggar och cikador mm 
dras. Under resorna har vi alltid bett om tillstånd att få 
tända fjärilslampa, och ofta kunnat be om boende med 
närhet till skogsridå och mörker så vi har kunnat ha 
lakanet utanför vår dörr. Varje natt gav olika arter, vil-
ket förvånade mig, variationen var stor.  Stora svärmare 
(22) och spinnare (25), en mängd olika skalbaggar i fa-
miljen Scarabeaidae i olika storlekar och färger. Mätare 
och andra nattfjärilar (27) i olika färger och storlekar, 
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Bilderna på högra sidan:

22 - Adeloneivaia jason
23 - Amaxia sp.
24 - Leuciris institata
25 - Lobeza medina
26 - Polygrammodes elevata
27 - Cosmosoma gigantea
28 - Conchylodes nolckenialis
29 - Dasysphinx volatilis
30 - Corydalus sp.
31 - Automeris dagmarae
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en del i avskräckande färger och uppseendeväckande 
utseende, andra så väl maskerade att de helt försvinner 
i rätt miljö. En stor vattennätvinge Corydalus (30) med 
skräckinjagande käftar, en avlägsen släkting till våra 
guldögonsländor.

 
Efterarbetet hemma 
Så hur kan man identifiera alla dessa djur som man har 
på bild? Utan annat än foton är det ibland omöjligt att 
komma till släkte eller art, men det vet man inte förrän 
man provat. På en resa till fjärran länder kommer all-
mänbildning i entomologi väl till pass, att kunna placera 
en insekt i rätt grupp är ett stort steg på vägen för att 
få fram ett namn. Jag har använt mig av iNaturalist, en 
stor web-baserad databas som arbetar internationellt 
och vetenskapligt. Den har appar till både Android och 
iOS vilket förenklar användningen om man vill lägga 
upp observationer omedelbart, men jag har mest an-
vänt webbsidan. Om bilden är tagen med en telefon 
eller kamera med GPS-koordinater kan man använda 
dessa för observationen, de finns lagrade i bildens 
meta-data. iNaturalist har ambitionen att fungera i hela 
världen och är beroende av frivilliga (curatorer) som 
uppdaterar innehåll och lägger till arter när de saknas. 
En del medlemmar i iNaturalist lägger ner mycket tid 
på att identifiera andras fynd. Ett fynd med foto som 
identifieras till art av mer än en person får status Re-
search och kan användas i vetenskapliga undersökning-
ar. Databasen innehåller taxonomisk information och 
att placera en insekt i rätt familj gör att det är större 
chans att få den identifierad av en specialist eller lokalt 
kunnig person. För mig har det varit en stor behåll-
ning att efter resan få namn på fynden, speciellt bland 
växter, fjärilar och skalbaggar. Jag fick nyligen hjälp 
med identifiering av katydider från 2015, så det finns all 
anledning att lägga upp bilder i databasen. Det går na-
turligtvis även bra att lägga till observationer utan bild, 
men dessa kan inte uppnå statusen research.  
En spännande händelse efter resan 2015 gällde en 
lockespindel som vi hade sett på en promenad i Monte-
verde. En mycket upprymd forskare lät meddela min 
syster att den bild hon lagt upp var det första fotot och 
första fyndet av denna art på 100 år. Så en liten obser-
vation kan ha stort värde.

Vill du se mer bilder på mina fynd från mina resor i 
Mellanamerika finns de på www.inaturalist.com och an-
vändarnamn evahedstrom. Sök på mitt användarnamn 
och lägg till Costa Rica som sökning så ser du alla mina 
fynd. 
Lite resetips
Besöka OTS stationer i Costa Rica
https://tropicalstudies.org/la-selva-research-station/
https://tropicalstudies.org/las-cruces-research-station/

https://tropicalstudies.org/palo-verde-research-sta-
tion/

Resa till Costa Rica: Flyg via USA eller från Amster-
dam via Panama till Costa Rica. Fördelen med Panama 
är att bytet sker på en liten flygplats utan köer. 
Hotell går bra via Booking.com som har bra täckning i 
Costa Rica men kolla även direkt med hotellet om det 
står att det är fullt. Det verkar inte stämma i alla lägen. 
Transporter: I Costa Rica finns flera bussbolag som 
har hotel-to-hotel service. Man bokar i förväg och blir 
upplockad vid hotellet. Har man tur får man en privat-
chaufför som stannar om man ber snällt. Väl värt varje 
krona. 
Litteratur köps enklast från NHBS.com, tyvärr är litte-
raturen endast ett skrap på ytan av allt som finns.

Eva Hedström

Coelosis biloba

Diaphania nitidalis


