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Min första erfarenhet av volontärarbete bestod i ett kulturellt utbytesprogram för volontärer 
organiserat av AFS och tog plats i Monteverde, Costa Rica, år 2001. Den kanske viktigaste 
lärdomen därifrån var förståelsen för hur stor betydelse kunskap har för mina möjligheter att 
hjälpa till att åstadkomma en förändring. Minor Field Study stipendiet har möjliggjort för mig 
att förverkliga min dröm att bidraga med den kunskap jag tillägnat mig under fyra års 
universitetsstudier för att försöka hjälpa till att bevara en del av den fantastiska flora och 
fauna som återfinns i vissa utvecklingsländer. 
 
Mitt fältarbete gjordes i samverkan med Caribbean Conservation Corporation (CCC) som jag 
fick kontakt med genom min handledare i Costa Rica, Sebastian Troëng, som är Scientific 
Director för organisationen. Sedan 1998 har CCC ett Havslädersköldpaddsprogram som syftar 
till att skydda havslädersköldpaddepopulationen samt samla in biometriska data för att få 
större kunskap om havslädersköldpaddornas reproduktiva ekologi. Kunskapen om 
havslädersköldpaddornas reproduktiva ekologi används sedan som beslutsunderlag för 
bevarande insatser samt för att uppskatta populationens storlek och populationstrenden.  
 
Fältarbetet jag gjorde bestod i att ingå i den grupp forskningsassistenter som samlade in 
biometriska data under nattliga patrulleringar på den 36 km långa sandstranden. CCC har 
även ställt sina data från 1998 och framåt till mitt förfogande till den teoretiska delen av mitt 
examensarbete. För att få insikt i hur mina resultat rent praktiskt ska kunna användas, och 
förståelse för den data jag analyserar var det dock nödvändigt att aktivt deltaga i fältarbetet. 
 
Större delen av fältarbetsperioden bodde jag i Tortuguero, en by med några hundra invånare 
på den norra delen av den karibiska kusten i Costa Rica. Tortuguero är den näst viktigaste 
äggläggningsstranden för soppsköldpaddan, Chelonia mydas, och en del av den region från 
Nicaragua till Panama som är världens fjärde viktigaste äggläggningsplats för 
havslädersköldpaddor. Tack vare den uppmärksamhet biologen Archie Carrs forskning på 
sköldpaddor och bevarandeinitiativ givit platsen har Tortuguero en stor ekoturismindustri som 
möjliggör ett hållbart, icke konsumtionsbaserat utnyttjande av sköldpaddspopulationerna för 
lokalbefolkningen. CCC har ett bra och nära samarbete med lokalbefolkningen, och som 
forskningsassistent där möttes jag med respekt såväl på bygatan och i affären som på de två 
lokala barerna där de nödtorftigt ihopspikade väggarna darrade i takt med reggaemusiken. 
 
Rent konkret handlade det om blod, svett och tårar. Indexstranden vi patrullerade nattetid var 
36 kilometer lång, och på ett 7 timmar långt pass skulle minst 24 kilometers promenad i tung, 
blöt sand avverkas. Nattsvart mörker, inga ficklampor som kunde skrämma sköldpaddorna 
fick användas, möjligen rött ljus vid de ställen där det var stor risk att vi skulle stöta på 
meterlånga krokodiler. Skor konstant genomblöta av saltvatten och de förfärligaste skavsår 
jag någonsin sett. Tropiska regn av en magnitud som snarare fick mig att tänka på 
högtrycksvattensprutor än en normal svensk dusch. Åskväder. Myggor, sandflugor och några 
demoniska små myggliknande varelser de kallade purujas som tog sig in precis överallt. 
Vindstilla nätter kunde man inte stanna utan att ha heltäckande kläder och jag hade ett 
tredubbelt myggnät framför ansiktet, eller framför de delar av ansiktet som stack ut genom 
den hopsnörda regnhuvan kanske jag borde säga. Det var det mest fantastiska jag någonsin 
har gjort. 



 
Att arbeta med havslädersköldpaddor var en unik och fascinerande upplevelse. Mitt första 
möte med ett av de gigantiska djuren var ett av de häftigaste och lyckligaste ögonblicken i 
mitt liv. Först såg man spåren, det ser ut som om en big-foot truck har kört upp på stranden, 
de kan vara upp till 2 meter breda. Sedan kunde man urskilja en mäktig svart silhuett som 
tornar upp sig mot den ljusare sanden. Medellängden av skölden hos de honor som kom upp 
på stranden för att lägga sina ägg var strax över 150 cm. Vi mätte skölden, läste av eventuella 
tags på sköldpaddorna och märkte dem med våra tags om de inte hade några, räknade äggen 
medan honorna lade dem, samt noterade om honorna hade ärr, krokar eller sjukdomar. Bona 
märktes ut med tre plastband för att man senare skulle kunna hitta dem genom triangulation, 
och distansen till högvattenslinjen mättes.  
 
Det är inte alltid lätt att arbeta med kritiskt utrotningshotade djur. Vissa nätter såg man 
överhuvudtaget inga sköldpaddor trots idogt promenerande. Det var också oerhört 
frustrerande att se bon som blivit plundrade när man arbetade så hårt för att bland annat 
förhindra det. Emellertid gav tanken att min närvaro avskräcker från plundring den extra 
energi och motivation som behövdes för att fortsätta gå riktigt regniga mörka nätter när 
sköldpaddorna lyste med sin frånvaro. Mitt värsta minne är den natten då vi fann en slaktad 
soppsköldpadda, med avhuggna fenor och uppsprättad mage som fortfarande levde, det 
frilagda hjärtat slog. Slaktaren stod antagligen i buskarna precis bredvid, och det var mycket 
svårt att inte konfrontera den antagligen beväpnade sköldpaddsmördaren, men mexikanen jag 
patrullerade tillsammans drog mig resolut därifrån alltmedan jag högljutt hävde ur mig 
samtliga spanska oförskämdheter i min vokabulär. Att jaguarer nyss hade dödat 
soppsköldpaddorna man smög fram till för att räkna äggen ibland var mycket lättare att överse 
med. 
 
CCC’s internutbildning för forskningsassistenter och den professionella handledningen av 
fältkoordinatorn Andrea de Haro gav mig oerhört mycket nyttiga erfarenheter av såväl 
praktiskt biologiskt fältarbete som organisationen av detta. I Tortuguero fick jag dessutom 
möjligheten att se ett lyckat exempel på hur bevarandebiologi i samverkan med 
lokalbefolkningen har genererat både en högre levnadsstandard för befolkningen och en bättre 
möjlighet till överlevnad för sköldpaddspopulationerna. Jag arbetade i en internationell grupp 
där alla hade någon form av bevarandebiologisk utbildning eller erfarenhet av arbete med 
sköldpaddor. Att diskutera bevarandebiologi och mitt projekt med forskningsassistenter från 
Mexico, Brasilien, Argentina, Australien, Frankrike och England gav många nya spännande 
infallsvinklar. Det goda förhållandet CCC hade till lokalbefolkningen gav mig också 
möjlighet att diskutera deras syn på ekoturismen och förbudet mot sköldpadds- och 
sköldpaddsäggsjakt samt konsumtion. 
 
Minor Field Study arbetet i Costa Rica är en av de roligaste och mest lärorika sakerna jag 
någonsin har gjort. Jag rekommenderar det varmt, det är en väldigt nyttig erfarenhet och en 
fantastisk upplevelse. För min del gav det också förståelse för den data jag arbetar med. Varje 
enskild punkt är värd blod, svett och tårar. Sammanlagt är punkterna värda tusentals timmar 
av det. 


