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Gjennom St.meld. 46 1988-89 og NOU 1995:5 har norske
forvaltningsmyndigheter, spesielt Miljøverndepartementet,
Bistandsdepartementet og Utenriksdepartementet med
underliggende etater, påpekt at de ønsker at norske
forskningsmiljøer utvikler kompetanse innen tropisk økologi,
med sikte på å bistå norske institusjoner i deres arbeid i
forbindelse med bistand og internasjonalt miljøarbeid. I
samarbeidet med bistandsland er det også nødvendig med
institusjonsbygging og overføring og utvikling av kompe-
tanse. Kompetanseområder av spesiell betydning i denne
sammenheng kan være:

forvaltning og bærekraftig utnyttelse av vilt og fiske-
ressurser
vern og bærekraftig bruk av biologisk mangfold
kystsoneforvaltning
vern og forvaltning av vannressurser

- forvaltning og utnyttelse av tropisk skog
- forvaltning av verneområder (nasjonalparker o I)

miljøovervåking og overvåking av biologisk mangfold
konsekvensanalyser i forbindelse med inngrep

En effektiv måte å bygge norsk kompetanse på er å eta-
blere faglig samarbeid med gode forskningsinstitusjoner i
tropiske områder. Med sikte på å utvikle praktisk anvendbar
kompetanse er det nødvendig at norske forskere skaffer
seg allsidig erfaring. På den ene side bør man skaffe seg
faktisk kunnskap og faglig kompetanse på den mest
rasjonelle måte. På den annen side vil det være viktig å
skaffe seg praktisk erfaring fra arbeid under de delvis
vanskelige forhold som tilbys i de fleste utviklingsland.
Deltakelse i forskningsprosjekter av høy kvalitet i tropisk
økologi kombinert med erfaring fra praktisk oppdrags-
virksomhet i utviklingslandene vil trolig være den beste
måten å gjøre det på.

Smithsonian Tropical Research Institute (STRI) i Panama er
en av verdens absolutt ledende institusjoner i forskning om
tropisk økologi og kulturminner. NINA.NIKU har derfor inn-
ledet et samarbeid med STRI og en samarbeidsavtale
«Memorandum of Understanding» er signert. STRI og
NINA•NIKU arbeider med flere initiativer for å videreutvikle
samarbeidet. Vi ser for oss tre ulike former for samarbeid:

Kompetanseheving NINA•NIKU; opplegg for opplær-
ing og kompetanseheving for NINA•NIKU-ansatte ved
STRI, Panama. Særlig interessant er feltene tropisk
skogsøkologi, akvatiske økosystemer (ferskvann, brakk-
vann og korallrevsamfunn) og tropisk paleoøkologi og
arkeologi. Dette er felter der NINA•NIKU har stor
kompetanse fra boreale strøk, men ønsker å utvide til
også å omfatte tropiske områder:


Fellesprosjekter; samarbeidsprosjekter der begge par-
ter benytter seg av hver institusjon sin unike kompe-
tanse. Her tenkes det på: Faglige prosjekter som utføres
i samarbeid. Dette kan både være samarbeid om viten-
skapelige problemstillinger eller personell. Det viktigste
er nok likevel å utnytte hverandres kompetanse til å gå
løs på prosjekter som ellers ikke hadde vært mulig eller
at nivået kan heves. Som et eks kan nevnes STRIs
tropisk skogsøkologikunnskaper + NINA•NIKUs radio-
telemetri-kompetanse.
U-landsprosjekter; prosjekter i lav- og mellom-velferds-
land med deltagelse fra NINAGNIKU,STRI og forskere
og studenter fra landet.

NINA•NIKU ønsker å komme fram med nye initiativ til
konkrete samarbeidsprosjekter i løpet av 1995. NINAGNIKU
vil videre arbeide for å få til en enda mer omfattende gene-
rell faglig utveksling med STRI. Dette vil gjelde både
metodeutvikling og behandling av og konklusjoner fra eksi-
sterende data. En del av prosjektene som pågår i Panama
er også aktuelle å utføre i Norge og et nært samarbeid både
når det gjelder ideer, metoder og gjennomføring av pro-
sjekter er dermed nødvendig. Det er også viktig å bidra til
utvikling av kontakt mellom STRI og andre relevante insti-
tusjoner i det norske fagmiljøet. NINA•NIKU har allerede
formidlet kontakt mellom forskere fra Universitetet i Oslo og
STRI, med det formål å starte opp et samarbeidsprosjekt på
trelevende sopper i tropiske områder. NINA•NIKU ser det
som aktuellt å formidle kontakter mellom marine miljøer i
Norge og STRI, pga den unike kompetansen og de flotte
fasilitetene for marine studier det finnes i Panama.

Emneord: tropisk økologi, utviklingsland, forskningssam-
arbeid, STRI, NINA.NIKU

Bjørn Åge Tømmerås, Åslaug Viken & Odd Terje Sandlund,
Norsk institutt for naturforskning, Tungasletta 2, 7005
Trondheim
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Abstract

Tømmerås, B.Å., Viken, Å. & Sandlund, O.T. 1995. Re-
search cooperation on tropical ecology. Smithsonian Tropi-
cal Research Institute (STRI) and Foundation for Nature
Research and Cultural Heritage Research (NINA•NIKU). -
NINA Oppdragsmelding 365: 1-20.

The policy of the Norwegian environment anddevelopment
cooperation authorities, as expressed through the Govern-
ment White Paper on development cooperation (NOU 1995:
5), is to develop competence in tropical ecology in Nor-
wegian research institutions. Such competence is needed
to assist and advice Norwegian development agencies as
well as the Norwegian efforts in international collaboration
regarding environmental issues. An important part of the
collaboration with developing countries is the transfer of
competence and technologies, and development of re-
search and management institutions. Among competence
areas of particular relevance in this context are:

sustainable management and utilization of wildlife and
fish stocks
conservation and sustainable use of biological diversity
coastal zone management
conservation and management of water resources
management of conservation areas (e.g. national parks)
monitoring of biological diversity and other aspects of
environmental monitoring
environmental impact assessments

An efficient way of developing Norwegian competence is to
establish scientific collaboration with outstanding scientific
institutions in tropical areas. In order to develop practical
applied scientific competence, Norwegian scientists must
gain a wide spectrum of experience. On the one hand, parti-
cipation in high quality scientific research provides factual
knowledge about tropical systems. On the other hand, it is
important to gain practical experiences from ecological re-
search activities under the difficult conditions prevailing in
many developing countries. This may be achieved through
participation in high quality research projects in tropical
ecology combined with practical project work in developing
countries.

STRI, Panamå, is undisputedly one of the world's leading
institutions in the research fields of tropical ecology and
cultural heritage. NINAGNIKUtherefore has established col-
laboration and signed a Memorandum of understanding
with STRI. STRI and NINA•NIKU are working to develop
this collaboration, and several themes are envisaged:

Competence development in NINA•NIKU. This may in-
clude research visits and post-doc or undergraduate
courses for NINA•NIKU personnel at STRI. Of particular
interest would be tropical forest ecology, aquatic eco-
logy (freshwater, estuaries and coral reefs), and tropical
palaeoecology and archaeology
Collaboration in research projects, where the specific
areas of competence within the two institutions are com-

bined. One example may be STRI's competence in
tropical forest ecology combined with NINA•NIKU's
competence in radioteleometry
Development cooperation projects based on collabora-
ion between STRI, NINAGNIKU and scientists and
students from institutions in developing countries

NINA•NIKU wishes to develop concrete collaborative pro-
jects during 1995, and to increase and develop the gene-
real scientific collaboration with STRI. This concerns e.g.
development of methods as well as analysis of existing
data. Some of the hypothesis which are tested in ongoing
projects in Panamå may also be tested in temperate and
boreal ecosystems in Norway. This calls for a close colla-
boration regarding hypothesis formation, development of
methodology and project performance. Collaboration be-
tween STRI and Norwegian institutions in addition to
NINA•NIKU will also be encouraged. Contact has already
been established with the University of Oslo, regarding tree-
living fungi in tropical forests. NINA•NIKU considers fea-
sible collaboration between STRI and Norwegian marine
research institutions, due to the unique facilities and
competence in this field which exist in Panamå.

Key words: Tropical ecology, developing countries, scienti-
fic collaboration, STRI, NINA•NIKU.

Bjørn Åge Tømmerås, Åslaug Viken & Odd Terje Sandlund,
Norwegian Institute for Nature Research, Tungasletta 2, N-
7005 Trondheim, Norway.
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Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Miljøvern-
departementet, som ønsket at NINA•NIKU skulle utrede
mulighetene for samarbeid mellom Smithsonian Tropical
Research Institute (STRI) og norske forskningsmiljøer med
sikte på å bygge opp og utvikle norsk kompetanse innen
tropisk økologi og kulturminneforskning. Den generelle bak-
grunnen er norske myndigheters ønske om å sikre stabil
kompetanse som kan bistå norske forvaltningsinstitusjoner
(NORAD, UD, MD) i deres arbeid i bistandssammenheng
og i internasjonale organisasjoner. Det konkrete ønsket om
samarbeid med STRI har sin bakgrunn i at MD gjennom
UNEP har støttet STRIs forskning i tropisk skog.
NINA•NIKU har hatt kontakt med STRI siden i 1993, og har
siden årsskiftet 1994-95 hatt konkret prosjektsamarbeid i
tropisk skogsøkologi ved at en forskningsrådfinansiert
doktorgradsstipendiat utfører sitt feltarbeid ved STRI i
Panama.

I rapporten beskrives det generelle potensialet for sam-
arbeid, og noen muligheter beskrives nokså konkret. Vi
håper dette kan gi ider og bidra til å fremme samarbeidet
mellom STRI og det norske fagmiljøet generelt og
NINA•NIKU spesielt. Vi vil takke Dr. Joe Wright og per-
sonalet ved STRI, Panama, for imøtekommenhet og sam-
arbeidsvilje.

Trondheim, september 1995

Bjørn Åge Tømmerås
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1 Innledning

1.1 Bakgrunn for prosjektet

Norske forvaltningsmyndigheter,spesielt Miljøverndeparte-
mentet, Bistandsdepartementetog Utenriksdepartementet
med underliggendeetater, ønsker at norske forsknings-
miljøerutviklerkompetanseinnentropiskøkologi,med sikte
på å bistå norske institusjoneri deres arbeid i forbindelse
med bistand og internasjonaltmiljøarbeid (St.meld. 46;
1988-89, NOU 1995:5). Kompetanseområderav spesiell
betydningi denne sammenhenger f eks:

forvaltning og bærekraftig utnyttelse av vilt og fiske-
ressurser
vern og bærekraftigbrukav biologiskmangfold
kystsoneforvaltning
vern og forvaltningav vannressurser
forvaltningog utnyttelseav tropiskskog
forvaltningav verneområder(nasjonalparkero I)
miljøovervåkingog overvåkingav biologiskmangfold
konsekvensanalyseri forbindelsemed inngrep

I samarbeidet med bistandslander det også nødvendig
med institusjonsbyggingog overføring og utvikling av
kompetanse.

En effektiv måte å bygge norsk kompetanse på er å
etablere faglig samarbeidmed gode forskningsinstitusjoner
i tropiskeområder. Med sikte på å utviklepraktiskanvend-
bar kompetanseer det nødvendigat norskeforskereskaffer
seg allsidigerfaring. På den ene side bør man skaffe seg
faktisk kunnskap og faglig kompetanse på den mest
rasjonellemåte. På den annen side vil det være viktig å
skaffe seg praktisk erfaring fra arbeid under de delvis
vanskelige forhold som tilbys i de fleste utviklingsland.
Deltakelse i forskningsprosjekterav høy kvalitet i tropisk
økologi kombinert med erfaring fra praktisk oppdrags-
virksomhet i utviklingslandenevil trolig være den beste
måtenå gjøre det på.

SmithsonianTropicalResearchInstitute(STRI) i Panama er
en av verdensabsoluttledende institusjoneri forskningom
tropiskøkologiog kulturminner.Miljøverndepartementethar
ved to anledninger bevilget kr 500 000 til "Smithsonian
Tropical Research Institute"(STRI) til delfinansieringav en
kran som brukes ved biologiske studier i trekronene i
tropiskskog. MD uttrykteet ønske om at norskefagmiljøer
skulle utnytte mulighetentil samarbeid med STRI for å
utvikle sin kompetanse i tropisk økologi. STRI stilte seg
positive til et slikt samarbeid. I løpet av "Norway/UNEP
Expert Conference on Biodiversity"(24.-28.5 1993), der
STRIs direktør,Dr. Ira Rubinoffdeltok, ble mulighetenefor
samarbeiddiskutertmedflere av NINA•NIKUs ledere.

På denne bakgrunnhar MD ønsket at NINA•NIKU skulle
utrede mulighetene for faglig samarbeid mellom norske
fagmiljøerog STRI.
Målsetningenefor prosjekteter:

1 Utvikle og konkretiseresamarbeidet mellom Norge og
STRI på aktuelle felter, både for NINA•NIKU og even-
tueltandrenorskemiljøer.

2 Standardisere metoder for å skaffe pålitelige forvalt-
ningsrelevantedata omkringbiodiversiteti skog.

3 Vurdere anvendelighetenav metodene som STRI be-
nytter i forhold til arbeidet med biodiversiteti boreal
skog, herunderbruk av den såkalte «skogkrana»til ut-
forskningav tretoppsjiktet.

4 Utvikle NINA•NIKUs kompetanse på biodiversitet i
tropiskskog.

5 Vurdere hvordanNorge kan støtte opp om og dra nytte
av det etablerte nettverket for overvåking av tropisk
skog (bl a i enkelte av Norges samarbeidslandfor bi-
stand).

6 Skaffe oppdatert kunnskap om STRIs erfaringer an-
gåendetropiskskogi forholdtil klimautvikling.

Denne rapporten gir en oversikt over de mest aktuelle
temaerfor samarbeid.

1.2 Prosjektets framdrift

På bakgrunnav MDs støttevia UNEP til STRIs utviklingav
nye metoderfor studierav biologiskmangfoldi kroneskiktet
i tropiskskog ("skogkrana")ble det fra MDs side i 1992-93
uttryktønske om å utvikle et nærmere samarbeid mellom
norskeøkologiskefagmiljøerog STRI. NINAGNIKUtok opp
denne utfordringen,og de første diskusjonermellomSTRIs
direktør,Dr. Ira Rubinoff,og representanterfor NINAGNIKU
ble gjennomførti løpet av "Norway/UNEP Expert Confe-
rence on Biodiversity"i Trondheim i mai 1993. Med støtte
fra MD besøkte så tre representanter for NINA•NIKUs
ledelse (dir. Karl Baadsvik, ass.dir. Eivin Røskaft, forsk-
ningssjefOdd Terje Sandlund) STRI i Panama i mai 1994
(Baadsviket al. 1994).

Fem representanter for Smithsonian Institution (dir. Ira
Rubinoff,ass.dir. Anthony Coates, forsker Joseph Wright
fra STRI, og Ross Simons og Elizabeth Losos fra Smith-
sonian i Washington,DC) besøkte Norge og NINA•NIKU i
september 1994. De fem STRI-medarbeiderne gav en
orienteringom STRIs aktiviteter. Dette innbefattet både
strategiskeprogrammer,sentrale vitenskapelige problem-
stillinger og STRIs fasiliteter og kompetanse. Mange
enkeltmøtermellom NINA•NIKU-forskere og en eller flere
av STRIs personell ble avholdt. Forhandlingenemellom
NINA•NIKUs ledelse og representantene fra STRI var
omfattende. Ved denne anledningen ble spesielt mulig-
hetenefor samarbeidinnen skogsøkologidiskutert.Forsker
BjørnÅge Tømmeråsoppholdtseg ved STRI i Panama 18.-
23. november 1994 og 28. mars - 7. april for videre kon-
kretediskusjoner.Cand.scient.ÅslaugViken har fra 1. mars
1995 oppholdt seg i Panama og har vært engasjert av
NINA•NIKU forå diskuteremuligsamarbeidmed de enkelte
forskereved STRI.
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Blant annet som et resultat av disse kontaktene har
NINA.NIKU fått støtte fra NFRs Program om biologisk
mangfold til et doktorgradsstipend for cand.scient. Frode
Ødegaard, som nå er i gang med sitt feltarbeid for doktor-
graden i STRIs skogskran i Panama.

En intensjonsavtale («Memorandum of understanding,
MOU») er ferdigforhandlet. Denne avtalen inneholder en
målsetting om at NINA.NIKU og STRI er interessert i
framtidig forskning og utdanning som vil bidra til kunnskap
om biologisk og kulturell diversitet på jorden og videre bidra
til en forståelse av prosessene som ligger bak utviklingen
og opprettholdelsen av denne diversiteten. Avtalen skal
stimulere til samarbeid fra begge institusjonene om zoolog-
iske, botaniske og kulturminne-studier gjennom hensikts-
messig utveksling av teknisk informasjon, utstyr, personell,
gjesteforskere (fellows) og studenter. Samarbeidet kan ta
form av forskningsstøtte, utveksling av personell, gjeste-
forskere og studenter til forskning eller utdanning, «review»
av søknader og manuskripter, og samarbeid om forskning
og konsekvensutredninger i tropiske områder (se Vedlegg).

Et av de områdene som både STRI og NINA•NIKU tidlig så
som et interessant samarbeidsområde, var skogsøkologi og
biodiversitet i skog. STRIs representanter ble invitert til
en endags omvisning i midtnorske skoger. Her ble
NINA.NIKUs forsøksfelt for skogsøkologi samt edellauv-
skogreservatet i Byahalla ved Steinkjer besøkt. I tillegg til
de særegne klimatiske forhold, og struktur og dynamikk i
boreale skoger, ble det i diskusjonene lagt stor vekt på
metoder for studier av biodiversitet i skog. Det ble oppnådd
en entusiastisk enighet om viktigheten med samarbeid og
utveksling av erfaringer på dette feltet.

Det løpende faglige samarbeidet har i all hovedsak foregått
mellom Joseph Wright, STRI og Bjørn Åge Tømmerås, Odd
Terje Sandlund og Frode Ødegaard, NINA.NIKU. Den fag-
lige og vitenskapelige kontakten er nå omfattende.

UNEP/STRI-samarbeidet er under utvikling og Norge er
involvert. UNEP har bedt Norge via Norges UNEP-
ambassadør om at Norge kunne stille med en koordinator
(junior professional officer) for Canopy programmet for en
periode på 2-3 år. Stillingen vil være plassert ved STRI og
har etter kompetanse mulighet til egenforskning. Norske
kandidater er ønsket velkommen dersom Norge er villig til å
finansiere koordinatoren.

2 STRIs aktivitet og
fagprofil

STRI er et av verdens ledende forskningsmiljøer innen
tropisk økologi, og gir muligheter for samarbeid på mange
felter. Det arbeides med økologi, atferd og evolusjon hos
tropiske planter og dyr, og effektene av fortidas og dagens
menneskelige aktivitet på tropiske økosystemer studeres.
STRI holder i gang omfattende utdanningsprogrammer og
stipendiatordninger, og arbeider aktivt med bevaring av
tropisk flora, fauna og tradisjonelle kulturer.

Smithsonian Tropical Research Institute (STRI),
historikk og bakgrunn

STRI er en avdeling av Smithsonian Institution, en ameri-
kansk stiftelse med hovedbase i Washington, som arbeider
med forskning og museal virksomhet. STRI har sin opp-
rinnelse i "Barro Colorado Island Laboratory" (BCIL).
Dette laboratoriet ble opprettet etter at flere amerikanske
biologer i samarbeid 11923 oppnådde å få fredet "Barro
Colorado Island" (BCI), et skogområde som ble avsnørt og
dannet en øy da "Gatun Lake" ble oppdemt under
byggingen av Panama-kanalen. BC1var det første verne-
området med tropisk skog på det amerikanske kontinent.
Mange av de amerikanske biologene hadde opprinnelig
kommet til Panama for å drive forskning på malaria og
andre tropesykdommer som plaget anleggsarbeideme
under byggingen av Panamakanalen, men aktiviteten om-
fattet snart også andre aspekter ved tropisk økologi. 11924
ble det bygget en feltstasjon på Barro Colorado, og stedet
ble snart et ledende senter for forskning på tropisk økologi.
I vel 20 år ble BCIL drevet av et konsortium av amerikanske
universiteter, museer og forskningsorganisasjoner, bl a
"Smithsonian Institution".

I 1946 ble Smithsonian bedt om å overta ansvaret for BCIL,
og fra 1957 begynte man å ansette forskere til en fast
vitenskapelig stab til å arbeide med langsiktig forskning. I
1966 ble perspektivene utvidet ved at man bygget stasjoner
for marinbiologisk forskning både på Stillehavs- og Atlanter-
havskysten av Panama, og navnet ble forandret til
"Smithsonian Tropical Research Institute". I forbindelse
med reforhandlingene av kanalavtalen mellom USA og
Panama i 1977 ble STRIs forhold til den panamanske
staten formalisert, og i 1985 fikk STRI status som inter-
nasjonal institusjon. Dette innebærer bl a at man kan
innføre forskningsutstyr uten å betale toll eller andre
avgifter forbundet ved innførsel.

Langsiktig overvåking: For enkelte terrestriske
organismegrupper har STRI mer enn 65 års
bestandsdata på Barro Colorado Island (BC1). STRIs
miljøforskningsprogram har målt fysiske miljøparametre
siden tidlig på 1970-tallet.
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Tropisk skogforskning: Miljøparametreneseffekt på
skogsdynamikken, langsiktig variasjon i plantesam-
funnene i tropiskskog og plantefysiologiskeeffekterav
ulike miljøparametre (f eks CO2-innhold i lufta) er
sentraletema.
Canopy program: STRI har i samarbeid med UNEP
utviklet et program for biologiskforskningi tresjiktet i
tropisk skog. Økologiske prosesser i trekronene og
diversiteter særligsentralt.
Atferdsøkologisk forskning: Innbefatteren lang rekke
dyregrupper, som fisk, reptiler, pattedyr, fugl og en
rekke invertebrater.
Paleoøkologi: Programmet konsentrerer seg om
historien til Panama-eidet og dets flora, fauna og
menneskesamfunn.
Evolusjonsbiologi: Panama-eidetdanner en relativtny
barriere mellom nært beslektede organismegrupperi
henholdsvisStillehavet og Atlanterhavet og dette gir
store mulighetermed bl a molekylærbiologisketeknik-
ker.
Globale miljøendringer: Prosjektenekonsentrererseg
om effekter på tropisk skog og på grunne marine
systemer.
Bevaring og bærekraftig bruk av tropisk natur: Man
arbeider bl a med eksperimentellforskningpå restau-
reringav skog.
Forskerutdanning: Omlag 50 personerpå hovedfags-,
doktorgrads- eller post-doc-nivå er knyttet til STRI
gjennom ulike stipendordningerhvert år. Halvpartener
fra u-land.

- Lokalt arbeid: STRI driver et relativt omfattende in-
formasjonsarbeidrettet mot allmennheteni Panama,
og man samarbeider med lokale myndigheter og
organisasjoner med opplæring av personell bl a til
nasjonalparkarbeid.
Internasjonalt samarbeid: STRI samarbeider med
institusjoneri en lang rekke land, og har formelleavtaler
med institusjoneri bl a Colombia,Costa Rica, Ecuador,
Kenya,Malaysiaog Venezuela.
Center for Tropical Forest Science (CTFS): Dette
nettverketble opprettet av STRI for å få til standardi-
serte metoder i innsamlingav data fra prøveflater i
tropiskeskogerverdenover.

STRI har littmer enn 30 fast ansatteforskere,somettervår
vurderinghar sværtgode arbeidsforhold.Deres oppgaveer
å initiere og drive langsiktigforskning.De kan ta på seg
enkelte kortsiktigeoppdragog utredninger.I tillegger svært
mye av STRIs aktivitet basert på å tilby studenter og
forskere fra institusjoneri andre land mulighetertil å drive
forskningpå tropiskespørsmålgjennomkortereeller lengre
opphold.I 1993 og 1994 var vel 300 gjesterpr år involverti
reelt forskningsarbeidved STRI. Den samlede publiser-
ingsratener høy, - på vel 500 artiklerper år i internasjonale
tidsskrifter. Kvaliteten synes å være særdeles høy på
enkelte områder,med en stor andel artikler i ledende tids-
skrifter som American Naturalist, Ecology, Evolution,
Nature,Science,m fl.

STRI finansieresi stor grad fra kilder i USA. Smithsonian
bidrar selv med en stor andel av midlene til den daglige
driften,og det bevilgespengerdirekteoverdet amerikanske
statsbudsjettet. Man får også støtte fra ulike private
stiftelser og organisasjoner, og konkrete forskningspro-
sjekter støttes fra "National Science Foundation" etter
søknad. Ulike land og internasjonaleorganisasjonerstøtter
også konkrete prosjekter. Gjesteforskere har som regel
medseg sinegen finansiering.

STRIs hovedkontor, laboratorier og bibliotek ("Earl S.
TupperResearchand ConferenceCenter")liggeri Panama
City.Her tilbysdet modernekontorer,informasjonsteknologi
og laboratorierfor den faste staben, gjesteforskere og
studenter. Laboratorieneer innredet for kjemi, histologi,
plantefysiologi,akustisk kommunikasjon og entomologi,
samt datarom og instrumentromfor mer generelt bruk.
STRIs Bibliotekfor tropisk forskning inneholder mer enn
35 000 bind og det abonneres på mer enn 1 000
vitenskapeligejournaler. Man har "online"forbindelsemed
Smithsonianssentrale bibliotek i Washington,og med de
vanligeinternasjonalebibliotekdatabaser.

STRI har selv eller i samarbeid med andre en rekke felt-



stasjoner rundt om i Panama (for oversikt, se figur 1).
Denviktigstefasilitetenfor forskning på terrestriskøkologi

Figur 1. Oversiktskart over Panama. Beliggenheten til
STRIs laboratorierog feltstasjonerer avmerket.
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er feltstasjonen på "Barro Colorado Island" (BCI). Hele BCI,
på 1500 ha, disponeres av STRI. På grunn av øyas verne-
status kan det der bare drives forskning som ikke innebærer
inngrep i de naturlige økosystemene. Imidlertid har STRI
også fått disposisjonsretten over områder på fastlandet
rundt Gatun-sjøen, slik at man i alt disponerer et område på
5 400 ha. På fastlandet kan det gjennomføres felteksperi-
menter som innebærer mer drastiske inngrep i vegetasjon.

I samarbeid med panamanske myndigheter driver man og-
så "Fortuna Field Station" 900 m o.h. i det vestlige Panama.
Denne stasjonen gir tilgang til store områder med vernet
fjellskog og fuktskog (tåkeskog).

Den nyeste tilveksten til STRIs fasiliteter er "skogkrana"
("canopy crane") som er reist i Metropolitano nasjonalpark
rett utenfor Panama City. Dette er en vel 50 m høy an-
leggskran utstyrt med gondol med plass for 4 personer og
med en rekkevidde på over 80 m (figur 2). Krana gir helt
unik adgang med stor presisjon til de ulike sjiktene i den
tropiske skogen. Denne krana er reist med støtte fra bl a

Norge. Det planlegges nå å reise ytterligere en kran,
plassert i fuktigere skog.

STRI har en rekke fasiliteter for akvatiskimarin forskning.
Like utenfor Panama City, ligger "Naos Island Laboratory".
Her finnes laboratorier, akvarier og kontorer for flere av de
fast ansatte forskerne. De molekylærbiologiske laboratori-
ene ligger også her.

San Blas Field Station" ligger på en øy i Karibien utenfor
Panamas Atlanterhavs-kyst. Her er det lett tilgang til grunt-
vanns korallrev og andre habitater som er typiske for de
tropiske deler av Atlanterhavet. På Atlanterhavskysten
ligger også "Punta Galeta Laboratory" ved den nordlige inn-
gangen til Panama-kanalen. Her er det lett tilgang til
kantrev, mangroveområder og andre gruntvannshabitater.

STRI disponerer også et større forskningsfartøy, som kan
brukes både til marin forskning i begge hav, i kanalen og for
å skaffe seg adgang til estuarier, mangroveområder og
terrestriske systemer som ellers er vanskelig tilgjengelige.

Figur 2. Skisse av krana som opererer over trekronesjiktet. a: tåm som er 51 m høyt, b: bom som kan dekke et areal med
diameter 84 m, c: motvekt, d: kranførerhus og e: gondol (fra Wright & Colley 1994).
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3 Samarbeid STRI -
NINA.NIKU

3.1 Samarbeidsområder

Fagområder med spesiell kompetanse ved STRI, Panama
er:
- Tropisk skogsøkologi; spesielt den botaniske delen

Marin biologi; spesielt korallrev-samfunn
Adferdsøkologi; pattedyr, fugl, reptiler, fisk, invertebrater
Evolusjonsbiologi; spesielt marint
Plantefysiologi; globale miljøendringer
Paleoøkologi; vegetasjonsendringer som følge av klima
eller menneskebruk

STRIs omfattende og vel anerkjente kompetanse innenfor
tropisk økologi åpner mulighetene for et bredt spekter av
samarbeidsprosjekter. STRI og NINA•NIKU arbeider med
flere initiativer for å videreutvikle samarbeidet. Vi ser for oss
tre ulike former for samarbeid:

- Kompetanseheving NINA•NIKU; opplegg for opplær-
ing og kompetanseheving for NINA•NIKU-ansatte ved
STRI, Panama.

Fellesprosjekter; samarbeidsprosjekter der begge part-
er benytter seg av hver institusjon sin unike kompe-
tanse. Her tenkes det på: Faglige prosjekter som utføres
i samarbeid. Dette kan både være samarbeid om viten-
skapelige problemstillinger eller personell. Det viktigste
er nok likevel å utnytte hverandres kompetanse til å gå
løs på prosjekter som ellers ikke hadde vært mulig eller
at nivået kan heves. F eks STRIs tropisk skogsøkologi-
kunnskaper + NINA•NIKUs radiotelemetri-kompetanse.

- U-landsprosjekter; prosjekter i lav- og mellom-velferds-
land (se kap. 3.5) med deltagelse fra NINAGNIKU,STRI
og forskere og studenter fra landet.

NINA•NIKU ønsker å komme fram med nye initiativ til
konkrete samarbeidsprosjekter i løpet av 1995. NINA•NIKU
vil videre arbeide for å få til en enda mer omfattende gene-
rell faglig utveksling med STRI. Dette vil gjelde både
metodeutvikling og behandling av og konklusjoner fra eksi-
sterende data. En del av prosjektene som pågår i Panama
er også aktuelle å utføre i Norge og et nært samarbeid både
når det gjelder ideer, metoder og gjennomføring av pro-
sjekter er dermed nødvendig. Det er også viktig å bidra til
utvikling av kontakt mellom STRI og andre relevante institu-
sjoner i det norske fagmiljøet. NINA•NIKU har allerede
formidlet kontakt mellom forskere fra Universitetet i Oslo og
STRI, med det formål å starte opp et samarbeidsprosjekt på
trelevende sopper i tropiske områder. NINA•NIKU ser det
som aktuellt å formidle kontakter mellom marine miljøer i
Norge og STRI, pga den unike kompetansen og de flotte
fasilitetene for marine studier det finnes i Panama.

10

Den støtte vi har mottatt fra MD for å utvikle samarbeidet
med STRI, har allerede gitt flere konkrete resultater.

3.2 Kompetanseheving NINA.NIKU

NINA•NIKU ser et stort potensiale i samarbeid med STRI,
særlig innen feltene tropisk skogsøkologi, akvatiske øko-
systemer (ferskvann, brakkvann og korallrevsamfunn) og
tropisk paleoøkologi og arkeologi. Dette er felter der
NINA•NIKU har stor kompetanse fra boreale strøk, men
ønsker å utvide til også å omfatte tropiske områder.

NINA•NIKU ser for seg mange typer tiltak for kompe-
tanseheving. Hovedfagsstudenter og doktorgradsstudenter
kan utføre sine prosjekter ved STRI i Panama. Det kan
være kortere eller lengre opphold for forskere og studenter
som kurs eller «workshops» med diskusjoner om forsk-
ningsopplegg, metoder, konklusjoner, inkludert manusbe-
arbeidelser osv.

STRI har en sterk paleoøkologisk og arkeologisk avdeling,
Center for Tropical Paleoecology and Archaeology (CTPA).
Forskningen er så vid at den omfatter naturendringer som
følge av dannelsen av Panama-eidet, klima og natur-
endringer før, under og etter siste istid og menneskelig
aktivitet helt fram til i dag.

I tropene er det mye større omsetning av organisk materi-
ale, og jordlaget er ikke like tykt som i boreale regioner. På
grunn av dette, kan det være vanskeligere å drive tradisjo-
nell arkeologi i disse områdene. CTPA har derfor i stor
utstrekning konsentrert seg om marine avleiringer og
gjengrodde innsjøer/dammer i sine studier. I tillegg er det
gjort en del interessante funn i huler/hellere (= rocks) der
det har bodd mennesker over kortere eller lengre tid.

CTPAs paleoøkologer bruker phytolitt-analyser i en vid
utstrekning i tillegg til pollen-analyser. Phytolitter er mikro-
skopiske biter av silisium, som er spesifikke for ulike
plantefamilier, -slekter eller -arter (se eksempel, figur 3).
Disse analysene kan gi svar på hvilke naturtyper som
fantes i forskjellige tidsepoker og dermed gi svar på hvor-
dan klimaet har endret seg (Piperno et al. 1991a, b). Ana-
lysene er også blitt benyttet i evolusjonsstudier av planter
(Piperno & Pearsall 1993), og det er blitt funnet phytolitter i
tennene til en utdødd apeart, noe som gir oss verdifull
informasjon om dietten til denne arten (Ciochon et al. 1990).

I tillegg pågår det selvsagt tradisjonelle utgravinger ved
CTPA og det er også her nyttig med phytolitt-analyser. Det
er funnet phytolitter i keramikk-krukker og i tenner til
skjeletter, og dette gir oss gode kunnskaper om diett og
levesett til menneskene som levde her (Piperno 1991).

NINA•NIKU ser på det arbeidet som blir gjort av CTPA i
Panama som meget interessant, og ønsker å utnytte dette i
en kompetanseheving av NINA•NIKU. Dette gjelder både

O Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2010 http://www.nina.no
Vennligst kontakt NINA, NO-7485 TRONDHEIM for reproduksjon av tabeller, figurer, illustrasjoner i denne rapporten.



nina oppdragsmelding 365
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Figur 3. Variant av korsformet phytolitt fra mais, 400x
forstørrelse (fra Piperno 1991)

rent metodisk hvordan en utfører tradisjonell arkeologi i
tropiske land og den unike kombinasjonen mellom paleo-
økologi, økologi og arkeologi.

3.3 Tropisk økologi

For å kunne forvalte naturen på en forsvarlig, bærekraftig
måte, må vi ha en bred kunnskap om prosessene i naturen.
I tropiske områder der det er meget høy diversitet og svært
komplekse systemer, har vi svært liten oversikt over hvor-
dan forskjellige forvaltningstiltak virker inn på økosystem-
ene. Vi vet ikke en gang hvor mange arter som finnes i
disse områdene, og langt mindre om artenes krav til miljø.

I mangel av kunnskap bør forvaltningen baseres på "føre-
var-prinsippet. I teorien legger mange land, også i tropene,
dette prinsippet til grunn for sin miljø- og naturressurs-
forvaltning, men det er et faktum at kunnskapsbaserte for-
valtningstiltak som regel er lettere å gjennomføre og står
sterkere enn tiltak basert på generell forsiktighet som uttrykt
i "føre-var"-prinsippet. Oppbygging av forvaltningsrelevant
kunnskap om tropisk økologi og biologisk mangfold og
utvikling og overføring av kompetanse til tropiske land er
derfor en hovedoppgave for miljøforskningen.

3.3.1 Skog

De tropiske skogene forsvinner i et høyt tempo verden over.
Ofte blir skogen hogd ned for å gi plass til jordbruk, men
energiomsetningen i en tropisk skog er så rask at det er
svært tynt jordsmonn, og jorden egner seg dermed dårlig til
dette formålet (jfr. Femandes & Sanford 1995). Utbytte fra
skogen er som regel kun en kortsiktig økonomisk gevinst.
De mer langsiktige følgene er som oftest stor erosjon, flom,
kulturelle og sosiale endringer, et stort tap av biologisk
mangfold og klimatiske endringer, både lokalt og globalt.
Det er stor mangel på kunnskaper når det gjelder alterna-
tive metoder å drive skog- og jordbruk på i tropiske land.
Mye av årsaken er mangelen på generell kunnskap om
økosystemene i tropisk skog. Vi vet svært lite om vekst,
reproduksjon og økologisk dynamikk når det gjelder
tropiske trearter, og vi har dermed ikke forutsetninger for å
få til bærekraftig bruk av skogen.

Panama har mange typer tropisk skog. Fra regnskog på
den karibiske siden av eidet til tørrere tropisk skog på
Stillehavssiden, tåkeregnskog i fjellene i Chiriqui og
mangroveskoger langs kysten. STRI har dermed unike
muligheter til å studere ulike tropiske skogstyper, og de
begynner nå å få en bred kompetanse innenfor tropisk
skogsøkologi. Det er særlig på den botaniske side kompe-
tansen og bredden er god, både når det gjelder taksonomi,
plantefysiologi og mer generell tropisk skogsøkologi. De har
særdeles gode overvåkingsdata og resultater fra eksperi-
mentelle studier. Blant annet har de flere eksperimenter
som belyser spørsmål om biodiversitetens egen rolle for å
både skape diversitet i evolusjonært perspektiv og ellers
generell opprettholdelse av biodiversitet. På Barro Colorado
Island pågår mange økologiske forskningsprosjekter som
f eks suksesjonsstudier etter at tre har falt og laget åpninger
i skogen, inngjerding av et område for å stenge ute herbi-
vore dyr for å se på effekten av beiting på plantene/tkogen,
forskjellige typer frøspredning og formeringsbiologi, samt en
mengde andre studier. Forsøk med å stenge ute en allsidig
beiting av vegetasjon for å se på hvordan diversiteten da
utvikler seg burde også ha vært utført i Norge. Endring i
arealbruk setter slike spørsmål på dagsordenen i forvalt-
ningssammenheng.
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Centre for Tropical Forest Science, CTFS, 50 hektars
prøveflater

CTFS, som drives i regi av STRI og som har som mål å
drive detaljert langsiktig overvåking av status og utviklings-
tendenser i tropiske regnskoger på verdensbasis. Dette
gjøres gjennom at det er etablert et nettverk av permanente
prøveflater i tropiske regnskoger. Foreløpig er 12 flater i 11
land etablert, mens ytterligere 9 faste flater er planlagt (se
figur 4). Undersøkelsene i Panama, Borneo, Equador og
Malaysia drives i regi av STRI. På de øvrige stedene drives
arbeidet av landets egne forskere.

Prøveflatene er de fleste steder 50 hektar (1 x 0.5 km), men
enkelte er mindre (10-30 hektar). Opplegget går ut på å
analysere prøveflatene hvert 5. år mht tilstedeværelse og
diameter i brysthøyde (1.3 m) av alle individer av alle
treaktige planter med diameter strørre enn 1 cm. Store trær
måles høyere opp, og kronedekning estimeres i tre høyde-
nivåer. Dette er et meget ambisiøst og arbeidskrevende
opplegg, men som over lang tid vil gi unike dataserier for
forståelse av dynamikk og utvikling i tropiske skoger. Alle
opplysninger legges inn i en database, der det er mulig å
hente ut oversiktlige sammenligninger over tid og fra sted til
sted, bl a gjennom "plot"-kart av arter og individer fra
rutene.

Arbeidet har kommet ulike langt. I Panama ligger prøveflat-
en på "Barro Colorado Island", og her ble den første total-
analysen gjort i 1980, og man planlegger nå 4. analyse.
Analysene så langt har vist at det er betydelig variasjon i
artsrikdommen mellom prøveflatene. I flaten på "Barro
Colorado Island" er det 360 arter av vedaktige planter,
mens det f eks på tilsvarende flate i Malaysia er registrert
hele 816 arter av vedplanter. Regelen er at noen få arter er
representert med få individer (< 10), mens gjennomgående
50 % av artene har mer enn 100 individer.

Det er ingen tvil om at aktiviteten innen CTFS vil skaffe
tilveie verdifulle "baseline"-data og lange serier som er av
stor betydning bl a for å registrere og forutsi virkninger av
menneskelig virksomhet på tropiske økosystemer. Dette
gjelder alt fra naturinngrep, regenerering, forurensing til
klimaendringer. I tillegg skaffes en betydelige grunn-
leggende økologiske kunnskap, både mht arter, popula-
sjoner og samfunn samt at meget gode bakgrunnsdata for
omfattende økosystemstudier oppnås.

"Centre for Tropical Forest Sciences" har god kontakt med
IGBP-prosjektet "Global Change and Terrestrial Ecosys-
tems" (GCTE).

STRI er interessert i å utvide sine økologiske studier til
også å omfatte den faunistiske siden. Dette har hittil vært
vist liten oppmerksomhet fra STRI sin side, og de er svært
interesserte i NINA•NIKU sin kompetanse særlig når det
gjelder populasjonsdynamikk og metoder for radiotelemetri-

studier. Det er kommet konkrete forslag til radiotele-
metriprosjekter på Eira barbara (Carnivora: Mustelidae) og
parasittiske gjøk og/eller cowbird, som ønskes utført av
forskere fra NINA•NIKU, med hjelp fra forskere fra STRI og
studenter fra Universitetet i Panama.

E. barbara er jervens nærmeste slektning i Panama. Den
har et leveområde som strekker seg fra Mexico til nordlige
Argentina. Matseddelen er variert og består av frukt, små
vertebrater og invertebrater (Eisenberg 1989). Imidlertid er
det meste av studier på E. barbara gjort i fangenskap, slik
at deres naturlige levesett er lite kjent. NINA•NIKU ser på
prosjektet som meget interessant som et ledd i å utvide
NINA•NIKUs kompetanse innen tropisk økologi. Det samme
gjelder et eventuelt radiomerkingsprosjekt på gjøk eller
cowbird.

I den nye verden er det bare tre gjøkarter som er reir-
parasitter. To av disse artene, Tapera naevia (stripet gjøk)
og Dromococcyx phasianellus (fasan gjøk) finnes i Panama.
I tillegg finnes det tre arter av cowbird, som alle er parasitter
(Ridgely & Gwynne 1989).

STRI har over en årekke studert forholdet mellom verter og
reirparasitter, men har for det meste konsentrert seg om
vertens respons. Reirparasittene er stort sett fugler som
prøver å gjøre minst mulig av seg for ikke å bli oppdaget,
samtidig som det er svært vanskelig å observere fugler i
den tette skogen, i tillegg er det få arter i tropene som har
synkron hekking, og igjen få arter som er kolonihekkende.
Alt dette vanskeliggjør studier av reirparasitter i Panama.
Det enkleste parasitt-vert forholdet å studere, er stor
cowbird (Scaphidura oryzivora), som parasitterer koloni-
hekkende Icteridaer (Oropendola og Caciquae), og det
meste av STRIs arbeid er gjort på disse. En god del er kjent
om alle parasittenes verter, men lite er kjent om selve
parasittene.

STRI har nå startet opp et prosjekt som går ut på å
ringmerke alle fuglene i et område på 100 ha i Parque
National Soberania i Gamboa, og de har hittil ringmerket
240 arter i området, blant disse D. phasianellus og S.

• oryzivora. Dette området vil være under kontinuerlig
oppfølging i minst 2 år til, og mange parallelle fuglestudier
vil pågå her til enhver tid. Ved å sette på radiosender på
gjøker og/eller cowbirds som blir fanget her, kan en få
verdifulle nye kunnskaper om reirparasittenes biologi.

NINA•NIKU har en eksepsjonell kunnskap innen mose-
taksonomi og systematikk og moseøkologi. Dette har STRI
merket seg og har vært svært ivrig til å starte opp sam-
arbeidsprosjekter. Dette vil i såfall bli prosjekter i nær til-
knytning til personell ved Universitetet i Panama. Det kan
eventuelt være aktuelt med prosjekter i andre tropiske deler
av verden. NINA•NIKU stiller seg meget positivt til et slikt
samarbeid og ser det som et ledd i å utvide NINAGNIKUs
mosekompetanse til også å omfatte tropiske strøk.
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Figur 4. Oversikt over de faste prøveflater i tropisk skog knyttet til CTFS. Etablerte prøveflater, 0 Foreslåtte flater

MudumaleLlgsfel
Makut, India

:_:93s.
Binharaja, Srl Lankg'

0
Khao Ang Rue Nai. Thail

Patrott, Malaysia
Bukil Tunah, Singepore

China

Palanan, Philippines

Nam Cat Tien, Viot Nam

Sarawak

Surtgei Vyein, Indonesta
41r6

6Madagascar

Mgrees Arites.,Mexico
• .LuquIio, Puenu Fbco

Panama finnes ca 500 kjente mosearter (bryophytter). På
den andre siden er det svært få områder som er undersøkt
og mye er trolig ukjent. Sphagnum-arter finnes også, selv
om vokser på trær, og ikke på myrer som i boreale strøk. I
en inventering i Darien nasjonalpark, Panama, langs en
høydegradient fra 50 til 1200 moh, ble det registrert at de
subalpine og alpine områdene var rikest både på bryophytt-
arter og biomasse (Gradstein & Allen 1992).

3.3.2 Savanner

NINA-NIKU har god kompetanse innen vegetasjonsøkologi
på savanner, og driver to prosjekter på dette feltet i
Botswana. Arbeidet tar sikte på å analysere effekten av
beiting og klimagradienter på vegetasjonen og på forholdet
mellom gras-, busk- og trevegetasjon.

3.3.3 Ferskvann

STRIs kompetanse og muligheter innenfor akvatiske pro-
blemstillinger er omfattende. Dette innbefatter både kyst-
økologi og ferskvannssystemer.

Den neo-tropiske fiskefaunaen i ferskvann er preget av
svært stor artsdiversitet, med mer enn 2 400 beskrevne
arter. Svært mange arter er endemiske i innsjø eller vass-
drag (Lowe-McConnell 1975). Selv om det er et stort antall
fiskbare arter i Panama, blir det satt ut arter i vassdragene
som ikke hører naturlig hjemme der. Det er f eks satt ut
regnbueørret i Rio Chiriqui Viejo, og flere steder er det
etablert levedyktige stammer av "akvariefisk". Innførte
arters innvirkning på den opprinnelige faunaen i eiver og
vann, er i svært liten grad studert i tropene. Generell kunn-

skap om ferskvannsartene er også svært mangelfull, og en
regner med at mange arter enda ikke er kjent for viten-
skapen. STRI har ingen forskere som arbeider med limno-
logi, og de er svært interesserte i NINA•NIKUs kompetanse
på feltet for å kunne starte opp prosjekter. Ved å sam-
arbeide med STRI om limnologiske forskningsprosjekter i
Panama, kan NINA•NIKU på en enkel måte utvikle sin
kompetanse i tropisk ferskvannsøkologi.

3.3.4 Mangrove

På verdensbasis er det estimert at en million hektar med
mangroveskog går tapt hvert år. Ofte er dette tapet
irreversibelt. Årsakene er mange, men menneskelig aktivitet
er den viktigste (Bossi & Cintron 1990).

Elvemangrover oppstår i estuarier der vannet er brakt.
Mangroveskogen får store mengder med næringsstoffer fra
elvene og vannet er lite salt. Disse forholdene er ideelle for
mangroveskogen, og den kan her oppnå sin maksimale
vekstrate. På grunn av den raske tilveksten, blir det mye
strøavfall som igjen gjør vannet enda mer næringsrikt. Dette
gjør elve-mangrover svært produktive også når det gjelder
fisk og krepsdyr (Bossi & Cintron 1990). Rød mangrove
(Rhizophora mangle) er den dominerende skogstypen i
elvemangrovene. Stylterøttene danner en nesten
ugjennomtrengbar labyrint som er en god gjemmeplass for
fisk- og krepsdyrlarver (Robertson & Blaber 1992). Både
marin fisk og ferskvannsfisk bruker elvemangroven som
beiteområde. I tørkesesongen dominerer marine arter,
mens ferskvannsartene dominerer i regntida når saliniteten
er lavere (Longhurst & Pauly 1987).
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Det virker som få fiskeartergyter i mangroven,men svært
mange arter opptrer i mangroven i løpet av livssyklus.
Imidlertider det lite kjentom fiskearterer helt avhengigeav
mangroven i utviklinga,eller om de bare tilfeldig bruker
områdene (Lowe-McConnell1987). Det er gjort estimater
på at mellom56-90 % av fisk som blirutnyttetkommersielt,
har et eller flere stadier i mangroven (Gundermann &
Popper1984; Bossi& Cintron1990).

I 1986 var det et utslippav mer en 8 millionerliter olje like
ved inngangenav Panamakanalenpå den karibiskesiden
av eidet. Området som ble berørt, består av store områder
med mangrover, sjøgress og korallrev. Effektene av for-
urensningenble nøye studerti årene etter, og det viste seg
at både mangrove,sjøgress,alger og invertebrateri områd-
et døde raskt etter utslippet(Keller & Jackson 1991). Ut-
slippets innvirkningpå fiskefaunaeni mangrovenble der-
imotforsømt. Dette var mye pga at en ikke hadde noe bra
datagrunnlagpå fiskefaunaenfør utslippet.STRIs generelle
kunnskapom mangroverog N1NAGNIKUserfaringi studier
av ferskvannsfisk bør derfor være et bra grunnlag for
studierav mangrovensbetydningforferskvannsfisk.

STRI starternå opp et prosjektder de skal studerehvordan
mangroveskogenreagerer på hogst. De har et skogplot
(måling av hvert tre over 1 cm i diameter hvert 5. år) i et
stort mangroveområdesom har vært totalfredetover lang
tid. Et annet område med i utgangspunktetsamme skogs-
type, men der det blir foretatt regelmessig hogst, skal
sammenlignesmed det første. Parallelt med dette studiet,
haddedet vært interessantå studerefiskefaunaeni disseto
områdenefor å se om hogsthar noeninnvirkningpå denne.

3.3.5. Korallrev

Panama har svært mye korallrev, bare Australia med sitt
«Great BarrierReef» har mer. Korallrever det mest diverse
og komplekseav alle marineøkosystemer,og er kalt havets
regnskog. Korallrevene regnes som viktige oppvekstom-
råder for marin fisk, både på grunn av at det er grunne
områder med stor produksjonav plankton,men også fordi
det er gode gjemmeplasserfor yngel og småfisk. Korall-
revene er, i likhetmed regnskogen,sårbarefor menneske-
lige og naturlige påvirkninger.Hvis korallene dør, brytes
revene ned og dette får følger for alle de andre artene som
er direkteeller indirekteavhengigeav korallrevene.

STRI har startet opp prosjektersom belyser korallrevenes
responstil på den ene side menneskeskapteforurensninger
som f eks oljeutslippeller høsting av koraller og på den
andre siden naturlige hendelser som sykdommer hos de
marine organismeneeller mekanisk slitasje som følge av
uvær.

NINA.NIKU ser det som interessantå kunne utvide sine
kunnskaperpå fiskeøkologitil å også gjelde tropiskmarine
fisk som lever i tilknytningtil korallrevi et eller flere livs-
stadier.

3.4 Metodeutvikling -
bevaringsbiologi

Vi oppfatter det slik at problemene med å skaffe fram
forvaltningsrelevantedata fra biodiversiteti skog ligger på
minstto plan. (i) En dokumentasjonav hva som eksisterer
av diversitet i en skog. Dette er først og fremst ressurs-
krevende,men ved å utvikleinnsamlingsmetoder(«random
sampling») sammen med gode statistiske estimeringmo-
deller kan flere og bedre data skaffes uten å øke
ressursbruken.NINA.NIKUs erfaringog stadigeutviklingav
kompetansef eks i skogfragmentering-prosjekteti Mosvik
og studiene av virkninger av langtransporterteforurens-
ninger (TOV), kan gi nyttige bidrag til STRI prosjekter.(ii)
Forstådynamikkeni tid og rom i et skoglandskap.STRI har
særligstyrke gjennomsin langsiktigeforskningsinnsatspå
BCI. Gjennom CTFS er standardmetoderi ferd med å bli
tatt i bruki mangepermanenteprøveflaterverden over. Det
dynamiskebildetdisse data gir over tid vil kunne brukestil
å beregneogforutsiutviklingi en lignendetropiskskog.

Doktorgradsprogrammettil Frode Ødegaard inneholder
utviklingav metodersom skal si noe om hva som faktisk
finnesav bille-diversiteti skog. Metodisker dette viktigfordi
på insektsidener de etablerte metoderenten avhengigav
aktivitet(fangsti feller) eller at habitatetblir ødelagt (f eks
en død trestammemå plukkesi stykkerfor å finne hva som
er inni). Videre vil problemstillingenei doktorgradspro-
grammet som dreier seg om vertsspesifisitetgi data som
kan gi et bedre grunnlagfor å estimere antall insektarteri
en skog. Ettersomberegningav antall insektarteri verden
er basert på lik spesialiseringi boreal og tropiskskog kan
datagrunnlagetfor estimatet for antall insektarteri verden
forbedres.Tilsvarende grundige studier av tretoppsjikteti
borealskog som det man nå har mulighettil i Panama, er
tidligereikkeutført.

Insekter utgjør mer enn halvparten av den artsdiversitet
som finnes på jorda (figur 5). Generelt er det stor mangel
på kunnskapomkringinsekter,ikke bare mangelfulloversikt
overhvilkeartersomfinnes,men i særdeleshethvilkehabi-
tatkravde fleste insektarterhar. Samspilletmellominsekter
og planter samt forståelsen av økosystemene i tropiske
skogertilsiersterktsatsing på metodeutviklinginnenforen
bevaringsbiologisktankegang.

3.5 Prosjekter i U-land

Det har flere ganger vist seg at bistandsprosjekterhar fått
uheldigeøkologiskekonsekvenserfordien har visst for lite
om, og lagt for liten vekt på, den miljømessigesiden ved
prosjektene.For å hindre at dette skjer i framtiden,er det
viktigmed deltagelsefra personer/institusjonermed kompe-
tanse innentropiskøkologi, helt fra planleggingsstadietav
prosjektet.Dettegjelderalle typer prosjekter.
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Figur 5. Insekter og høyere planter dominerer artsdiversi-
teten av kjente organismer, mens store mengder arter
venter på å bli oppdaget særlig i de lite undersøkte
gruppene som f eks bakterier, insekter og sopp. Totalan-
tallet av alle levende organismer er antatt å ligge mellom 10
og 100 millioner arter.

Videre blir landene i verden delt i tre grupper etter øko-
nomisk velferd, utdanningsnivå og helse (forvented leve-
alder):
- Lavvelferdsland: Omfatter de fieste land i Afrika sør for

Sahara, Sør-Asia og enkelte andre svært fattige land.
Mellomgruppeland: Omfatter de fleste land i Latin-
Amerika, Nord-Afrika, Midtøsten, Sentral-, Øst- og Sør-
øst-Asia.
Høyinntektsland: Omfatter de fleste land i Europa og
Nord-Amerika, samt noen land i Øst-Asia, Midtøsten og
Latin-Amerika.

Det blir foreslått at det i lavvelferdsland først og fremst må
ytes støtte til tiltak som er innrettet på nasjonale og lokale
miljøproblemer, mens mellomgruppelandene i større grad
bør avsette ressurser til å løse lokale miljøproblemer med
egne midler. Miljøprogrammet bør derfor i mellomgruppe-
landene fokusere på felles engasjement om å løse felles
miljøproblemer der Norge i samarbeid med vedkommende
land bidrar til å redusere miljøforurensning og økologisk
ubalanse som har internasjonale konsekvenser.

NINA•NIKU vil styrke sine kunnskaper spesielt innen tropisk
økologi, slik at vi kan delta med konsekvensanalyser i
bistandsprosjekter. NINA•NIKU er også innstilt på å gjen-
nomføre forskningsprosjekter i utviklingsland med sikte på
oppbygging av kunnskap og kompetanse i samarbeid med
forskere fra de enkelte land. Dersom utviklingslandene skal
kunne føre en selvstendig miljø- og ressursforvaltning er det
nødvendig at de får utviklet sin kunnskap og kompetanse til
godt internasjonalt nivå. NINA•NIKU bistår gjerne med fag-
lig kompetanse i en slik sammenheng.

NINAGNIKUhar allerede en del prosjekter i tropiske land,
både Afrika, Asia og Latin-Amerika. Her kan nevnes:

Vegetasjonsøkologi på savanner i det sørlige Afrika
(Botswana).
Ressursbruk hos elefant i Chobe, Botswana.
Biologien til truete ørnearter i regnskog i Indonesia.
Diversitet hos biller i tresjiktet i tropisk skog (Panama).
Konsekvenser av vassdragsreguleringer, Laos.

Det er også interesse fra både NINAGNIKU og STRI for
samarbeid om prosjekter i utviklingsland. En vil da kunne
utnytte både STRIs og NINA•NIKUs faglige kompetanse for
å styrke kvaliteten på prosjektene. Det kan være snakk om
f eks forsknings- og utredningsarbeid, og opplæring av
personale fra landet lokalt eller som studenter eller gjeste-
forskere ved STRI og NINA•NIKU.

Et svært aktuelt område for samarbeid er CTFS' skogplot i
Latin-Amerika, Afrika og Asia. Det er spesielt skogplottene i
Afrika som synes interessante å støtte opp om fra norsk
side. Hittil er det startet opp skogplot i Kamerun, Korup
National Park, i samarbeid med Ministry of higher education
and scientific research og University of Yaonde og i Zaire,
Ituri Forest, i samarbeid med WiIdIife Conservation Inter-
national og Le Institut Zairois pour la Conservation de la
Nature. Denne skogen i Zaire er kanskje den største gjen-

Antall nålevende arter av alle typer
organismer som er beskrevet.

Totalantall: 1.413.000
lnndelt etter hovedgrupper

I Bistandskommisjonens rapport (NOU-rapport 1995:5)
heter det at: «(et miljørettet utviklingsprogram) tar sikte på å
sikre en mest mulig optimal bruk og forvaltning av natur-
ressursene, begrense produksjon av avfall og forurensning,
skape bedre betingelser for gjenbruk og ressursøkonomi-
sering, og utvikle teknologi for sikring av farlig avfall og
utslipp».

Satsingsområdene som ønskes utviklet er:
industriell og urban forurensning
arealplanlegging
bærekraftig utnytting av naturressursene
utvikling av fomybare og lokalt tilpassede energibærere
forørkning og jorderosjon og bærekraftig jordbruk
regnskog- og skogforvaltning
havmiljøet og kystsoneforvaltning
sikring og forvaltning av vannressurser, internasjonale
elver, mv.
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værendefuktskogi Afrika,og CTFS har opprettetflere plot-
områder i to forskjelligeskogtyperi dette området. Korup
National Park vest i Kamerun,er på den andre side en av
Afrikasrikesteregnskogermedsværthøy nedbørsmengde.

Det er et sterktønske om å oppretteet plot-områdeogså på
Madagaskar. Av økonomiskeårsaker, lar dette seg enda
ikkegjennomføre.Plot-områdenesikrerunikenaturområder
i fattigelandved at en får internasjonalstøttetil å ta vare på
områdene, og bør derfor følges opp fra norske myndig-
hetersside.

Disseplot-områdenegiross langedataseriersomer nyttige
i miljøovervåknings-sammenhengog svært nyttige som
bakgrunnsmaterialetil annen forskning i området. Disse
dataseriene kan i tillegg gi oss retningslinjerfor skog-
forvaltningenog de kan også gi oss data på veksthastighet
og ressurskravtil de enkelte treartene slik at en kan finne
lokaletreartersom egnerseg i plantasjer.

Det er sterke interesser fra STRIs side om et sam-
arbeidsprosjektmed NINA•NIKU om å studerenattsommer-
fuglslektenUraniinae (Lepidoptera:Uraniidae) i Tanzania
og/ellerMadagaskar. UnderfamilienUraniinaebestår av ca
50 arter i 7 slekter (Lees & Smith 1991). Tre av slektene
(Urania, Chrysiridiaog Alcides) består av store, fargerike,
dagaktivearter, mens de fire andre slektene (Urapteroides,
Cyphura,Urapteritraog Lyssa)er nattaktive.Bareto slekter
av larve-vertsplanterer kjent, Omphaleaog Endospermum
og det ser ut som nattaktiveUraniinaerutnytterEndosperm-
um-arter mens dagaktive Uraniinaer utnytter Omphalea-
arter (Kiteet al. 1991).

Både Endospermumog Omphalea produsererforskjellige
typer alkaloid glycosidase inhibitor (AGI) som larvene
akkumulerer.Også de voksneinneholderAGI. AGI har vist
seg å hindresukkermetabolismenog det ser ut som even-
tuellepredatorerpå Uraniinaevil sulteog kanskjetil og med
død pga dette (Kite et al. 1991). Pga AGIs virkning,ser det
ut som det kan begrense formeringen av kreftceller og
hindre formeringen av HIV og andre virus i menneske-
kroppen.Til og med slankeindustrienser store potensialeri
AGI. Pga de store potensialene AGI-stoffer kan ha for
legevitenskapen,er et det stortønske om å finne nye AGI-
stoffer(Fellows1989).

STRI har et prosjektpå Uraniafulgenssomfinnesi mellom-
og sør-Amerikaog spiser Omphaleadiandra. Denne plant-
en produsererAGI etter beitetrykkav andre insekter.AGI i
bladene er helt nødvendig for U. fulgens for at de skal
kunne utnytte planten, men beiting av U. fulgens gjør at
planten stopper å produsereAGI. Hvis det er et moderat
antall sommerfugler i et område, er presset på planten
såpass lite at den inneholderet moderat nivå av AGI. Blir
det derimotfor mangesommerfugler,går AGI-innholdetned
og sommerfuglene må dra til nye steder for å finne
passende planter. Dette gjør at vi får store migrasjonerav
U. fulgensmed ca 8 års mellomrom.Migrerendeindividerer
forskjellige både når det gjelder morfologi og adferd i

forholdtil stasjonæreindivider.Årsaken til de store morfo-
logiskeog adferdsmessigeendringeneer ikke kjent. Det er
hellerikkekjenthvordanplantenkan "vite"hvemsombeiter
på den, og dermed sette inn den riktige antibeitemeka-
nismen(Smith1983; Smith1992).

Omphaleafinnes både i Amerika, Afrika og Oceania, mens
Endospermumbare finnes i Oceania. Ut fra det en nå vet
om Uraniinae-sommerfuglene,ser det ut som de fleste
dagaktiveartene har tilsvarendepopulasjonsdynamikksom
U. fulgens,men hver art har sin vertsplante.I Afrika er det
kun i Tanzania og på Madagaskar at vi finner Uraniinaer
(Smith1992).

3.6 Klimaforskning

Siden før-industriell tid har konsentrasjonen av CO2 i
atmosfærenøkt med ca 25 % og øker med 0,4 % pr. år. I
tillegg øker også den atmosfæriske konsentrasjonenav
andre klimagasser som CH4, N20 og klorfluorkarboner.
Dissegasseneslipperkortbølgetstrålingfra solengjennom
atmosfæren men stopper og sender langbølget varme-
strålingfra jorden tilbake igjen. Dermed blirjorden varmere
enn den ville ha vært uten - eller med lavere konsentrasjon
av dissegassene i atmosfæren.I løpet av de siste hundre
år harjordensmiddeltemperaturøkt med 0,3-0,6 ° C. Det er
venteten ytterligeretemperaturøkningpå 1,5-4,5 °C fram til
år 2100. Det er ventet høyest temperaturøkninglangt sør
og langt nord og minst rundt ekvator, i tillegg ventes det
storeendringeri nedbørfordelingenog vindsystemer,og det
spekuleres i om havstrømmer kan endres. Havnivået vil
også stige som følge av issmelting i Antarktis og opp-
varmingav havetsøverste lag. I tropene er det forventetet
tørrereog littvarmereklimasomfølge av drivhuseffekten.

STRI har satt i gang prosjekter som skal undersøke
plantenesresponspå høyere temperaturog tørrere klima.
Dette er basert på direkte fysiologiske målinger under
tørkeperioden(desember til april). Temperatur og nedbør
kan naturligvarierei storgradfra år til år. Dermedhar konti-
nuerlig oppfølging og lange dataserier stor betydning i
arbeidet med å gi svar på bestandsutviklingenog arters
respons på endrende klimatiske forhold. Skogplottet på
Barro Colorado Island er unik i så måte, der det har det
værten jevn nedgangi nedbørpå ca 8mm/år de siste60 år
og en har nøye fulgtutviklingenav skogenover hele denne
perioden.

Under fotosyntesengjør plantene om CO2 og lysenergitil
karbohydrater.Effektenav en økning i atmosfæriskCO2 er
undersøktfor korn dyrket med rikelig tilgang til nærings-
stoffer,vann og lys. Resultatet ble en økning på 36 i
avling( Wright& Colley 1994). Effektenav økt atmosfærisk
CO2 undernaturligeforhold,der andre essensielleressurs-
er ofte er begrenset,er ikke kjent. STRI har satt igang et
prosjektsom skal belyse forskjelligeaspekter med hensyn
til plantersresponspå forhøyetCO2i atmosfæren.Prosjekt-
et skal prøve å få klarhet i tropisk skogs potensialetil å
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absorbere en økning i atmosfærisk CO2, og dermed lettere
forutsi den framtidige rollen skog vil ha for å kontrollere den
globale oppvarmingsprosessen.

Ødeleggelse av det atmosfæriske ozon-laget pga industriell
forurensning, fører til økt Ultraviolett(UV)-B innstråling. UV-
B stråling er lysenergi med bølgelengde 280-320 nm.
Denne strålingen kan ikke benyttes i fotosyntesen som kun
er sensitiv for lysenergi med bølgelengde 400-700 nm. Det
har vist seg at UV-B strålingen ødelegger DNA i plante- og
dyre-vev. Forskningsprosjekter ved STRI, Barro Colorado
Island, har også vist at økt UV-B innstråling gir mindre
bladstørrelse men øker bladmengden på trespirene, og
gjennomsnittlig plantestørrelse blir også mindre. Det er i
tillegg vist at plantene som ble utsatt for forhøyet UV-B
stråling inneholdt mer UV-absorberende komponenter
(fenoler) som virker beskyttende på plantene. Disse for-
søkene ble gjort på bakkenivå der det normalt er liten
innstråling av UV-B. Det er nå ved hjelp av skogkrana
startet opp et prosjekt som skal undersøke effektene av økt
UV-B stråling i trekronene der det normalt er mye høyere
solstråling (og dermed UV-B stråling). Prosjektet vil både se
på morfologiske og fysiologiske endringer i plantene.

Ved å rekonstruere fortiden kan vi bedre forstå nåtiden og
lettere forutsi hva framtiden vil bringe. Dette gjelder også
spørsmålet om globale klimaendringer. Både når det gjelder
å finne ut om endringene er kortvarige naturlige svigninger
eller om det er langsiktige trender. STRI har en omfattende
forskning innen paleoøkologi, som blant annet undersøker
klima- og naturendringer før, under og etter siste istid. STRI
har ledende ekspertise innen bruk av phytolitt-analyser. I
tillegg brukes pollenanalyser. Det er ved hjelp av disse
teknikkene funnet detaljerte opplysninger om vegetasjons-
endringer og når en kjenner ulike vegetasjonstypers klima-
krav, er det mulig å følge klimaendringene gjennom år-
tusener.
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Vedlegg

Memorandum of Understanding

An agreement for the cooperationin trainingand research betweenthe Norwegian
Foundationfor Nature Research and CulturalHeritage Research (NINA•NIKU) and
the SmithsonianTropicalResearchInstitute(STRI).

Whereas the NINA•NIKU and the STRI are interested in furtheringresearch and
educationthat will contributeto knowledgeof the biologicaland culturaldiversityof
the planet and to an understandingof the processesthat contributeto the evolution
and maintenanceofthisdiversity.

And whereas in order to strengthenand advance their programsof research and
educationthe NINA•NIKU and STRI agreedas follows:

To encouragethe collaborationof bothorganizationsin zoological,botanicaland
cultural studies through the appropriate exchange of technical information,
equipment,staff,fellowsand students.

Collaborationmaytake the form of researchsupport,exchangesof staff, fellows
and studentsfor reserarch and training,reviews of proposalsand manuscripts,
and cooperativeresearchendeavorsthroughoutthe world'stropics.

Dr. Karl Baadsvikand Dr. Ira Rubinoffwill serve as research coordinatorsfor
NINA•NIKU and STRI respectively, and will review and approve specific
proposalsbased uponmeritand relevanceto mutualresearchinterests.

Eitherorganizationmay changethe coordinatorwith previouswrittennoticeto the
otherorganization.

Project approval for collaborativeprojectswill be obtained in writing through
proposalssubmitteto bothresearchcoordinators.

The term of the presentagreementshallbe three years startingfromthe date it is
signed by both parties, being automaticallyextendedfor an equal period if both
partiesare in agreement.

This agreement can be revokedby either NINA•NIKU or STRI at anytimeduring
its tenure with a three month notice given in writing. Arrangementsalready in
force at that time shallbe allowedto continueto completion.
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This Memorandum of Understanding shall not constitute any legal binding on
either party.

Neither NINA•NIKU or STRI shall be held responsible for any accident or injury,
loss or damage of personal effects of persons involved in activities connected with
this Momorandum of Understanding.

Dr. Karl Baadsvik Dr. Ira Rubinoff
Director General Director

NINA•NIKU STRI

20

O Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2010 http://www.nina.no
Vennligst kontakt NINA, NO-7485 TRONDHEIM for reproduksjon av tabeller, figurer, illustrasjoner i denne rapporten.



ISSN 0802-4103
ISBN 82-426-0605-6

NINA Hovedkontor
Tungasletta 2
7005 TRONDHEIM
Telefon: 73 58 05 00
Telefax: 73 91 54 33

365
NINA
OPPDRAGS-
MELDING


	Referat
	Abstract
	Forord og Innhold
	1. innledning
	2. STRIs aktivitet og fagprofil
	3. Samarbeid STRI- Nina-Niku
	4. Litteratur
	Vedlegg


