


Sven Gillsater: Noaks ark

tropisk djungel• 

I 
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Pa sin stora reportageresa har Sven Gillsllter kommlt till Barro 

Colorado, en o som blldades da Panamakanalen anlades. Mel· 

lanamerlkas djurliv flydde till denna hoga punkt da vattnet steg 

over djungellandskapet: denna Noaks ark, fast forankrad I en 

konstgjord sjo, har stor betydelse for troplkforsknlngen - och 

llnnu doljer sig hemllgheter lnne i ons delvls ororda marker. 

Solen &littrade Ater Over den Jilla bit .av 
Panamakaoalen, aom lAg inom synffiltet 
Det var ljuvUgt trtskt och slcOOt etter ett 
per Ummars oavb.rutet skyfa.11. I fjirran 
drcv vita lngmoln upp ur mysUkfyllda 
cijungelrnvJner. Runt 6ppningen i urskogen 
dir vi satt och slOSpanade knattrade stora 
re-endroppar i tru.mpettr!idcns lovverk. 
Brusct fr1n rulsct till hijger f0reb.6dade en 
bill p4 vAg fr4n StilJa havet till Atlan
ten. Det hOrde-s inte ett ]Jud fdn maskinc
rlet, n!ir sta,ven skOt fram ur skogen. Plt 
nAaot s,litt en 0$.annolik syn. D1 hela skrovet 

speglade sig J GatunsJ6n, ryckte Pi.a tiU sig 
ldtarcn. 

- Hon iir svenska ! Svenska. flaggan I 
aktern! •Si Bagne:.. stAr det! OCh inte vet 
dom att vi gitter hlir! 

Nhra minuter senare var det bara svall
vAgor kvar men d.6 var det min tur att !Ana 
ktkaren. Nir svallet n:lrmade sjg var strand 
pf! Barro Colorado Ilg en grA tlmmerstock 
och hilvde sig t vAgorna. Med slingrande 
r6relser. En krokodill Och en stor en! Med 
sivliga stjaI'trOrelser fJijt den iv.tig tvtirs 
Over vlken fdn den liUn tin Slothfa! 

Aningcn var allts!Ji besannad NAgra dagar 
tJdigare hadc vi besokt On, som inte ar mer 
iin Uo gAncer tcmton meter, och I en liten 
aandllik funnit tecken som tydde p� att en 
krokodilbona varjt d!ir och gravt ner en 
samling au. De grbna lcguanema hadc 
ocks& grivt i sanden. Kanskc fOr att lcigga 
cgna au. eUer troUgare, for att s6rpla t sig 
kroltodile-ns. Gamarna hade g5ma hffllit 
till vtd stranden. A ven de graver upp och 
slubr dv§l krokodU- som lcguanagg. Nu 
var det klart att krokodHhonan gjorl ett 
Aterbes6k !Or att vakta � klk.ckningcn. 

Nlr mAnen avl<ist solen smog vi oss ned 
till car,t,Jam med pann- och ficklampa oc-h 
Plddlade sl tyst som m6j1igt ut tlJI Slothia. 
Oled runt On men utan att fl in nJigra ru
bin6gor, i ljusktteJan. Det var dock sA SJ)lln. 
nande Med n.;i;ttjakt.en att vi Daddlade vida
re I vlr tun,pn&ndvrcrade Mtstock, gled 
linp de svarta &lr8ndema och in under 
Clenverk som doppade de ytt.ersta loven 1 
vattnet. OfHrhappandes stotte vi Ull en 1rov 
l<TII� dar etl par dnll:taqade bullllkodlor 
lq oeh sov. Med plask, wm h611 pa atl 
,toppa hJlrtverksamhe-t.en, rasad.e de ncr i 
pl-l A, de klarar slg. Basllllltema 11:an 
blde lliJnma och sprtnga pa vattnet. 

I IOJnma mlnul lin&ade ljusknlppel lrln 
pannJan,pan In en konatJc opouum_ I 16r
aa.-.....i- 1atte den ■le pi bakhuoma 

och sUrrade med stor.a natt6gon i kattan
siktet mot den mystlska triidstocken. Tro
ll.gen var det m s.k. pungutter, clrka balv
metern JAng. som vi. skratnt under hans 
utOvande av favorit.sysselsittningen: krabb
och grodlAn.gst. Naturcn har utrustat detta 
saregna vattendjur med en pung vars OpJ>
ning Ugger bakAl 

PA vissa stallen l:ings stranden, dtlr den 
buktade sig nAgot, stack svarta stubbar upp 
ur vattnet och gjord,e UudIOs manOvrering 
mistan om<SjUg. Det klndes som om vi 
.stengts in av n�con osynJig kana1vakt. 
Medan vi med fick.lampan lctadc efter pas
sager upptiickte vi att varje stubbe var 
nattkvarter for smA smaragdg?Ona Iegua
ner. De simmadc 1 kvUllningen ut fr;}n de 
nattfarHga str8nderna, k.HUtradc upp pA 
var sin stubbe och kunde i Jugn och ro sova 
till morgoncn. Men dA mAste de kvtckt In 
tlJI det 1:1kyddande strandriset innan de 
uppt6ckts av rov!Aglar ellcr htigrar. 

Elva leguancr rliknade vj till. Hann mtc 
Jangre. Fr�·n stranden hOrdes ett ynk.ligt 
pip-lJud, svaet prasscl. Med ett enda !Or
sikti.gt paddeltag var vi inne pA strandkan
ten. HOll andan. Lyssnade. K3.nde att vi var 
iakttagna. Lyssnade. En nastan ohOrbar 
kvistkni:icknine. Kolsvart. Det var d tyst 
att vattcndroppel l.rin paddeln liit som ha
eel � pltittak. Till slut t!indc jag sldlkas
laren. Bland rls. kvistar och 10v kunde vi 
urski.lja nAgot ,tort och svarL Ot"OrligL Elt 
par smA plirande gristigon. Med mabel En 
snabel? En tapir? Nej, tvA tapirer! De stod 
bara nfi.gra meter ifrlm oss och vadrade. 
Vftnde och vred pA de korta snablarna i aJla 
riktningar. Irriterades av ljuset meo var 
alltfOr nyfikna for att ta till flykten. Kan
ske shrradc vi P' varann I tio minuter. Till 
slut s.mog de ivAg Hinrs stranden som om 
de vore p;i vttc till (alltrukten frin mango
trlidet vld bAtUinningen. N:ir spinningen 
sllppte darrade vi som l hO.Stlig nattkyla. 
AndA var natten bade lJum och fuktie. 

V I hade n:istan &lomt v6r ltrokodil llnda 
tills v1 mOtte en stmmande skt>ldpadda. som 
hade for avslkt att kUlttra upp i kanoten. 
Den skramde 088 nlstan lika mycket aom 
den stora vidbrlttade fladdermURn som 
stortd.Ok mot ljushuvade Pia. Nu Ult vi Ater 
lamporna spela Over blankvattnet mellan 
paddeltacen. Ett par ru.binOgon bllxtrade 
till men fOnvann. Miste ha vartt en kroJr:o
dil! Och atrax dllretwr 11611 vi pl atl krocll:a 

VarJe kviU kom en flock sP,ndelapor fram tm 
stationsbyggnadernas trld, di.r truktema akOr• 
du. Deras uppvianing i klitterteknlk gav in
trrcket att _svaneen lr deres viktigaste extre
mttet. Den ar pA undenldan t6rsedd med Mr• 
!ltende •lameller,, "°"' go, att greppet 1ven 
om de amalasle kvislar bllr 1-. 

med •den store», som inte gillade att bli 
tagen pA bar Siuninc. Med ett ohyU).igl 
Plskslag av stJArten f6nvann den ut t vatt ... n�t ocb var borta. Den mlb.te ha varlt pl vag upp llll strandbrinken bara w\cot hundralal meter Iran vlr lillllgpplala nedanfijr stationen pA Barro Colorado. 

De 208 branta cementtrappclegen lrin bitllnninsen ledde upp lill en tvl tunnland stor TOJnlnc t djungeJn. Eo r· 1 
med ni&ra crtina hus blldar den 
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ag Oppning med solglAnsande 
E,\d

ast en s
vk'ul I den tAta djungelgrOnskan 
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��r:o J Colorado. Smithsonian lnsutu· 
forrA�e 

Washington fbrvaltar forskarstationen. 
tio.n 1

1 t Br helt troplskt med en medeltem• 
:�

1

�:u� pA cirka 35 gr C. och mycket hOg ro• 
lativ fukUghel. 

sonian Institution fOrvallade vetcnskapliga 

stationen pa On Barro Colo1:ado 1 
.:.anama

kanalen. N�r denna vikhca sJo(artsled 

b ggdcs dAmdes Ilodcn Chagres fir 1909 
Y vattnet steg sA smAningom cirka 30 

:::i�r och biJdade GatunsjOn. 400 kvadrat

kilorncter kupcrad djung_el d_rAnktcs och det 

pli Panaman3set rika dJurlivet .f�:dde �P� 
mot de hOgsla punkterna. Dt!n stoi·sta on 1 

omr8.dct fick namnet Barro Colorado, den 
rod.a )erans o, och b1ev nAgot av en Noa� 
ark for en stor del av den Mcllanamer1-
Mnska raunan. Det var trAngt om utrym
met i borjan, men snart hade naturen A��r
stAllt baJanscn, visserligen efter t!n han
synslO$ strid om Hvsrummct artcrna cmcl
lan men utan miinniskans •hj!ilpande 
hand•. En amerikansk mn]aria- och tcrmit
torskare, James Zetek, kampade �mtidigt 
med framg�ng for atl Barro Colorado skulle 
fridlysas, vHket skeddc rcdan Ar L923. Och 
on blev inte bara en Noaks ark tor djuren. 
Den blev ell eldorado lor forskare. Jngcm 
nnnan plats i v!irlden har haft en s�dan 
bctydelse !Or den tropiska forskningen. 
Flera hundra vetenskapsmlln har bedrivit 
sina studier pA On, flcra hundra vetenskap
Jiga skrifter och avhandlingar bar Barro 
Co1orados name i Overskriften. InvcntaT1e
f0rteckningen for den 25 kvadratkllometer 
slora, djunl!elttita On upptar: 70 olika dHU
dJur, 275 th.gclartcr, flera tusen insekter och 
15.grc djur, Over 1.800 arler ur floran. Och 
8.nnu dl:J!Jer sig hemlighctcr i den 01'()rda 
och avbforcerade terr:lngen. 

Vfira spcctella viinner pA On var dr Sbn
ley Rand (med lru Pat och babyn Hugh) och 
Eupcmphix Pustulosus, ingcn vilsekommen 
grck utan en grodart, vars vetenskapliga 
Jevnadsteckning Stanley tagit som stn upp
gHt att avslOja fOr omv!irlden. Det var inte 
Ulan att ock� vi greps av torskariver pA 
crund av de trevJiga grodornas speciella 
mustkalit.et och finurhghet vad bostadskon
struktionen betr3ffar. Niir det var dags !Or 
g:iftermAI och bos:tttning kombineradcs det 
hcla s5 att hanen toe hand om ett eltu ett 
av bonans age och med en !ermitet som 
icke var •miinsk:lig• vispade upp •!iggvi
tan, tiU en allt vilare och stlkre skumboll 
tills de tvA helt 10.rsvann in i nAgot slags 
sockervaddsslott. Och ntir det hela var klart 
etter nAgon tlmrne satte sig hancn utan!Or 
skapelaen och sj6ng ut sin gUidje (eller var 
det lockrop till en annan hooa?) i bandspc
larens mikrofon. NU vi sedan spcladc upp 
konoerten tor honom boll han pA all bli 
belt vanstnnig av svartsjuka. Vi skall aldrig 
nedlAta OSB till att 10ra sA mer. 

Ett nit av tn\nga atigar, tiUsammans med 
en Ulned av 65 kilometer, leder stjimlor
ml1t ut trim staUonen. svettdrivande stigar 

i denna bastu av het fuktig, mOrk, mOglig 
djungel, som djuren lratikcrar oftare an 
mtinniskor. Att nA Ons hOgsta punkt, 200 m 
ijver kanalen, betyder for en fotogra1 med 
tung och bokig utrustning en v1ktf0rlust 
pA mlnst kllot. Ilsket blodsugande f:istingar 
bldrog till blodlryckssl!nkning. Varje kvtill 
lusade vi av varann och satte nfistan varje 
gfmg nytt rekord. 25 a 30 i olika format var 

�normalt pi\ var och en av oss. Enda anled.
ningcn tHl Overseende med detta Ackliga 
pllgorls var att riklig f6rekomst av liistlng-

Utanfor ett 
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vi varje n . mor� brinnande och varJe 
h on var fAglarna dlir oc 

�k6rdade av _insekter so
: 

... dragits till IJuset. De I 
tt 

rigaste .. jagarna,. var e 
ar flugsnappar�, . som 

gyggl bo alldeles ,nt1II hu• 
set. Hanen sitter p! ���e"! 
med en gulvingad fJanl ' 
n8.bben. 

Barro Colorado passeras 
varje dog av 30--40 bAtar 

41 av stOrre eller mlndre for
mat pA vAg mellan Still& 
Havel och Atlanten. Fl 
m8nnlskor ombord anar 
vilka hemligheter som 
djungeln dOljer. 

ar j ett omrAde betyder att del ar &ott om
vilda djur, v6rt stora intresse pA  Batto Colorado. 

En enda dags arbcte- ute i djuna:eln 1av en forteckning Over intressanta djurmijten som IA platser pl> iorden kan erbjuda. Floeken av vrAlande, morrande, rytande och sktillande_ vcllapor (det finns naturllgtvis en utfOrhg avhandJing om dcras Uv frln Barro Colorado) .ttsljde os.s hela dagen vi 
FoTtsc:ittning p4 .sidan J4 



sk finBIIS beriittas om en svenska 
Arige son, som under en resa pA 

forilskar sig och svartsjukt bevakar 
28:50 

MSMELODI 
ar samlat Stockholmsskildrlngar frAn 
rfattare och har sjiilv skrivlt 5 bidrag. 

Ulla Sundin. 39:50, inb. 46:-

nglund 
E SEKUNDERNA 

uma dlklsamling Aterges dikter som 
I tecknlngar av Knut V. Pettersson. 

11■11 
OGIIAl'l■II 

19:50 

dlons skapare berittar okonventlonellt, 
t om altt llv I Stockholms teatervlrld 

lef. Ill. 37:50, lnb. 45:-

le Odstedt l 

RSSON, UV OCH DIKTNING 
klnnama av clet gltfulla genlet 

hel del nytt material: lntervjuer, 
Ingar. Ill. 33:-, lnb. 39:50 

ahlberg text) 
K. W. Gullers (blld) 
I SAIIVERKAN 

mllsittnlng 
Mia vAr IMlllll19omvand-

. ocll avartvltt. lnb. 21:50

Noaks ark ... 
Fortsii.ttning frdn sidan 11

.,. till och med att de
Vet pas 1,oS 

d ... 
1daterna me Jamna

storre so 
slitter en Iovhog pa

... euanrum .. f"' 
... . h nar brygden ar ar-
"slllng oc 

j� tar de sig en rejal f�lla pa

� • Kanske sker det 1 sam
,ole!

. 
med att jungfrudrott

baD 
a ger sig av med ett

n1ngarn • 1 t· 11

lag over »autostradan» som 
bladskiirarmyrorna trafikerade. 
Nar vi forsokte ta oss upp i tra
det, dar myrorna sagade blad
bitar ur lovverket, protesterade 
vralapornas ledare sa skarpt och 
bestamt att vi avstod. Fast vi 
visste att hans vral och sklill 
mest var munvader. Men lyder 
man inte kommer flocken att 
bade kissa och dynga sig over 
oss. Och odoren liir inte ens tva 
omgangar kemisk tviitt befria 
kladedrakten ifran. 

Ycelium i munha an 1 
svarnPm . 

, "ttningen och en samhng
tJosa . ··n k 
vaJmatade hannar 1 sa s ap.

Vi stannade alltsa kvar pa 
marken och foljde myrornas 
bladtransporter fran tradstarn
men till deras hacienda flera 
hundra meter bort. Trafiken var 
intensiv pa den decimeterbreda 
huvudleden, som holls ren fran 
hinder av speciellt avdelade 
vagarbetare. Pa avstand sag det 
ut som om varje myra seglade 
fram med en stor gron kant
stiilld ·1ovbit, vilken bolls i sa
kert grepp med framre benparet. 
I narheten av ingangen till 
»stacken» anslot smavagar med 
arbetarmyror som hamtat gul
aktiga lov fran andra trad. Vid 
entren stockade sig trafiken men 
under ytterst disciplinerade for
mer. Vi sag ingen trafikpolis 
men vi var sakra pa att en sa
dan fanns diir. Daremot overras
kades vi av tre nastan vitkra
gade peckarisvin, som passerade 
myrhalan dar vi lag framstupa
for narstudier. De sag oss aldrig
men anade narvaron av frlim
mande �ed sina kansliga try
nen. Det hordes pa gruffet niir
de forsvann.

Larda s1trifter bar publicerats 
aven om bladskiirarIDYTorna och
de pastas vara mycket avance
rade jordbrukare, som i fotb<>lls

stora itbingar" pa _farrnen tuggar

stinder lovmassoma till en saliv
blandad grot som sprids ut �b 

godslas med exkrementer. 1 fiil

ten sas en sorts svampsporer och

de vaxande odlingarna vArdaS,
likarensas, vaktas och beSkiirS 

foredomligt som en tradgards-

mlistare skoter sina gronsakS

sangar. Sa fort svamparna skju

tit upp ett visst stycke kliPper 

cl.A bil myroma av topparna ocb 
dar varje svamP en kn°1 �
kan jamforas med en kllr3�1 

och det ar den som utgor m yro

nas huvudsakliga niirlni· � 
· liV l 

svampkulturer halls vtd 
i

Arata! och ju fler inn� ar
»stacken» desto fler nyod}irli 

N ar vi reste oss upp ur det

skuggiga dunklet vid ingangs

halan skrek ett par tukaner

eUer pepparfaglar i cercropia:
tradets krona, och medan v1

spanade in de lysande gula och
roda skaften till niibbar, som

verkar storre an sjiilva fagel

kroppen, fick vi ocksa syn pa
tyra nasbjornar som snaskade

I 

pa de langa, gula, bonlika frukt
knippena. Det fanns djur over
allt men sannerligen inte latta 
att upptiicka i djungelns eviga
halvskymning. Innan vandring-

\ 

en nedfor stigen var slut bade 
vi fatt bilder pa en stor myrslok 
pa en triidgren, skymtat en jatte
lik vessla och hort de ekorrstora 
silkesaporna gnissla i en trad
hala. Runt stationens byggnader 
tjattrade grona papegojor och 
flangde dussinet kapucinapor i 
grenama. I en tradklyka all
deles utanfor trappan till vart 
lilla grona hus satt en tvataig 
sengimgarmamma och kramade 
sin baby. Inte direkt nagon 
skonhetsupplevelse men en be
krliftelse pa att vi befann oss i 
naturens ororda Eden.

In natt ... 
Fortsiittning frd.n sidan 26

d�t bade hela formiddagen pa• s1g.
Och duvoma pa torget skockar sig under traden.
Till lunch ater jag rostadekaatan· . Jer och jag har vantar pa1111g for forsta gangen vantar

som 
' 

lllamma stickat. Och jag dricker kaffe med Lo 
som ar 

• 

stort 
en ung pojke med ett

kar 
blont har. Lo som jag als-fiir att ban alskar migHank 

. jag lek 
allar mig pussycat ochlli

r Vi 
:r med bans nacke, och

Pl 
0mmer ut blaser regnet08s OCh v· 1er 1 springer och hal-

fllr v::dras hander och utan
illal. 

elbanan star en gam-ll'Abrunbanjo 1.. man och spelar
V

. or att han ar blind l&er h • .. . kil
Per vi l

ans vita kapp. Och jag
l'ln 110m 

o etta blommor till Ka-
1._ ir hemma i rummet och"'Ill llliddag,

--

Bllderbocker 

Verner Aspenstrom 
GULA TASSEN 
Till sin son Pontus gjorde forfa 
denna roliga beriittelse om en 
tyrslysten kattunge med 
klipska och kloka tanker i silt 
katthuvud. MAnga smA viinliga 
der i fiirg beledsagar texten. 

lnb. 

Lennart Hellsing/Poul Stroy 
SJOROYARBOK 
Hela familjen kommer att s 
hjiirtllgt At dessa burleskt 
verser om en samling sjorovar 
ners vilda liv och At de musti 
derna, som inte stAr verserna 
I frodighet och humor. 

lnb. 

Astrid Lindgren/lion Wiklan 
VAR I BULLERBYN 
Alla barn kinner Bullerbyb 
och har kommer de tillbaka 
stor fiirgrik bilderbok. PA vir 
de en hel massa roliga sak 
slg, sAnt som alla stadsbarn 
mer om att fi gora. 

Anna Riwkin-Brick/ 
Astrid Lindgren 
RANDI BOR I NORGE 

lnb 

I Lofoten, ett av jordens m 
slagna landskap, bor Randi, 
och sot liten norsk fllckung 
leker I snon, Aker skidor och 
pA att pappa ska komma he 
vildigt mycket fisk. 

Inger och Lasse Sandbar 
LILLA ANNA 
OCH TROLLERIHATTEN 
YAD LILLA ANNA 
SPARADE PA 
Lilla Anna b6rjade sltt sege 
bokmarknaden forra Aret 
kommer tvl nya behind! 
bilderb6cker, som med s 
format och sins enkla lustig 
telser vinder slg till de allra 

lnb. 4:75 

Harald Wiberg/ 
Karl-Erik Forsslund 
RXYEN OCH TOMTEN 
Karl-Erik Forsslunds kinda 
Harald Wiberg 6verflyttat i 
har blivlt en stimningsfyll 
saga med gnistrande stji 
och mlnljus 6ver en gam 
sm61andsglrd, dir tomten b 
stackars hungrig riv pl gr 

Bamb6cker 
6-10 Ar 

I 

Barbro Lindgren 
MATTIAS SOMMAR 
Mattias bor pl Vanadl 
Stockholm. Kan man verkll leva n6got rollgt och s 
dir? Jojomensan, Mattias 
han Ar virldens meat fan 
kllle. 
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