
De 
Galapagos I f Ortrollade Oarna 

gosaarna forst upptacktes av spanska aventyrareHifGalapa .. 
1500-talet tyckte man alt de var fortrollade. De �flyttade

1 siutet av 
h var svAra alt komma fram 1111. De otlllgingliga vulkanoama

slg" oc 

ldoradO for en naturforskare. Dir finns havsodlor och 
Jrtt

::�ldpaddor och en sorts vrikar som holl pi alt bll Sven
� rs 6de dA han skulle fotografera ett par fllglar och deras bo 
Glllsit8 • 

D ka aventy11are som under sena-e spans d d vulk · delen av !500-talet sikta e e ams-
re .. kallade dem »Las Islas Encantaka oarna d" f'' tt_ De fortrollade oama - ar or a 
daS� sallan lag dar de skulle ligga. Sjofade rapporterade att oarna flot omkringrarna d . d pa havsytan och flytta e s1g som om e

v gack med skeppen. I sjalva verket
dre fartygens navigationsformaga inte savar h d f .. od · de stromstarka vattnen oc e or-
g l ' des ofta ur kurs. 

An idag ga1iler epitet.et. Det ar nagot for-
trollat over Galapagagosoarna. I maj i fjol
iyfte ett plan med bl.ea. den belgiske veten
s11ap1mannen Edgar Pots med familj fran
Guayaquil i Ecuador for den over tusen
kilometer lAnga resan ut i Stilla Havet
men piloten bommade ogruppen, trots att
den ar cirka 30 mil bred. 'D.immarna gick,
benmmnitaren sjonk, paniken spred sigbland planets passagerare. Pa de sista droppama brinsle lyckades piloten na iusteD och klara en dramatisk nodland
ning. Un,efir samtidigt bade en motorbat medfyra man och en i.dugoub pa slap lamnat

on Santa Cruz for en fisketur. De kom aldrig tillbaka. Nagra tuna:fiiskare hittadelangt senare den halvruttna baten driv,ande i narheten av Kokoson cirka tusen kilometer uppat Centralamerika. Nar vi anlainde till Santa Cruz motte viodesbaten, fylld med glada sondagsfirare,som skulle ut pa en ny :filsketur. De komtillbaka efter ett dygn. Bat.en halvfylld medvatten, fisk och languster. Passageramatorstande och molokna. I Tagus Cove pa norra delen -av denstorsta on, Isabela, foljde jag i kik>aren ettpar seglande Galapagosvrakar tills de slogtill i ett trad hogt under en bergskam. Itoppen pa' Palo Santotradet sag jag en valdig rishog, som naturligtvis var deras bo.Richard Foster, besattningsman · pa varmotoriserade raseglare » Beagle» rodde migiland. Hurtigt och kackt hyvade jag upputrustningen pa rygg och axlar. Utsikterna att fa den basta och vackrast.e fagelbildjag tagit var sa forblindande att jag intehade sett hur brant bergssluttningen var,inte anat att de stora gra klippblockenbara var hoptorkad gra aska, som vtid

Text och foto: SVEN GILLSXTER 

minsta beroring rasade nedfor branten somen Javin och forvandlades till rykandedamm. Efter nagra timmars nervost klangainde, dar varje steg noga maste kontrolleras, var laget inte sa hurtigt langre. Solenbrande mot den nakna sluttningen. Olidligt torrt var det och fa ting gav greppfor den hand som ville hjalpa till att hMlabalansen. Till slut var det som om solen holl paatt slockna. Jordklotet borjad� snurra runt,runt. Det svirrade i huvudet, jag fick feberknotter pa armar och ben. I den smalaskuggstrimman fran en jattekaktus blevjag sittande. Fordomda oar - fortrolladeoar. Underskona och hemska pa sammagang. Inbjudande och ogastvanliga. Min situation hade i kikaren observeratsfran »Beagle» och efter ett par timmarkom Richard uppkrypande pa alla fyra. Sasmaningom hade vi lycka:ts forcera branterna och inior asynen av galapagosvrakarna och deras risborg med den grandiosautsikten var snart alla besvarligheter ochrisker gJ.omda. Aldrig tidigare har mina
Fortsiittning pa sidan 22 

Den enda havsodlan pA jorden finner man pl Galapagos. Den till synesskrackinjagande ocllan Ar mycket beskedllg och lever av grona algersom den betar vtd ebb. PA firgbilden t.v. en GalapagosvrAk i sitt bo.
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Galapagos I 

Gal�pagosoarna ar en varld som inte v �ndra!s under eoner. �-A Fernandina, dii�rkat ha f�
annu mte domnat och dar favan just stelnat VU!kanell"ii 
torsilvrade tradstammar, som vridit sig 
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karven raknas till en av jordens sallsyntaste fAglar.
Oen JAttestora .. Galapago� 

·nner man nAgra exemplar. 
par stallen pA on Femancima

dli!g
1 

aste pingviner finns pA Galapagosoarna.
Firgbilden th · VArldens nor 

bedrev intensiva forskningar, korrespon
d rade med biologer viirlden over och kom
till slut fram till att skapelseakten, sa 60�
den relateras i bibeln, var .en fullkomhg
mJssuppfattning. Ar 1859 publicerades sa
hans verk om arternas uppkomst genom
naturligt urval, vilket fortfarande utgor
&rund n for var moderna naturvetenskaps
uppfattning om livets uppkomst och ut
veckling. 

Pa hundraarsdagen av verkets publice
ring hedrades Charles Darwins rninne med
instiftandet av Charles Darwin Foundation
!or the Galapagos Islands, en interna
tlonell sammanslutning, som skall verka
tl>r skydd av oarnas belt unika fauna och
flora och bereda vetenskapsman mojlighe
ter att utforska den fortfarande relativt
oklinda ogruppen. 

Det var som stiftelsens glister vi hade
mojligheter till fotografiska »forskrungar»
bland oarna med hjalp av dess ombyggda
skotska fiskefartyg »Beagle». Vinden forde
o med bukiga, ja�koldpaddsmarkta ra-
egel fran Santa Cruz, dar forskarstationen

byggts, forbi Pinz6n, Rabida, San Salvador,
llings sjohastformade, gridi$iga Isabela.

Vid Punta Espinosa pa manlandskapet
Fernandina, diir Iavastrommen tycktes ha
stelnat till svartbranda degmassor, motte
vi tusenden av forhistoriska drakar, vilkas
askgraa pansar rasslade nar de maste ma
ka sig at sidan for att inte bli ihjaltram
pade. De som morsknade till reste kam
men pi ryggen, hojde de skrack.injagandehuvudena, spottade och :fraste. Men raddaeller farliga var de inte. Havsleguanernagillar sol och varme och vill inte alls ivattnel Hogst ogarna gar de ner och betarav de irona algerna, simmande runt lavak_liP�ma. Har motte vi Galapagos egnaSJoleJon, lekfulla, nyfikna, oriidda. Val-
�rna nistan lockade oss till simtavlingarl lekpoolen, tiggde och bad med sentimentala snedstfillda ogon. Har stod G 1 -... a a pagos Jatteskarvar och torkade sina for-krympta vingar, som inte duger att flygamed,_ medan hundratais SJ>Okkrabbor medmallig uppsyn pi tvaryn kilade runt derasArblad till fotter. Om vi irriterade en krabba stannade �en och som for att skrammassiktade den m tva vat•---tr.1., . = cUar mot oss F1Imandet intresserade bide en ... tt to

.
lb·· Ja es rgr ager och ett vrakpar eller var de ute

efter ett exemplar av den enda 0l'Illarte:
pa oarna, en ofarlig Dromicus, som vAg 
sig ut pa �?geltur_ over den snov.ita �
reveln? V1 3agade m ormen till trygghete:i en forsilvrad drivvedsstam. 

I denna tropiska, forbryllande, bisarr;
varld iav svart, vass, knastrande lava hi�
tade vi ett fagelnaste "i en skreva: tvl
duniga pingvinunga-r! Varldens nordligasii
pingviner, Galapagos egna, ar ocJcsA b� 
varldens minsta och har nagon gang
historien kommit dl1ivande med Humbold!
strommen nerifran Antarktis. Bingviner
pa ekvatorn! Pa on San Salvadors branb,
eroderade klippstrander smog jag med fuli
utrustn,ing under hiskliga balansakter ef.
ter en annan raritet: Galapagos egen knub
biga palssal. A ven det ett djur som egen�
.J,igen hor hem.ma langt borta fran »nol!an,
Att pingviner och sjobjornar lyckats an
passa sig till en miljo dar de bio!ogiskt
inte hor hem.ma, hanger samman med att
havsstrommarna ky•lt ner vattnet, att fis.
ket iir rikt och att tropisk hetta ar sfillsynl

Vaxt- och djurvarldens utveckling bar
natur1igtvis under langa tidsperioder hind·
rats och stagnerat genom naturkatastrofer
men de bar varit av overgaende art Ou
djur och natur bar aterhamtat sig. I och
med att manniskan upptackte »de fortrol·
lade oama» har andra slag av katastrofer

,... drabbat naturen och dessa bar varit ihM·
lande och totalt forod�nde: sjorovare, val·
fangare och in i var generation, nybyg•
gare, har anstant massakrer pa jatteskold·
paddor, hav�odlor och drushuvuden, vri·
kar. Deras boskap har forvildats och blivil
pest: kor och tjurar, getter och svin, as
nor, vildhundar, katter och rattor. Pa vis.la
oar bar elefantskoldpaddorna utrotats, dels
genom manniskans hansynslosa slakt och '
dels genom att forvildade svin griivt upp 
och slafsat i sig aggsamlingama. 

Efter Charles Darw.in-stiftelsens till·
komst har mycket hant pa och med Gala·
pagosoarna. Naturskyddsatgarder ii.r redaD
vidtagna. Kulturpesterna skall utrotas.
Jatteskoldpaddor ar Ianglivade och
Ecuador �mar flodet av turistvaluta. Snarl
skall jet-jattar landa pa den nyperman;
tade landningsbanan pa en av »Las 
Encantadas».
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