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V ilken midsommarafton. Niira nio meterhoga opuntior bildade hack fran batlan
ningen. Kandelaberkaktusar strackte armarna mot latta moln pa djupbla himmel.Precis som midsommarstangen stravar motregnsjuk sommarsky i Ultima Thule. Rodoch blaaktiga_ lavaodlor spratte ivag overgrusgangen just framfor fotsulan. H,armfaglar kom flygande utifran snaren for att

nyfiket syna oss. Och dom slog till · blandkaktustaggarna utan tecken till skygghet.Satte sig att sjunga for full hals. Pa altanen till stationen kvittrade en helsvarm av olika sorters Darwinfinkar, ettpar natta sma Galapagosduvor. En valgoddlavaodla reste sig pa frambenen och tigg
de flugor. Hon hade blivit sa bortskamd att hon vagrade skota kosthallet sjalv.
Skeppare pa den har arken var nu inteGubben Noak utan en mycket snygg ochprydlig ung engelsman, Roger Perry, och

det var inte pa bryggan han stod utan bakom bardisken till Charles Darwin Foundations nybyggda forskningsstation pa SantaCruz, vilken han forestod. Nar vi kommenterade det overraskande mottagandet toghan oss genast ut i koket. I en stenomgardad falla utanfor koksfonstret klev sju storreoch mindre jatteskoldpaddor pa hen sompa�inde om elefantens. Nar vi storde, drogde m huvudet i skalskolden och av luftensom pressades ut vaste det som nar man suger in luft mellan tanderna.

Sedan manga ar atnjuter flera av oarnanaturskyddsstatus genom initiativ av &ua.
dors regering. Myndigheterna i Quito barforbjudit dodandet och infangandet avjatteskoldpaddor, drushuvuden, havsodlor,pingviner, flamingos med flera djur genomlagstiftning. Teoretiskt sett skulle det alltsa inte vara nagon fara for utrotning av

dessa djur. Det horde finnas gott om alba•trosser, sjobjornar, sjolejon och jiitteskarvar. Men eftersom lagen aldrig riktigt bartrangt igenom vad Ecuadors utposter i Stil•la Havet betraffar och det aldrig har fun.
nits nagon som sett till att lagens fi:ireskrifter efterlevts, har skyddsatgarderna helleraldrig respekterats, och mfmga av dessa
skapelsens under star pa gransen till total
utrotning. Savida de inte redan forsvunnit
som t.ex. flera arter av jatteskoldpaddor
och havs- och lavaodlor. Kanske inte di·
rekt pa grund av manniskans lust att doda
pa alla kanter men genom att manniskan
latit sina infi:>rda husdjur Iopa li:isa. Pes
terna heter kor, asnor, vilda svin, getter,
vildhundar, forvildade kattor, rattor. An·•· .. r barsvarskannande forskare varlden ove 
oroats for utvecklingen.

N ar det blev aktuellt med firandet av. utgava100-arsdagen av Charles Darwms . ocb· mliv »Om arternas uppkomst», (teorm O d utveckling, vars Iosning han fann un ;�
varldsomseglingen med ,. Beagle» ochk"Id•"ttes o tensiva studier av finkarna och Ja 

paddorna pa Galapagos), bildade d�n inter
natio nella stiftelsen »Charles Darwm Foun
dation for the Galapagos Islands» ar 1959.
Den har sitt sate i Brussel och stottas av
bland annat UNESCO och IUCN (Interna
tional Union for the Conservation of Na
ture and Natural Resources). Ecuadors re
gering fann forstflelse for stiftelsens syften
och sti:ider de _manga initiativen pa alla
satt. 

Och mycket har hant pa de sex ar som
gatt sedan stiftelsen grundades med tanke
pa att det ar frflga om en internationell or
ganisation med sate i Belgien, medlemmar
fran hela --varlden som har oceaner av vatten till skyddsobjektet. 

Till de starkaste greppen for effektivtskydd av fauna och flora och utforskandetav de fortfarande foga kanda Galapagos-6arna horde uppforandet av den vetenskapliga stationen i Academy Bay. Dir kannu Roger Perry ta emot 24 forskare ltgangen och till deras forfogande star ettfullgott laboratorium, men det_ kanske viktigaste initiativet star UNESCO for. Engang i veckan kommer skolbarnen rasandegenom kaktussnaren till en tre timmar lfmg lektion i biologi, ett amne i utbildningsledet som de aldrig tidigare hort· talas om.?iu fAr de veta varfor det ar sa viktigt att varna om naturbaiansen vad fliglar och. 
, Ulsekter bar for mening i tillvaron, vad Darwui larde orn varldens skapelse pa deras oar, varfor oarna heter Galapagos (vil-

ket pa spanska betyder skold_padda) och
vad en galapagos ar for ett dJ��- De .?ar 
med sakerhet aldrig sett nagon Jatteskold-

dd ·nnan stationen inrattades. Barnenspa a 1 .1. h
entusiasm ger eko hemma i fan:i1 Je�-- oc 
. g tror mig vaga pasta att den sista JatteJa .,_ · t pa Santaskoldpaddan dodats c1tmms one .. . . 

den o dar de fortfarande ar rikhgtCruz, 
d

. k mmer attforekommande. Inga fler Jur o 

dodas i denna unika del av varlden. I �ch
med att Charles Darwin Research Stat10n 

kommit till har ocksa forbindelserna med 

oarna forbattrats och om nagra fa ar kom
mer jet-jattarna att landa pfl on Baltra.

Den nya »Beagle», en gammal Corni�h
Lugger, har byggts om frfln fiskebat till
trivsam befraktare av forskare, och hen
nes narvaro i farvattnen kring oarna inger
respekt och aktning. Tack vare hennes in
satser har man redan hunnit konstatera
att det fortfarande finns jatteskoldpaddo�
pa Jervis, Santiago och Duncan, dar de i
flera ar betraktats som utrotade. Ytterst
vardefulla iakttagelser eftersom d�ssa rep
tiler foreter olikheter fran ° till o. 

Nar stationen flr 1962 stod fardig intro
ducerades ocksfl hjulet pfl Galapagosoa�a
i form av en jeep som annu vid vart besok
vackte samma uppseende som en bryggar
trilla pa Stockholms gator idag. I flera
etapper har man forsokt bygga vag fr�
befolkningscentrat vid »Playan» �PP till
farmerna pfl vulkansluttningarna 1 _sa��a
Cruz inre, vilka benames »arriba», i hoJ
den, men forsoken har stoppats pa grund 

av penningbrist.

J eepen rullar de sexhundra meterna fr�n 

stationen till mat- och olbodarna v1d 

»playan» pa nybyggd vagstump o�h mer
brflttom hade vi aldrig an att varJe resa
betydde ett par kafferaster. Endera �os
Anders Rambeck och hans fru i d�ras llt
teraturfyllda gra stuga mitt uppe i ett la-

kr 1 dar det fortfarande talas bryt-vas ave , llh'• d de 
ningsfri norska trots att de ti or. e 

forsta skandinaviska invandrarna till de 

»fortrollade oarna» or narm f.. .. are 40 ar se-
dan Eller ocksfl hos den enda kvarvarande 

sve�skan pa Santa Cruz, Gloria Lundberg.
Nar vi over.lamnade kuvertet med moders
arvet fran Alvsjo, bjods vi pa nybakade

. k"I eter fran Guayaquil i Ecua-. . ·· d · Stilla Havet omkrmg ettusen I om . a att utlopare Galap�gosoarna hg�er ut�f�g P: �kvatorn ar klimatet svalt _o�_h torrt, �k��l�:�o��n: I de torra1.i� ::i"ky�;/:nl:::i����,i;:�mJ;,���;i;nj�:�g:: ����� .. ��";;�
d

:;�,��i'":����•�; '!��!k�;och laglanta delarna av d .. dlorna (se farg bi Iden pa nasta upps , bilden. De tuktas av drush�vu o 
som livnar sig pa kaktuskott. 
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kanelsnurror och en fantastisk levnadsbe
rattelse omfattande 40 slitsamma Ar. Vi 
stannade ocksa hos svensk-amerikanen 
Forest Nelson, som for fem Ar sedan kvit
tade den nedsmutsade luften i roriga Chi
cago och nu bygger hotell for kommande 
turistinvasion och lovande framtid for 
Santa Cruz. Ibland vilade vi vid den ynk
liga kyrkogarden och Ander Rambeck be
rattade kring korsen om markliga levnads
oden i en varld, som hade lovat sa mycket 
av paradisisk tillvaro. Det finns fortfaran
de en hel del europeer av mer eller mindre 
sarpraglat slag bland de cirka 600 ecua-

dorianerna pa Santa Cruz. Sammanlagt ar 

omkring 2.000 sjalar bosatta i sma kolonier 

pa fyra av de sexton storre oarna. 
Och i snarskog och glantor och gyttje

trask pa Santa Cruz kliver fortfarande At
minstone ett tusental utvecklingshammade 
giganter och de kan idag kanna stor trygg
het infor framtiden. Efter stiftelsens till
komst har Ecuadors regering formatts av
satta ett reservat pa 30.000 har pa den 
vastra och helt obebodda delen av on. 
Med en inrikesministers pondus och ansvar 
infor sina undersatar styr och staller in
hemske Miguel Castro i galapagoslan-

det. Han har under otroliga stra 
k t 30 km .. Patserrn,. era grans med en tjug �-

• . 0 meter b,., gata och pa tva Ar mfort folkraknin .. .., 
jatteskoldpaddor nafsar idag i sig 

g
: vor med i skoldkanten sagade teckg?'asgi. ligt ett system som for den oinvigd :

0 
en. 

tillkranglat som datamaskinens h:liar lih 
. . b t ln' k gbettr 1 m e a mgs orten. Och rebelle rnasven samhet har avtagit sa markant att d ·

t 
.. etnu. mera m e ar ovanligt att se n kla 

skoldpaddsungar. Med rebeller 
Y c�

f.. h 
menas 1 orsta and plutoner av forvildade . 

Enbart under fjolaret dodades mer .. SVin. 
Fo t ··tt · an ty. r sa ning pa sid4n ll 

..._ p6 Galapagoe6ama, (varav tv6 arter syns hir) ir pl i tt M v g 8 raddas genom ingripande av Ecuadors regenng.
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