
Reserapport MFS, Peru 2014 
Fredrik Tegnér 
 

 
Dimmig morgon på Tahuayo-floden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Med ett stort leende på läpparna stegade jag ur planet på Iquitos flygplats och möttes av en 
vägg av värme och hög luftfuktighet, välkommen till djungeln! 
Vi (Jag och min vän Ludvig) hoppade på en minibuss som tog oss ned till hamnen och för att 
sedan ta en snabb motorbåt som fraktade oss ned på Amazonasfloden. Efter två timmar 
svängde vi av till bifloden Tahuayo och fortsatte cirka en timme till dess att vi nått vårt mål 
vid Amazonia expeditions river lodge där vi skulle spendera resterande åtta veckor.  
 
Idén med resan var att studera och beskriva pilgiftsgrodan Ranitomeya flavovittata, en i stort 
sätt ostuderad art. Jag ville veta om arten använder sig av yngelvård, och i så fall vilken typ av 
yngelvård? Utfodrar de med ägg? Har du monogam parbildning som sina närmaste 
artfränder? Och i så fall försvarar de sitt territorie? Tanken med arbetet var även att väcka 
intresse för pilgiftsgrodan i området för att öka ekoturism och främja den lokala befolkningen. 
 
Planen var att spendera vår tid två timmar uppströms på blancofloden vid ett ställe som 
kallades ”frog valley” eftersom vi hört att platsen skulle husera pilgiftsgrodan, Ranitomeya 
flavovitta. Men efter att haft ett möte vid middagen med lodgens biolog Alfredo och våra 
blivande guider så kom det fram att ”frog valley” hade blivit otillgängligt i och med att ett 
stort träd hade fallit över floden och gjort det omöjligt att ta sig förbi utan en motorsåg. 
Alfredo visste dock om en annan lokal där min pilgiftsgroda möjligtvis skulle kunna finnas 
och att vi skulle utforska det andra området dagen efter. 
  
Efter att ha rest 32 timmar dagarna innan så var man lite lätt mör när man vaknade klockan 
sex dagen efter. Vi åt lite frukost och begav oss sedan iväg ut på Tahuayo-floden i en mindre 
motorbåt med namnet Chico malo. Vi fortsatte uppströms på blancofloden, som för övrigt har 
fått namnet blanco i och med att den är vitaktig i färgen i och med att marken i området är rik 
på kalcium. I vilket fall så åkte vi cirka 40 minuter till dess att vi nådde byn San Pedro. San 
Pedro är en liten by där det bor ungefär fem-sex familjer, och vi vart varmt välkomna hem till 
byns överhuvud Don Hilberto. Efter en lång pratstund med den mycket charmige och trevlige 
Hilberto så visade Alfredo vägen till platsen där han hade hört att det fanns pilgiftsgrodor. 
Efter en 20 minuters vandring genom byns plantage kom vi fram till platsen, och efter en 
stunds letande hittar vi guldgruvan, flera par av Ranitomeya flavovittata, bland annat en hane 
med ett yngel på ryggen. Och självklart vi den här tidpunkten så tycker min kamera att den 
har fått i sig för mycket av min svett, och väljer att lägga av. Vi återvänder till San Pedro och 
får ett av Don Hilberto ett skriftligt godkännande att vi får forska på grodorna i området och 
sedan är det dags att bege sig hem till lodgen för middag.  
 
En typisk dag såg ut något som följande; Vi vaknade runt sex på morgonen av högljudda 
gulgumpskasiker som hade konsert precis utanför sovrummet.  Klockan sju avgick båten som 
tog oss till San Pedro, vi lastade av lunchen i Don Hilbertos hus och begav oss upp till 
transekten, och transekt nummer ett startade vanligtvis strax innan klockan åtta beroende på 
om vi stötte på någon orm eller någonting annat spännande på vägen ut. Väl ute i transekten 
gick vi i en långsam takt och höll både ögon och öron öppna efter grodorna, vi insåg att det 
lättaste sättet att lokalisera grodorna var att lyssna efter spelande hanar, ett läte som min guide 
senare kunde härma så pass bra att pilgifts hanarna svarade henne. För att hålla koll på vilka 
par av Ranitomeya flavovittata som höll till var så märkte vi upp de olika lokalerna med 
färgstarka band, vi placerade även ut genomskinliga 30mL burkar på lokalerna för att 
förhoppningsvis kunna observera ett utfodringsbeteende hos föräldrarna. När vi väl hittade på 
en spelande hane eller ett par så satt jag mig ner, vart uppäten av alla möjliga sorters mygg 
och bin, och observerade beteendet på cirka två meters avstånd så länge det var möjligt. För 
att skilja individerna åt så ritade jag upp varje individ i mitt block och namngav dem. När jag 



sedan hittade ett par kunde jag snabbt identifiera dem och se om det var samma par som höll 
ihop. Runt 12, beroende på hur händelserik dagen varit gick vi tillbaks till byn för att äta 
lunch som vanligtvis bestod av ris, ägg och lokala frukter av alla dess slag och strax efter 
klockan ett gick vi ut för en transekt nummer två.  
Efter middagen på lodgen klockan sju så satte vi oss ned och förde in all data vi samlat in 
under dagen.  
 
Totalt märktes 12st lokaler, jag hittade över 40st individer av Ranitomeya flavovittata och 
över tio par, varav tre av dessa par observerades nästan varje dag och gav mig fina data. Jag 
tog även DNA-prov på cirka 20 individer för att stärka artens fylogenetiska placering, och 
även för att göra lite faderskapstester.  
Utöver Ranitomeya flavovittata dessa påträffades det även 6st övriga arter av pilgiftsgrodor, 
otaliga små kolibrier, färgglada korallormar, och massvis med nyfikna apor. Resultatet av 
mina studier återstår att se, men jag har en del fantastiska upptäckter i bagaget hem.  
 
Med stor sorg tog vi farväl av våra nyfunna vänner och djungeln. Fast än kliande myggbett, 
getingstick och fluglarver i olika kroppsdelar så var detta äventyr utan tvekan mitt livs resa 
och jag uppmanar alla som går och funderar på en MFS att söka, jag lovar, det är värt det. 


