
Det har varit en fantastisk upplevelse i Ecuador där jag har utfört fältarbetet för mitt 
examensarbete som handlar om passagetiden hos landsköldpaddor (Geochelone nigra). 
Studien utfördes på Charles Darwin Station på Santa Crúz på Galapagos. 

Min resa till Ecuador började i slutet av oktober 2009. Flygresan dit var väldig bekväm då jag 
satt i mittraden och hade tre sittplatser helt för mig själv och kunde använda mig av alla tre 
bildskärmarna framför mig. Med två mellanlandningar, en i Madrid och en kortare stop i 
Guayaquil i Ecuador tog flygresan 17 timmar. På eftermiddagen landade vi i den underbara 
huvudstaden Quito, som ligger på 2850 meters höjd. Lite komiskt nog bodde jag på hotell 
Finlandia, som låg på Svenskagatan i Quito. I denna stad spenderade jag två dagar för att 
registrera mitt visum, som jag hade fått hemma i Sverige. Andra dagens eftermiddag åkte jag 
linbana upp på 4100 meters höjd där man hade en underbar utsikt över den antika staden. Här 
träffade jag mina allra första vänner som också skulle till Galapagos dagen efter. Dagen därpå 
med planet fullsatt flög vi drygt 2 timmar över Stilla Havet och landade på Galapagos. Efter 
att ha betalt parkavgiften och fått baggaget åkte vi mot centrum. För att komma dit åkte vi 
först buss och sedan bytte vi till båt över till andra sidan och fortsatte med buss igen i cirka en 
halvtimme innan vi kom fram. Strax efter att jag var framme träffade jag min handledare 
Steve Blake som glatt kom på sin sportcykel. Han visade mig att jag skulle bo på ”Casa de 
Judy” och sedan visade han mig runt i staden.  

Varje månad bodde jag på ett nytt ställe i samma område utom sista månaden. Ett enkelt rum 
kostade omkring 350 dollar i månaden. Sista månaden rekommenderades jag av en väninna 
ett hus med havsutsikt. I huset bodde en kapten som seglat världen runt två gånger och hade 
många intressanta historier att berätta.  Från bostaden fick man gå i en kvart för att sedan ta en 
taxibåt över till andra sidan för att ta sig in till centrum. Från hamnen till sköldpaddorna på 
Charles Darwin Research Station tog det cirka 20 minuter på cykel. 

Första veckan i november blev jag presenterad på min nya arbetsplats och fick träffa mina 
sköldpaddor. De första dagarna kändes det lite ovant och nervöst av att vara nära de stora 
sköldpaddorna men efter många timmars närvaro varje dag fick jag en bra kontakt med dem 
och känner idag en viss längtan av att träffa dem snart igen. 

Fältarbetet såg i stort sett likadant ut varje dag. Jag jobbade tidigt på morgonen fram till kl.17-
18. Det var många besök hos sköldpaddorna under dagen för att samla in sköldpaddornas 
dynga, som sedan följdes av många timmars tvättande av avföringen för att söka efter frön 
och pärlor som de hade matats med tidigare. Jag jobbade självständigt varje dag och efter 
cirka 5 veckors arbete kunde jag ta ledigt några dagar innan jag gjorde samma studie igen 
med andra sköldpaddor. Under min ledighet hann jag med några dagars vistelse på öarna San 
Cristobal och Isabella.  

Naturen och djurlivet på öarna är helt fantastiskt. I Santa Cruz låg havsödlor jämt på marken 
och på klippor längs stränderna och solade. Sjölejon, fregattfåglar, brun pelikan, samt många 
andra fåglar och lavaödlor var en vardaglig syn utomhus. Ön har fina stränder som är 
lämpliga för sol och bad samt för surfing och snorkling. Även dykning är en stor attraktion 
fast jag själv hann tyvärr inte få uppleva det denna gång. Höglandet erbjuder en fantastisk 
växtlighet med många fruktträd. Man hittar många paradisliknande smultronställen.  



Det sociala livet på Santa Crúz har varit på hög nivå för mig. Tillsammans med vänner lagade 
vi mat till lunch eller så gick vi ut och åt. Lunchen ute inkluderade alltid soppa, huvudrätt och 
dricka för 3 dollar. Cirka 1 timme efter jobbet var det åter dags att äta igen. Kvällsmat åt vi 
oftast på en gata som hette Kioskos. Där fann man de flesta maträtter. Mina favoriträtter var 
kycklingsoppa, fisk i kokosjuice och grillad fisk som serverades med ris, röda bönor samt 
med ”patacones” som är friterade matbananskivor. Efterrätt var en självklarhet. Det blev alltid 
glass eller chokladtårta, och ibland både och. Själv har jag lagt på mig ett par kilon under 
resan.  

Kvällslivet och utelivet på Galapagos var väldigt speciell. Öarna är mycket trygga och även 
barnfamiljer var också ute till sent på kvällen. Man gick oftast ned till bryggan för att titta ned 
i vattnet och om man hade tur såg man bland annat fiskar, rockor och hajar. Även i 
omgivningen kunde man se fladdermöss, havslejon, pelikaner och hägrar. Om man ville ut 
och dansa fanns baren Bongo och Limón y Café som hade en varsin biljardbord. Det var 
också dans på diskoteket Panga. Många gånger avslutades kvällen med gitarr och sång vid 
piren eller på stranden. Höjdpunkten för mig i veckorna var på lördagar då det fanns en stor 
färgrik fruktmarknad där man kunde hitta mycket gott att köpa.  

Min vistelse på Galapagos var enligt regler begränsad till max 90 dagar men efter 2,5 
månader på ön insåg jag att jag behövde mer tid för fältarbetet och därmed fick jag en 
förlängning på ytterligare 1,5 månad. I mitten av mars flög jag ut från Galapagos. Då jag hade 
mitt flyg hem till Sverige 1 april spenderade jag 2 veckor på fastlandet. Under denna tid 
bekantade jag mig med havskust, bergområden och regnskogen i det vackra landet. Min tid på 
fastlandet har varit väldigt nyttig för mig, framförallt för att det skiljer sig en hel del från 
Galapagosöarna.  

Upplevelserna har varit många på Galapagos och vi som har varit där enas nog om att öarna 
har en härlig energi och att människorna är omtänksamma och trevliga. Jag är oerhört glad 
och tacksam av att ha fått denna möjlighet. MFS har gett mig en stor erfarenhet och någonting 
att minnas för livet. Det har varit intressant att ha fått utveckla ett eget projekt utomlands. 
Utöver av att ha lärt mig en hel del om sköldpaddor och förbättrat spanskan, upplever jag att 
jag har fått en större inblick i de problem som hotar världsarvet och vad som behövs utvecklas 
på öarna. Med många minnen och historier med mig hem är jag redo att bearbeta mitt 
insamlade material och börja skriva på mitt examensarbete. 


