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Galápagos
– från urtid via Darwin till nutid

snorkling ger oss en magisk stund fylld av fascination, 
mångfald och överraskningar. Under ytan ansluter 
snart några unga, lekfulla galapagossjölejon, och ett 
par galapagospingviner pilar snabbt förbi som två un-
dervattenstorpeder. Sjölejonen underhåller oss länge. 
De tröttnar inte på att simma snabbt mot oss för att 
i sista sekund böja sina kroppar akrobatiskt, så att en 
krock undviks. Pingvinerna återvänder efter en stund 

Världsomseglingen med HMS Beagle var tveklöst den viktigaste händelsen i Charles Darwins liv. 

Enligt Darwin själv präglade den hela hans fortsatta levnadslopp och var strängt taget den enda 

utbildning som han uppfattade som meningsfull. På Galápagos fick Darwin sina första geniala 

idéer om hur djur och växter förändras med tiden, och att en art utvecklas ur en annan. Numera 

vallfärdar turister till Galápagos och förundras över samma upplevelser som Darwin hade under 

sitt fem veckor långa besök 1835. 

t e x t  &  f o t o:  t o m a s  c a r l b e r g

Blåfotade sulor flyger i skytteltrafik och stört-
dyker ihärdigt mot ett fiskstim i vattenytan 
utanför de branta, vulkaniska sluttningarna 

vid Tagus Cove på den största av Galápagosöarna: 
Isabela. Vår grupp med resenärer från Äventyrsresor 
har just gjort sig redo för en timmes snorkling. En 
efter en lämnar vi våra motordrivna gummibåtar för 
att ge oss ut i en myllrande undervattensvärld. Dagens 
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Galapagossoppsköldpadda Chelonia mydas agassisi, en 
för Galápagos unik underart av soppsköldpadda.

Galapagosskarv Phalacrocorax harrisi torkar sina 
tillbakabildade vingar i vinden och solen.



fauna&flora34

och pickar med näbben uppfordrande på några av oss, 
på kroppen och på simfötterna. Fiskar i alla färger och 
former får oss att vända våra blickar än hit, än dit; vi 
fascineras av en blåsfisk vars färgteckning påminner 
om en afrikansk pärlhöna. Jag höjer ansiktet ovan-
för ytan, och där svischar bruna noddytärnor förbi så 
nära att jag anar en fläkt från vingarna. I nästa sekund 
kommer en galapagossoppsköldpadda simmande 
makligt mot mig. Jag hänger givetvis på och simmar 
länge med den i samma takt, härmande sköldpaddans 
lugna ”vingslag” med framfenorna. Här någonstans 
upphör för en stund rum och tid, och jag flyter med 
i en uråldrig rörelse tillsammans med denna fullän-
dade vattenvarelse. Det är så många sköldpaddor att 
jag nästan krockar med dem, och plötsligt svävar jag 
öga mot öga med en ET-liknande varelse på klappav-
stånd; sköldpaddan ser så himla snäll och undrande ut, 
men instinktivt ryggar jag tillbaka och simmar vidare 
med lätt bultande hjärta. Då ser jag den muskulösa 
sjölejonhanen som blåser ut luft så att bubblor bil-
das i djupet, en signal om att han vill utmana mig i 
strid. Jag ger mig frivilligt och byter simriktning 180 
grader, tar sikte mot gummibåten. Sjölejonet har nu 
klivit upp på en klippa, och bakom mig hör jag den 
revirhävdande sjölejontjurens skräckinjagande vrål.

På de svarta lavaklipporna intill vår snorklingsare-
na står endemiska galapagosskarvar – arten finns alltså 
bara här och ingen annanstans i världen, vilket den 
har gemensamt med ett stort antal djur och växter på 
Galápagos. Omgivna av lättfotade Sally-krabbor van-

kar skarvarna fram på klipporna, om de inte står stilla 
för att torka sina rudimentära, tillbakabildade ving-
ar. Det engelska artnamnet ”Flightless Cormorant” 
vittnar om deras oförmåga att flyga; avsaknaden av 
fiender under miljontals år har reducerat deras vingar 
till ett par stumpar. Men i vattnet – där skarven jagar 
fiskar och små bläckfiskar – far den fram snabbare än 
en elitsimmare.

Vitbukade stormsvalor och galapagosliror far förbi 
kring båten när dagens klimax oväntat infinner sig 
i form av en fyra, fem meter lång valhaj – ungefär 
lika lång som vår gummibåt – som reser sin trekan-

Krabban ”lättfotade Sally” Grapsus grapsus är en vanlig 
syn utmed Galápagos lavaklippkust.

Porträtt av den urtidslika Santa Cruz-jättesköldpaddan 
Geochelone nigrita, som kan väga upp till 250 kg. 

Brun noddy Anous stolidus (tärnor) födosöker framför 
motoryachten M/Y Beluga.
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tiga ryggfena över vattenytan och sakta glider förbi på 
några meters håll. Vi fumlar med snorkelutrustningen, 
men den försvinner i djupet innan vi hinner kasta 
oss i vattnet för att simma med den – det är annars 
mångas dröm att få snorkla tillsammans med valhaj – 
världens största fisk, som är en fridfull planktonätare. 
Vuxna valhajar kan bli uppåt arton meter långa.

Tysta vilar vi en stund i nuet.

Under ytan. Det var här det en gång började för 
mellan tre och sju miljoner år sedan. Öarna är alltså 
från geologisk synpunkt relativt unga, vilket gör dem 
till bra studieobjekt för naturforskare som är intres-
serade av att undersöka hur djur, växter och landskap 
utvecklas i samspel. När vår motordrivna yacht M/Y 
Beluga passerar genom Bolivarkanalen mellan öarna 
Isabela och Fernandina befinner vi oss i närheten av 
Galápagosöarnas så kallade hot spot; ögruppens vul-

kaniska födelseplats, som numera ligger en bit väster-
ut. Här och där bubblar det och pyser på havsbottnen, 
och när som helst kan nästa vulkanutbrott komma. En 
dag fotvandrar vi upp mot vulkanen Sierra Negra på 
cirka 1 500 meters höjd, och efter en svettig marsch 
belönas vi med en vidunderlig utsikt över en jättelik 
caldera – en kollapsad vulkan – som mäter närmare 
tio gånger nio kilometer i diameter. Här spottades eld 
och rök ur jordens inre så nyligen som i november 
2005, och en trögflytande ström av het lava rann ner 
i calderan. Vi ser den veckade lavan som en lång svart 
tunga, som letat sig fram i landskapet.

Det är en svindlande tanke att livet här bland jätte-
sköldpaddor och andra orädda djur känns uråldrigt 
samtidigt som Galápagos är en påtagligt föränderlig 
värld, där vulkanism är den drivande kraften. Förän-
derligheten gäller inte bara de djur och växter som 
under historiens gång under stora umbäranden tagit 

Utsikt över det bitvis karga lavalandskapet på norra Isabela. I förgrunden Palo Santo-träd Bursera graveolens. 
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sig hit från det sydamerikanska fastlandet tusen ki-
lometer längre österut och sedan utvecklats till nya 
livsformer, den gäller även öarna som ligger på den 
tektoniska s.k. Nazca-plattan och rör sig österut med 
en hastighet av sex, sju centimeter per år. Öarna längst 
i väster är yngst, medan de längst i öster är äldst – till 
exempel den natursköna ön Española, som teoretiskt 
kommer att vara bland de första öarna här som för-
svinner och återtas av havet någon gång i framtiden.

För att uppleva Galápagosöarna måste man följa 
med någon av de segelbåtar, motoryachter eller större 
fartyg som har tillstånd att transportera turister mellan 
nationalparkens öar. De höga kostnaderna för att ta 
sig runt i Galápagos övärld hindrar inte turismen från 
att växa närmast lavinartat. Numera räknar man med 
omkring 170 000 besökande turister årligen, långt 
fler än de 100 000 som sattes som gräns för några 
år sedan (på 1960-talet var antalet turister begränsat 
till 12 000!). Kapitalet strömmar in, och antalet bo-
fasta människor – för närvarande ca 30 000 – liksom 
bebyggelsen och mängden handelsvaror ökar i mot-
svarande omfattning. Det blir alltmer populärt bland 
fastlandets ecuadorianer att flytta ut till Galápagos. De 
flesta bor i huvudorterna på någon av de tre öarna 
Santa Cruz, San Cristóbal och Isabela, och turism 
är den dominerande näringen. Fisket har periodvis 
överexploaterats och är idag mindre intressant än ti-
digare. Tjuvjakt på hajar förekommer. Den växande 
strömmen av människor och gods späder naturligtvis 

på de problem som började när de första sjöfararna 
kom hit mellan 1500- och 1800-talen, då de förde 
med sig skeppsråttor (först svartråtta Rattus rattus och 
senare brunråtta Rattus norvegicus, som är ännu aggres-
sivare), katter, getter, grisar och andra djur, som på 
ett förödande sätt konkurrerar med många endemiska 
djur- och växtarter.

Tomás de Berlanga, spansk biskop, upptäckte Galá-
pagosöarna under en seglats från Panama år 1535; en 
felnavigering gjorde att hans skepp drev med ström-
men mot de ”förtrollade öarna”. Men det är Charles 
Darwin – som föddes för drygt 200 år sedan – som de 
flesta förknippar med Galápagos. Ombord på fartyget 
HMS Beagle besökte den 26-årige Darwin Galápa-
gos under fem veckor hösten 1835. Det var här han 

Människor och djur på fiskmarknaden i Santa Cruz. Vitfenad revhaj Triaenodon obesus, en vanlig art på Galápagos.

Mindre Darwinfink Geospiza fuliginosa på Isabela. 
Darwinfinkarna gav Darwin idéer om artbildning.
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fick sina första idéer om hur jordens arter uppkom-
mer och utvecklas – det vi kallar evolutionsbiologi – 
och med publiceringen av Om arternas uppkomst 1859 
(som i original har en längre titel) väckte Darwin stor 
uppståndelse i det viktorianska England. För många 
människor var det svårt att ta till sig att vi människ-
or är nära släkt med gorillor och orangutanger. En 
kvinna lär angående detta ha uttryckt att ”Måtte det 
inte vara sant, och om det är sant, måtte det inte bli 
allmänt känt!” Boken Om arternas uppkomst innehöll 
en noggrann argumentation för Darwins teori om att 
arter är föränderliga, härstammar från andra arter och 
kan ge upphov till nya arter. Slumpen ger en genetisk 
variation mellan individer, och varje individ föds med 
en unik uppsättning arvsanlag. Men sedan är det om-
givningen – inte slumpen – som avgör vilka individer 
som har störst möjlighet att föra sina gener vidare till 
nästa generation. Darwin kallade denna process för 
naturligt urval (natural selection) och framförde idén 
om att den individ som är bäst anpassad har störst 
chans att överleva (survival of the fittest). I boken 
Människans härkomst (1871) argumenterade Darwin 
för att hans teorier även kan gälla människan, och att 
vi inte intar någon särställning i ett evolutionshisto-
riskt perspektiv.

Om sig själv skrev Darwin: ”Jag tror att jag av alla 
mina lärare och av min far ansågs som en helt vanlig 
pojke, som snarast låg under den vanliga intellektuella 
standarden.” Men för eftervärlden framstår han som 
en av de mest betydande personerna i biologins histo-
ria, vilket inte minst framgick när man år 2009 firade 
att Darwin föddes för 200 år sedan.

Samtidigt som Darwin funderade över arternas 
uppkomst kläckte Alfred Russel Wallace ungefär sam-
ma idé. Han föddes 1823 och dog 1913 – alltså för 
100 år sedan, se separat notis om hans gärning. Dar-
wins bok Människans härkomst kom knappt hundra år 
efter det att vår egen store vetenskapsman Carl von 
Linné (1707–1778) gick bort. Linné skapade på sin 
tid ett banbrytande system som gick ut på att klas-
sificera världens växt- och djurarter utifrån utseende-
mässiga likheter. Men han höll utan problem kvar sin 
tro på den gudomliga skapelseakten: ”Gud skapade, 
Linné ordnade”, lyder ett talesätt.

Vår yacht har nu satt kurs mot ön Floreana. En av 
mina gäster irriterar sig en smula på den dramaturgi 
varmed Galápagos ofta framställs än idag; som ogäst-
vänliga, karga ökenlandskap där vulkaner sprutar eld 
och aska, och att övärlden på lång sikt är dömd till 
undergång. Jämfört med Darwin får dagens turister 
sannolikt ett annat intryck av första mötet med Galá-
pagos. När Charles Darwin under sin världsomseg-
ling med HMS Beagle den 15 september 1835 nådde 
Chatham Island skrev han i sin dagbok:

”Lavablocken är porösa som slagg och rödaktiga 
till färgen. De förkrympta träden ser livlösa ut. De 
svarta klipporna blir ugnsheta av den vertikala sol-
strålningen, och luften känns kvav och tryckande. 
Växterna luktar illa. Landskapet ser ut som man kan 
föreställa sig att odlade delar av helvetet skulle te sig.” 
Havsleguanerna kallade han för ”mörkrets demoner”, 
och växterna hade ”små och fula blommor som sna-
rare för tanken till arktiska än till tropiska trakter.”

I baren eller på vårt lyxiga soldäck är det förstås 
lätt att tänka bort vedermödorna som det innebar för 
pirater och valjägare att härja i Galápagos farvatten, 
eller för all del den påfrestande livsmiljö som mötte 
ett antal lycksökande norrmän på Floreana under 
1920-talet, där de slog sig ned för att bygga upp en 
liten industri för att konservera fisk. En galapagos-
vråk spejar från en av de kvarvarande ruinerna från 
det norska etableringsförsöket.

Vi gör också ett besök vid det berömda Post  Office 
Bay, som tack vare sitt lättillgängliga läge var ett av de 

Gulkronad natthäger Nyctanassa violacea.
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tidigaste ställena som besöktes av förbiseglande skepp. 
År 1792 placerade valjägare en posttunna här, som 
fungerade som ett enkelt postkontor. Idag har post-

tunnan blivit en kuriös turistattraktion, där besökare 
lämnar eller tar med vykort och brev som är adres-
serade till någon i deras egen hemtrakt.

Den biologiska mångfalden är stor på Galápagos, och många arter är unika och finns bara här. Övärlden är ett utmärkt 
”laboratorium” för studier av artbildning. Under årmiljonernas lopp har arter som koloniserat öarna utvecklats till egna 
arter. Uppifrån visas landleguan Conolophus subcristatus, havsleguan Amblyrhynchus cristatus med Floreanalavaödla 
Microlophus grayi på huvudet, lavakaktus Brachycereus nesioticus, galapagosbomull Gossypium barbadense, 
galapagospälssäl Arctocephalus galapagoensis och blåfotad sula Sula nebouxii.
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En vidsträckt strand på Floreana med vit sand ger 
oss en sinnebild av paradiset. Från det turkosfärgade 
havet leder något som liknar traktorspår upp mot 
sanddynerna. Det är spår efter galapagossoppsköld-
paddorna, som nattetid går upp här för att gräva ned 
sina ägg i den värmande sanden. Nu på förmiddagen 
ligger de och skvalpar lojt strax utanför vattenbry-
net. Vissa honor är intensivt uppvaktade av hanar, som 
gör allt för att klänga sig fast vid de parningsvilliga 
honorna. I strandlinjen ser vi konturerna av några 
stingrockor, och på stranden är en gulkronad natthä-
ger så orädd att den låter sig porträtteras med kameran 
i mobiltelefonen. Uppspolad på stranden och slut som 
artist ligger en blåsfisk, den med pärlhöneliknande 
teckning, och stirrar med tom blick. Vid ett besök här 
ett år tidigare med en annan grupp plockade vi två 
säckar fulla med ilandflutet skräp, men i år var det 
tack och lov skräpfritt här. Tyvärr passar vissa mindre 
nogräknade fartyg på att kasta sitt skräp överbord ute 
till havs, och ligger strömmarna på mot Galápagos, ja 
då flyter soporna iland här som en orm i paradiset.

Ett av de mest karakteristiska träden i Galápagos 
övärld är Palo Santo, även kallat rökelseträd. Det bil-
dar glesa skogar och dess bladverk ger sluttningarna 
en mild, ljusgrön färg, medan stammarna lyser benvita 
i det starka solljuset. Träden fäller sina löv under en 
stor del av året och grönskar i samband med El niño, 

den årliga regnperioden. Trädets namn, som betyder 
helig gren, härleds dels från att trädet brukar få tillbaka 
sina blad omkring juletid, dels från att det kan använ-
das som en sorts rökelse. Röken från ett brinnande 
träd är ett utmärkt insektsmedel. Palo Santo-trädets 
små körsbärsliknande frukter utgör favoritföda för 
de så kallade Darwinfinkarna, för endemiska risråt-
tor (där de finns kvar!) och landleguaner, även kallade 
drushuvud ödlor. Så slår det mig hur allting här hänger 
ihop i en sammanhållen väv, och Palo Santo-trädet är 
bara ett av många exempel på hur olika livsformer är 
beroende av varandra.

Jag noterar med intresse hur olika besökare kny-
ter an till djuren, växterna och landskapet. Vissa kan 
inte se sig mätta på galapagossjölejonen, som bjuder 
på sig själva såväl uppe på land som under ytan. Alla 
fascineras av sina första möten med jättesköldpaddor 
men tröttnar snart på att se de tunga, sävliga, urtidslika 
djuren. Men så besöker vi en farm i Puerto Villamil 
på Isabela, där man har ett program för uppfödning 
och utsättning av de arter av jättesköldpaddor som 
hotas av katter, svart- och brunråttor, getter och andra 
fiender. Plötsligt är det action i hägnet, och från åskå-
darplats bevittnar vi nyfiket en långdragen parning 
mellan två bjässar till sköldpaddor; hanens vällustljud 
är imponerande och sägs vara det högsta ljud som  nå-
gon varelse utstöter på Galápagos.

Havsleguaner Amblyrhynchus cristatus på parad. Darwin kallade dessa fridfulla, marina djur ”mörkrets demoner”.
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Till hundraårsminnet av Alfred Russel Wallace (1823–1913)
På sommaren 1858 anlände ett brev som satte myror i skallen på Charles Darwin. Brevets avsändare var 
den brittiske naturforskaren Alfred Russel Wallace, som vid den tiden befann sig i den malajiska arkipela-
gen. Brevet innehöll, med Darwins egna ord, ”en perfekt sammanfattning av hela min teori samt en artig 
förfrågan om jag skulle vilja vidarebefordra den till Lyell [skotske Sir Charles Lyell, 1797–1875, betraktas 
allmänt som den moderna geologins fader, red:s anm.] för publicering, under förutsättning att han ansåg den 
ha något värde.” Wallace hade alltså självständigt upptäckt det naturliga urvalets princip, och detta sporrade 
Darwin att publicera sina egna teorier. Wallace gav alltid Darwin äran av att ha varit den förste som upp-
täckte det naturliga urvalet. Och Wallace skrev om Darwin: ”…jag är fullkomligt övertygad om att oavsett 
hur mycket tålamod och experimenterande jag än lagt ner på ämnet, skulle jag aldrig kommit i närheten av 
den fullständighet, överväldigande bevisföring, mängd av fakta samt klarhet och meningsfullhet som kän-
netecknar hans bok… Mr. Darwin har skapat en helt ny vetenskap och en helt ny filosofi.”

Wallace var en av de nio framstående män som bar Darwin till gravplatsen i Westminster Abbey. Deras 
vänskap och ömsesidiga respekt för varandra varade livet ut.

Det är i år hundra år sedan den beundransvärde Alfred Russel Wallace gick ur tiden.

Stilla stunder då besökaren känner sig ensam med 
de orädda djuren – kanske ett sjölejon, en jättesköld-
padda eller en blåfotad sula – brukar också hamna 
högt när upplevelserna ska rankas och värderas. Jag 
minns Monica, som berättade lyriskt om sina hög-
tidsstunder då hon valt att inte följa med gruppen på 

vandring utan istället följt med någon av de lokala kil-
larna som kör våra små gummibåtar, och ensam med 
honom i nutid kommit nära en högst fascinerande 
och gåtfull urtid i ett paradis som vi alla hoppas ska 
kunna bevaras så intakt som möjligt åt kommande ge-
nerationer. n   Tomas Carlberg

Det är svårt att tröttna på de charmiga och fotogeniska galapagossjölejonen Zalophus wollebacki.


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

