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MFS reseberättelse – Peru 19/02/2016 – 16/04/2016 

Min guide, Manuel, (och jag) paddlar igenom den översvämmade regnskogen. 

 

Min första natt i Iquitos, Peru, gick väldigt fort – jag steg av planet, svettig och jetlaggad, och medan jag 

väntade på mitt bagage kom en kvinna till mig och frågade om det var jag som skulle med Amazonia 

Expeditions till Tamshiyacu-Tahuayo naturreservat i Amazonen. Nu först inser jag hur väl organiserad min 

ankomst var – annars skulle jag ha mötts av tiotals förare som alla ville ha mig som passagerare i just deras 

’mototaxi’ (den sydamerikanska versionen av en indisk rickshaw). Redan följande morgon var jag på en 

motorbåt som förde mig och några andra passagerare djupt in i regnskogen. Inom tre timmar anlände vi till 

Tahuayo Lodge, där vi välkomnades av en rejäl lunch och färskpressad juice. Därefter fortsatte vi till The 

Amazon Research Center, där jag skulle bo i åtta veckor.  

Amazonia Expeditions är det enda företaget med tillstånd att driva turistexpeditioner inom Tamshiyacu-

Tahuayo naturreservatet. De äger två turiststugor inom reservatet: Tahuayo Lodge och Amazon Research 

Center.  I samband med turistexpeditionerna jobbar Amazonia Expeditions med den lokala befolkningen i 

området för att bevara habitaten och den biologiska mångfalden inom reservatet. Företaget bidrar också 

till forskning inom naturreservatet, och det var där jag utförde fältarbetet för mitt MFS projekt.  

Planen för mitt MFS projekt var att studera och jämföra två arter av saki apor (Pithecia spp.). Av dessa arter 

är en okänd för vetenskapen. Under åtta veckor planerade jag att observera grupper av saki apor och 

notera skillnader i beteendet, dieten, och deras vertikala fördelning inom skogsbeståndet. 

Beteendemönster skulle noteras genom att observera och skriva ner beteendet av en individ i taget under 

10 minuter i sträck. Jag skulle samla data om dessa arter i fem skogstyper inom reservatet för att se om det 
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finns skillnader i arternas beteendemönster i olika skogar. Som ett sidoprojekt skulle jag också göra en 

inventering av alla aparter i de olika skogstyperna inom forskningsområdet.  

Det blev några förändringar i mitt projekt, i och med att vi 

under fältarbetet hittade bara en art av saki apa (som tur var 

det den nya obeskrivna arten), och i bara en skogstyp. Det 

visade sig att fältperioden skedde under en regnperiod, och att 

då befann sig majoriteten av aporna i ’bajial’ eller den 

översvämmade skogen. Därför bestämde jag mig för att 

koncentrera fältarbetet på bajial -skogstypen, och besöka de 

andra skogarna var tredje dag. Själva fältarbetet kändes mer 

som en semester än arbete – eftersom största delen av tiden 

gick åt att paddla med kanot genom skogen för att hitta 

aporna, kunde jag njuta av naturen. När vi sedan träffade på 

saki apor blev det mycket mera hektiskt: jag måste göra 

anteckningar och ta bilder på alla individer, ha koll på var 

individerna befann sig, och kunna observera en individ i taget 

tillräckligt länge för att notera deras beteenden före gruppen 

bestämde sig för att ge sig iväg. Samtidigt försökte jag hålla de 

ilskna myggorna borta och se till att kamerautrustningen och 

anteckningsblocken inte föll i vattnet. Oftast när vi hittade en 

grupp så gömde sig individerna, och vi fick vänta många 

timmar före de visade sig igen. Under fältperiodens gång blev 

jag ändå bättre på få mitt arbete att fortskrida, och jag är säker 

på att denna erfarenhet kommer att gynna mig i framtida 

forskningsprojekt. 

När fältperioden var slut hade jag observerat 127 grupper av apor, som bestod av 10 olika arter. 28 av 

dessa grupper bestod av saki apor. Eftersom jag inte kan jämföra mellan de två saki arterna, kommer jag 

istället att jämföra beteendemönster mellan vuxna och unga apor, och mellan honor och hanar.  Jag hoppas 

på att mitt projekt kan bidra både med ny information för att beskriva den nya saki arten för vetenskapen, 

och kunskap om saki släktet i sin helhet. 

Min tid i The Amazon Research Center var full av underbara upplevelser. Eftersom boendet var först och 

främst ett turistboende träffade jag många olika personer från alla delar av världen. Alla var lika 

intresserade av att höra om mitt arbete, och ville gärna bidra med att berätta var de hade sett saki apor 

under dagen. Jag blev goda vänner med många från personalen, som berättade fantastiska historier om hur 

det var att växa upp i Amazonen, och som jag spelade volleyboll och dansade på kvällarna med. Min guide, 

Manuel, tog mig på alla möjliga utflykter, och visade mig allt från lokala fiskemetoder till nya skogsområden 

med unika djur- och växtarter. Alla guiderna på Amazonia Expeditions visade en passion och respekt för 

djungeln som gjorde upplevelsen ännu mer upplyftande. Till och med från boendet kunde man uppleva det 

fantastiska djurlivet: granngula kasiker tjattrade till varann medan de byggde bon intill stugorna, och 

Amazondelfiner simmade ofta förbi. Från matsalen kunde man ibland spana in dödskalleapor, titiapor, 

piggsvin, och många olika kräldjur och amfibier. På nätterna hördes en förbluffande orkester av allt från 

grodor och nattliga fåglar till insekter.  

En saki hane som tuggar på en frukt. 
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Under fältperioden träffade jag många peruaner som har bott längs med Amazonas –floden och dess 

biflöden i hela sina liv. En sak som jag lade märke till var betydelsen av familjen och samhället i deras liv. 

Alla kom ut på kvällarna och helgerna för att umgås, spela fotboll eller volleyboll, och laga mat tillsammans. 

Dessutom måste många av invånarna försörja sig själva med jakt och jordbruk – och alla hjälper varann när 

det behövs. När jag besökte byn El Chino märkte jag att fast invånarna är fattiga jämfört med västvärlden, 

så är alla glada och trevliga. Det påminde mig om att man kan leva ett lyckligt liv utan mycket av 

bekvämligheterna som vi nuförtiden tar för givet. 

Från det dagliga livet i djungeln märktes det ändå att lokalsamhällena i regnskogen är utslagna från det 

peruanska samhället. Byarna i Amazonen får väldigt lite stöd från regeringen och får försörja sig själva – det 

är många som åker till Iquitos (den närmaste staden) för att arbeta och kan bara vara hemma på helgerna. 

Också i Iquitos märkte man en högre fattigdom jämfört med andra stader i Peru – Iquitos är den största 

staden i världen dit det inte leder någon väg – och många av invånarna har aldrig rest ut ur regnskogen. 

Under fältperioden pågick också Perus riksdagsval, men många som jag träffade hade väldigt lite förtroende 

för valprocessen på grund av korruptionen i regeringen. Det kändes bra att göra mitt MFS fältarbete i 

samarbete med ett företag som Amazonia Expeditions, som erbjuder arbetstillfällen och finansiellt stöd för 

Amazonens lokala samhällen, och som hjälper att skydda de naturresurserna som samhällena behöver.   

Nu när jag har kommit hem till Sverige känns hela resan till Peru som en dröm – klimatet, kulturen, och det 

dagliga livet i Amazonas djungeln var något helt nytt för mig. Under min resa åkte jag också till Anderna för 

att se Cuzco, Machu Picchu, Titicaca –sjön, Colca –dalgången, och Arequipa. MFS –bidraget har gett mig 

chansen att uppleva en världsdel som jag aldrig varit till förr, och få kunskap om och erfarenhet av att 

arbeta i ett fantastiskt och unikt ekosystem. Trots den fantastiska biologiska mångfalden inom den 

peruanska Amazonen finns det så mycket mer att utforska i Sydamerikas regnskogar, och jag hoppas på att 

återvända dit snart. Till er som ska utföra ett MFS projekt: detta är ert tillfälle att utforska och lära er om 

ett helt nytt ställe, och berika ert världsperspektiv. Ta det till vara och upplev så mycket ni kan! 


