
Borneo 2014

Den andra oktober 2014 landade jag på Sandakans flygplats i Malaysia på nordöstra Borneo. Där 
möttes jag av två personer från Danau Girang Field Centre (DGFC) som kom för att hämta upp mig 
och köra mig till fältstationen där skulle jag stanna i två månader för att samla in data till mitt 
masterarbete. Jag hade turen att ha fått ett MFS stipendium för att göra detta. 

DGFC är en fältstation som grundades av Sabah Wildlife Department tillsammans med Cardiffs 
universitet och öppnade 2008. DGFC ligger vid floden Kinabatangan, som är Malaysias näst största 
flod, i område 6 i ”Lower Kinabatagan Wildlife Sanctuary”. Området kring Kinabatangan är 
fragmenterat och vegetationen är  uppdelat mellan regnskog, brukad skog och oljepalmsplantage. 
Syftet med fältstationen är att bedriva forskning om det fragmenterade landskapet men också att 
utbilda biologistudenter och forskare. Fältstationen arbetar också med utbildning för barn och 
ungdomar genom att erbjuda fältkurser och skolprojekt, både lokalt och internationellt.

 Vi reste med bil från Sandakan till den lilla byn Batu Puteh som ligger vis floden. Därifrån tog vi 
oss med båt vidare mot DGFC. Det kändes fantastiskt att vara framme och att redan första dagen få 
färdas med båt längs Kinabatangan och se både näsapor, krabbmakaker och näshornsfåglar i 
regnskogen runt omkring oss. Kring fyra på eftermiddagen kom vi fram till fältstationen som består 
av en huvudbyggnad med matsal, laborationssal, bibliotek och datasal, tre byggnader för boende, ett
hus för personalen samt en vattenreningsfacilitet.  Jag fick under första kvällen göra mig 
hemmastad på fältstationen och bekanta mig med alla. Min rumskompis visade mig runt och 
förklarade hur allt fungerade. Dagen efter fick jag följa med ut i djungeln för första gången och 
hjälpa till med hennes projekt. 

Vi, jag och min ”handledare” på plats (Luke), bestämde att jag skulle följa med andra studenter och 
forskare på deras projekt i ett par dagar för att lära känna området litet grann innan jag började med 
mitt eget projekt. Under tiden skulle vi också planera mitt projekt mer i detalj. Dag 5 började jag 
den första undersökningen i mitt eget projekt. Projektet innefattade att kvantifiera mänsklig 
störning, så som båttrafik och fiske, längs en sträcka av Kinabatangan och sedan jämföra detta med 
förekomst av saltvattenskrokodiler på olika platser. 

 De som bor och forskar på DGFC är en blandning mellan doktorander, masterstudenter, studenter 
från Cardiffs universitet som gör ett ”utbytesår” och volontärer från flera olika länder. Vanligtvis är 
det många projekt som pågår samtidigt. Alla hjälps därför åt med varandras projekt vilket skapar en 
bra sammanhållning och trevlig stämning. Fördelen med detta är inte enbart att man får hjälp att 
genomföra sitt projekt utan också att man får följa med på och upptäcka andra projekt. Genom detta
lärde jag mig massor om området, ekosystemen och arterna här samt fick vara med om verkligt 
fantastiska upplevelser. Jag fick bland annat följa med och flytta en krokodil som fångats in på en 
oljepalmodling och släppa ut den i Kinabatangan. Jag fick också vittja fällor, samla in satellitdata, 
mäta träd och spåra sändarmärkta tröglorier och spökdjur med hjälp av pejlutrustning. Med hjälp av 
båtar och förare tar tog vi oss ut till de olika projektområdena. Det var verkligen spännande att få 
åka med båtförarna varje dag eftersom de är otroligt duktiga på att upptäcka djur i regnskogen och i 
floden. De var mycket hjälpsamma och mycket kunniga om området. 

Livet känns på något sett väldigt enkelt på fältstationen, alla hjälper alla och det dagliga livet kretsar
kring enkla saker som vädret, måltider och om det finns elektricitet eller inte.  Att, som biolog, få 
åka till ett område med så hög artrikedom och så stora möjligheter att se vilda djur är en dröm som 
gått i uppfyllelse. 


