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Bog 1
Panama
Kapitel 1
Bocas del Toro øerne
Bocas del Toro betyder “tyrens mund” og er en provins i den nordvestlige del af Panama mod Caribien. Området er på 4.654,9 km2 og
dækker hovedlandet og ni øer. På hovedøen Colóns sydspids ligger
den største by Bocas byen, som både er by og feriested for turister.

Kort over Panama og Bocas del Toro i det nordvestlige hjørne – Wikipedia

Der er mange bananplantager på Bocas del Toro øerne. De bliver
ofte kaldt for Centralamerikas ”grønne guld”.
Der er relative få panamaner, som bor på øerne, fordi det er
billigere at bo på hovedlandet. De fastboende fra hovedlandet, som
arbejder på Colón Island, sejler frem og tilbage. Bocas del Toro er

en populær turist destination hele året. Byen er lille nok til, at de
fleste steder ligger indenfor gåafstand. Gaderne er arrangeret i gadenet, så avenuer løber øst-vest og gader nord-syd.
Bocas del Tora har tropisk regnskovsklima uden en forudsigelig
tørsæson. Det er tørrest i månederne oktober, januar og marts. I løbet
af året får øerne 3.458 millimeter vand.
Temperaturer ligger som det højeste på 28 – 32° C og som det
lavest på 22 - 24° C. De varierer meget lidt i løbet af året.
Man kan enten flyve eller sejle til Isla Colón.
Mange firmaer stiller både til rådighed, hvor man kan sejle mellem øerne. Sejlturen udgår fra Bocas byen på Isla Colón, hvor man
sejler ud i Laguna Bocatorito langs Isla San Cristobal for at se delfiner, videre forbi Cerro Brujo, Isla Popa og langs Isla Bastimento til
Red Frog Island derefter tilbage til Bocas byen.

Gadebillede fra byen Bocas

Regnskoven er en skov, som har fået sit tilnavn på grund af den daglige regn. I tropiske områder suges fugtig luft hurtig til vejrs. Når
den er kommet et stykke op, afkøles den, og den overskydende fugt
falder som regn.

Bocas del Toro øerne

Bocas del Toro øerne

Sejltur mellem øerne

Regnskoven

Det er så regelmæssigt i løbet af et døgn, at regnen falder på samme
tid dag efter dag i månedsvis.
Verdens regnskove består af et utroligt varieret planteliv med omkring 180.000 forskellige plantearter på mindre end 7% af jordens
overflade. Det er næsten to tredjedele af verdenens planter.
På grund af den høje temperatur og luftfugtighed, rådner døde dyr
og planter meget hurtigt og giver næring til træerne. De fleste regnskovsjorde er meget gamle, ofte mere end 60 millioner år, og her er
det tropiske klima gunstigt for over 90.000 plantearter og omkring
1.000.000 dyr og insekter. De har haft god tid til at udvikle mange
forskellige og meget specialiserede arter, som måske en dag kan
blive til gavn for mennesket i form af medicin, fødevarer eller stoffer, der kan erstatte de miljøskadelige i industrien.
En regnskov er meget tæt, og der kommer næsten intet sollys til
skovbunden, derfor er de fleste dyr og planter flyttet op i træerne
som f.eks. epifyter samt snyltere.

En epifyt er en plante, som ikke gror i jorden, men suger næring
fra en værtsplante.
Det er fascinerende at vandre eller rettere kæmpe sig gennem en
regnskov, hvor træerne vokser i lag på lag, og hvor der gror mange
ædle træsorter.
Regnskovene har stor betydning for klimaet, fordi træerne optager CO2.

Rød mangrove

Mangrove
Mangroven er en busk eller et lille træ, som gror i saltvand eller brakvand langs kysten. Man finder mangrover over hele jordkloden i de
tropiske eller subtropiske områder. Mangroven er et træ, der kan tåle
salt og er egnet til hårde kystbetingelser. De har et komplekst saltfiltrerings- og rodsystem, som kan vokse i saltvand.

Mangrovesumpen beskytter kystområderne mod erosion, stormflod, specielt orkaner og voldsomme flodbølger. Mangrovens massive rodsystemer er effektive mod spredte bølger, hvor den sætter
tidevandets tempo så meget ned, at dets aflejringer bliver deponeret,
når tidevandet kommer ind, og efterlader alt, undtagen de fine partikler, når det er ebbe. På denne måde bygger mangroven sit eget
miljø.
Mangrovesumpen er effektiv mod erosion. Bølgeenergien er lav
i områder, hvor der gror mangrove, da deres effekt på erosion er afmålt over lange perioder. Deres formål er at begrænse høje bølger,
storme og tsunamier.
Der lever rejer, hummer og krabber i den mudrede bund. Mangrove krabber gumler på mangrovebladene og tilfører næringsstoffer
i mudderet til andre bunddyr. I nogle tilfælde er kulstof, der er fæstnet i mangroven en vigtig forbindelse i kystføden.
Rød mangrove kan overleve i de mest oversvømmede områder,
idet de holder sig over vandet med stylterødder, som kan optage luft
gennem porerne i deres bark. Saltet udskiller mangroven gennem
bladene, hvor saltet lægger sig som en hinde på dem. Det bliver skyllet væk under de mange, hyppige regnskyl.
Havbund
Bortset fra søstjernen er det ikke nemt at skelne, hvad der lever på
havbunden, men det er rejer, hummer, krabber, muslinger, snegle,
rurer, børsteorme og søpindsvin.
Søstjerner
Søstjerner hører til pighuderne. Det er bunddyr, som er udbredt i alle
oceaner. Der findes omkring 1500 arter.
Pighuder er dyr, der lever i vandet som bl.a. søstjerner og
søpindsvin.

Søstjerne på havbunden ved mangroven

De har en flad krop, der som regel er stjerneformet og med fem arme.
På undersiden af armene er der to til fire rækker sugefødder. Et vandkanalsystem står i forbindelse med de små sugefødder, så dyret kan
bevæge sig.
Søstjernens mund befinder sig på undersiden midt mellem armene på den centrale kropsskive, mens gattet sidder på oversiden.
Søstjernen ånder ved hudgæller, og den har et simpelt nervesystem.
Søstjernen kan bevæge sig målrettet mod et bytte med 10 cm i
minuttet. Den er et rovdyr, hvis hovedføde er blåmuslinger, men den
tager også andre muslinger, samt snegle, rurer, krabber, børsteorme
og søpindsvin.

Rurer er små krebsdyr, der har et kegleformet hus af kalk på få centimeter. Ruren sætter sig fast på sten, skibsbunde og lignende. Indgangshullet til huset kan lukkes af fire bevægelige kalkplader, så dyret kan holde vandet inde i huset og derved undgå udtørring.
Søstjernen kan vriste blåmuslingens skaller fra hinanden med armene. Når blåmuslingen er åbnet, krænger søstjernen maven ud og
fortærer muslingens bløddele mellem skallerne.
Rejer
Ægte rejer er tibenede krebsdyr. Ægte rejer adskiller sig fra Dendrobranchiata ved at have laminare (parallelle) gæller, hvorimod
Dendrobranchiata rejer har grenede gæller.
Hummer
Hummeren er et tibenet krebsdyr. Den har et cylindrisk skjold, en
hvælvet hale og store klosakse i ulige størrelse, hvor den ene bruges
til at knuse byttet med.
Hummeren bliver kønsmoden, når den er 7-8 år og har en længde
på ca. 22 cm. Parringen finder sted ved, at hannen med sine rendeformede 1. par halefødder placerer sæden i en geleagtig masse i det
lommeformede sædgemme på hunnens bug.
Æglægningen sker et år senere, hvor hunnen lægger sig på ryggen, så æggene befrugtes ved at passere sædgemmet. Æggene fæstes
ved roden af halefødderne og bæres af hunnen i næsten et år.
Når larverne klækkes, er de knapt 1 cm. Efter en måned er de
dobbelt så store og ligner de voksne hummere og søger ned på bunden.
Mens den vokser, skifter hummeren skal. Den kravler i sikkerhed
for fjender, fordi den nye skal er blød i starten, så den først kan bevæge sig efter et par dage. Efter en måned er skallen hård igen og er
vokset 2 cm. Unge hummere skifter en gang om året, mens ældre
hummere skifter hvert andet år.
Mister en hummer sin klo, vokser der en ny ud. Den fanger sit
bytte med kløerne, som den holder det fast med.

Krabber
Krabben er et tibenet krebsdyr, fordi den har ti lemmer, som består
af 2 klosakse og 4 par ganglemmer. Krabbens bagkrop er formindsket og slået op under forkroppen eller brystet.
Krabben kan variere i størrelse fra 5 mm til 30 cm. Krabbers primære føde er ådsler, men de kan også fange fisk.
Krabber løber sidelæns, fordi de er bredere end de er lange, så
kroppens form bevirker, at de løber hurtigere sidelæns end fremad.
Krabbens brede flade form indebærer, at de hurtigt kan grave sig
ned i sandbunden, hvis der er fare på færde.

Krabbe - Wikipedia

Rurer
Rurer hedder også balaner og er små krebsdyr, der har et bredt kegleformet hus af kalk på få cm.
Ruren kan sætte sig fast på sten, skibsbunde eller krabber. Husets
indgangshul har fire bevægelige kalkplader, som den kan lukke. På
den måde holder dyret vandet inde i huset og undgår udtørring.
Ruren ligger på ryggen inde i huset og fanger med sine vifteformede rankefødder plankton og friskt iltholdig vand.
Indvendig består ruren næsten kun af mave og kønsdele. Som alle
rankefødder er den hermafrodit, men foretrækker at parre sig med
andre individer, når den har mulighed for det.

Rankefødder eksisterer i havets kystzone, hvor de fæstner sig til en
hård overflade. De fleste arter lever af plankton eller andet organisk
materiale i vandet.
En hermafrodit er et tvekønnet væsen.
Plankton er mikroorganismer, der lever frit svævende i havet. Gruppen omfatter meget små enheder, men til gengæld er der ubegribelige mange af dem. 10-20 millioner i en liter havvand.
Ruren bevæger sig ikke ud af sit hus, men til gengæld har den en
lang penis, hvormed den kan nå de omkringsiddende rurer.
Den befrugtede rur udklækker æggene inde i sin skal. De færdige
larver flyder væk med havstrømmen. De stoffer, de voksne individer
udskiller, tiltrækker larverne, som derved finder et passende sted at
slå sig ned. Når en rur først har sat sig, kan den ikke røre sig mere
end nogle få mm.

Ruren – Wikipedia

Muslinger
Muslinger hører til bløddyrene, der har en hård skal, men er bløde
indeni. De fleste muslingearter lever i saltvand, men der findes også
ferskvandsmuslinger.
Blåmuslingen
Blåmuslingen er en aflang musling, hvis ydre skal er sort-blå-violet
med glatte ovale skaller, hvor indersiden glinser som perlemor.

Blåmuslingen lever af plankton, som den filtrerer fra vandet. En
blåmusling kan lægge 5-12 mio. æg.
Muslingerne samler sig i banker med op til 12.000 individer pr.
2
m . De lever i klynger på havbunden eller sidder på pæle, sten og
høfder. De fleste lever, hvor vandet er iltrigt. (i tidevandszonen).
Hvis blåmuslingen ikke hæfter sig fast til et underlag med sine
hæftetråde, bliver den ødelagt i brændingen. Blåmuslingens hæftetråde hedder byssustråde, som er hornagtige tråde, der dannes i en
kirtel i den bageste del af muslingens tungeformede fod.
Blåmuslingen kan lukke kalkskallerne fast sammen med to stærke
lukkemuskler og beskytte sig mod fjender, men strandkrabben og
søstjernen har kræfter nok til at tvinge skallerne fra hinanden og æde
muslingen.

Blåmusling – Wikipedia

Snegle
Snegle er bløddyr, som har et afgrænset hoved med sanseorganer og
mund. I munden er der en raspetunge, som er opbygget af mikroskopiske tætsiddende tværrækker af hårde spidse tænder af kitin og protein. Tænderne fornys hele tiden, fordi de slides, når sneglen rasper
føde af hårde overflader.

Under skallen har sneglen sin fod. Det er en stor muskuløs flade,
som sneglen bruger til at bevæge sig med. Inde i skallen befinder
sneglens krop sig med indvoldssæk, hjerte, gat, kønsorganer og kappen, der er indvoldssidens glatte rygside.
De vandlevende kan opdeles i ferskvands- og saltvandsarter. De
lever af planter eller plankton. Andre snegle er ådselædere eller
egentlige rovdyr.
Sneglenes bløde krop er beskyttet af sneglehuset, som er en kalkskal. Sneglehuset er rundt, kegleformet eller snoet. Overfladen kan
være glat, rillet eller have en struktur.

Snegl -Wikipedia

Søpindsvin
Søpindsvin er et havdyr, der ofte lever på bunden tæt ved kysten.
Den har en rund femtalssymmetrisk krop, hvorfra pigge stikker ud i
alle retninger. Nogle er lange, primære, andre er korte, sekundære.
Nogle søpindsvin kan gå på deres pigge, mens andre går på deres
tentakler, der er aflange bevægelige udvækster.
Søpindsvin kan være lilla, røde, hvide, grønne, brune eller sorte.
De er 5 til 10 cm lange og deres ydre skelet består af kalkplader.
Deres mund sidder på midten af undersiden og gattet på midten
af ryggen hos de regulære søpindsvin, hvor man kan se de fem sektioner, hvis man skar dyret igennem vandret.

Hos de irregulære søpindsvin sidder munden forrest på
undersiden og gattet længere tilbage på ryggen.

Søpindsvin - Wikipedia

Hvis man er uheldig at komme i nærkontakt med et søpindsvin, kan
deres spidse pigge være meget ubehagelige, men det er få af dem,
der er giftige.
Søpindsvin finder man, hvor der er koraler og klipper. Piggene er
sylespidse og trænger stort set gennem alt. Når de er trængt ind i
huden, knækker de af og medfører en brændende fornemmelse på
grund af deres nældeceller. Man kan ikke trække søpindsvinepigge
ud, da de består af kalk, der knækker ved forsøget. Dryp citron- eller
limesaft i såret efter piggene og smør derefter rigeligt med salt i hele
området og gnid blandingen godt rundt og ind i sårene. Lad lagen
sidde på og efter kort tid føler man lindring, fordi blandingen af citron/lime saft opløser piggene.
Søpølser
Søpølserne hører til pighuderne, hvoraf der er ca. 500 arter. De har
en cylindrisk krop og tentakler i forenden. De bliver 10 - 30 cm men

enkelte op til 1 meter. Søpølser findes på havbunden over hele jorden. Mange søpølser bliver brugt til menneskeføde, da de er rige på
proteiner.
Pighuderne er dyr, der lever i vandet som søstjerner og søpindsvin.
Alle arters hud er besat med pigge. Pighuderne er de eneste hvirvelløse dyr, som har et indre skelet. De opstod for omkring 537 millioner år siden.
Søpølser har en næsten flad bugside og en mere hvælvet rygside, der
er mørkere. Sugefødderne sidder i fem rækker eller er uregelmæssigt
spredt langs kroppen.
Kropsvæggen kan løsnes og gøres stiv efter behov. Hvis dyret vil
klemme sig gennem smalle åbninger, blødgør den sin krop og ”hælder ” den gennem åbningen. Når den vil sikre sig i hulrum og revner,
gør den sig fast igen.
Rundt om mundens åbning er en krans af tentakler. Det er bevægelige følehorn hos hvirvelløse dyr.
Endetarmen er forbundet med en eller to vandlunger. Det er forgrenede sække, der fungerer som åndedrætsorganer.
Søpølser ernærer sig ved at sluge sand og optage materien i det.
De kan også fange plankton og mindre organismer ved hjælp af tentaklerne ved mundåbningen.

Kapitel 2
Bocas del Toro øerne
Laguna Bocatorito
Laguna Bocatorito er det åbne område mellem øerne Isla San Cristobal og Isla Bastimento, hvor der lever delfiner.

Delfiner boltrer sig i Laguna Bocatorito

Delfiner
Delfiner er et havpattedyr, som hører til hvalerne. Navnet er græsk
og betyder med livmoder, det vil sige, det er et havpattedyr med livmoder.
Der findes næsten 40 delfinarter. Størrelserne ligger mellem 1,2
m og 40 kg og til 9,5 m og 10 tons. De fleste arter vejer mellem 50
og 200 kg.
De forekommer over hele verden, både på lavt vand, ved kontinentalsoklerne og i det åbne ocean. Delfiner er rovdyr, der spiser fisk
og blæksprutter.
Udseende
Delfiner har en rund, aflang krop, der spidser i begge ender, så den
kan svømme hurtigt.
I deres hoved ligger melonen, som er et rundt organ, der bruges
til ekkolokalisering (biosonar).
Inde i panden har delfinen et stort hulrum med form som en rugbybold. Hulrummet betegnes melonen og er fyldt med en speciel slags
olie.

Ekkolokaliseringer (biosonar) er en form for orientering, hvor
dyret udsender lyde, og de ekkoer den får tilbage, benytter den, så
den kan orientere sig i omgivelserne.
Hos mange arter er kæberne forlængede, så de ligner et næb, hvor de
har en mangfoldighed af tænder. Tænderne er arrangeret, så de fungerer som en slags antenne for indgående lyd, hvilket gør det nemmere at lokalisere et objekt.
Farven er i grå nuancer med en lys underside og en mørk kappe
på ryggen.
Det er en udbredt opfattelse, at delfiner er blandt de mest intelligente dyr, fordi de har en stor hjerne og en højt struktureret hjernebark.
Opførsel
Delfiner bryder ofte vandoverfladen og laver til tider luftakrobatik.
Man er ikke sikker på, hvad formålet er med opførslen. Det kan være
for at lokalisere fiskeflokke ved at se spisende fugle, det kan være et
signal til andre delfiner, eller for at slippe af med parasitter eller for
sjov.
En vigtig del af delfinens liv er leg, hvor de kan lege med tang eller
legeslås med andre delfiner. De kan lide at ride på bølger og ”surfer”
på kystbølger eller bovbølger fra både.
Delfiner er sociale dyr, som eksisterer i flokke på ca. et dusin. Er det
steder med store mængder mad, kan flokkene blive til supergrupper
med over 1000 delfiner.
Flokkenes struktur er ikke fast, så der kan forekomme udveksling.
Individuelle dyr kan blive nært knyttet til hinanden, så de bliver ved
sårede eller syge dyr for at hjælpe.
Individerne kommunikerer ved hjælp af en række klik, fløjt m.v.
men bruger også ultralyd.
Føde
Delfiner er rovdyr, som jager deres bytte med høje hastigheder. Arter
med lange næb og mange tænder spiser fisk, mens individer med

kortere næb og færre tænder fanger blæksprutter. Nogle delfiner spiser skaldyr, som regel sluges byttet helt.
Sanser
Delfinen orienterer sig under vandet med sin biosonar, hvor den er i
stand til at høre forhindringer og føde i vandet.
I det øjeblik delfinen ånder ud gennem blåsthullet, kan den lave
meget hurtige kliklyde op til 1149 pr. sekund.
Når lyden går gennem melonen, forstærkes den på samme måde,
som når sollys går gennem en lup. Delfinen kan styre lydstrålen præcis derhen, hvor den ønsker det. Når lyden rammer en fisk eller andet, kastes den tilbage som et ekko.
Dyret hører med underkæben, som kan opfange ekkoer fra lyde,
den har sendt ud.
Det er en stor fordel for delfinen at kunne ”se” sine omgivelser,
fordi der kan være meget mørkt i havet, og vandet kan være uklart,
så den ikke kan orientere sig ved hjælp af synet.
En delfin kan sanse både afstande til ting, deres hastighed og retning.
Dyret benytter også øjnene, der er tilpasset livet i vandet, til at
orientere sig med. Derfor er den nærsynet i luften, men kan alligevel
stikke hovedet op af vandet for at kigge sig omkring.
Delfinens følesans på hovedet er fintmærkende, fordi den kan
mærke bevægelse i vandet f.eks. af en fisk.
Dyret har en smagssans, som kan registrere, om der er byttedyr i
vandet, og om der er en mage eller fjender i nærheden.
Dyrets skind har ikke hår, fordi, når den lever i vand, gælder det
om at være så strømlinet som muligt.
I stedet for har de et tykt spæklag (fedt) lige under huden. Spæklaget isolerer, så de kan holde en kropstemperatur på 37°. Spæklaget
varierer afhængig af, om delfinen lever i kolde eller varme vande.
I lufferne og halen er fedtlaget ikke særlig tykt. Her regulerer de
varmen i kroppen ved hjælp af modstrømsprincippet.
I lufferne snor blodårerne sig omkring hinanden. Blodårer, som
bringer varmt blod fra kroppen ud i luffen, snor sig om blodårer, der

fører koldt blod tilbage til kroppen. På den måde afgives varmen til
det blod, der er på vej tilbage til kroppen, så dyret kan holde sin krop
varm.
På en delfin føles huden fast, ligesom når man rører ved en våd
gummistøvle.
Hudens yderste lag rummer en række mikroskopiske sprækker,
der kan fange luftbobler, når delfinen er ude af vandoverfladen. Det
bevirker, at delfiner kan svæve eller glide let gennem vandet.
Det fine yderste hudlag er meget sårbart og regenereres op til syv
gange om dagen.
Tænder
Delfiner har lange rækker af små hvide tænder i hver kæbe og alle
tænder er ens, men de har mange flere end landlevende pattedyr.
Tænderne er små og spidse og kan holde på en fisk, som spræller
for at undslippe delfinen. Til gengæld er tænderne ikke gode til at
tygge med, så delfinen nøjes med at fange føden og sluge den i en
mundfuld.
Lemmer
Delfinen har hoved, finner og en flad hale, som den kan bevæge op
og ned. I det første del af halen er der knogler, men det store flade
stykke ude i enden er næste knogleløs og er opbygget af brusk, så
dyret kan bruge den som et skovlblad for at komme hurtigt fremad.
Brusk er en vævstype, der er fast, men samtidig elastisk og bøjelig.
Brusk er mælkeblålig eller gulligt.
Delfinens finner ligner sælens forluffer. De er flade og kan bevæges,
så delfinen kan bevæge sig fremad i vandet og styre, når den svømmer.
Delfinens finner er glatte og dækket af tyk hud og uden klør. Rygfinnen er bygget op af stiv brusk uden knogler.
Delfinen bevæger sig ved at slå halen op og ned og styrer med
halen og sine luffer.

Dyrets rygrad er meget bevægelig, så når den slår med halen, bruger den hele ryggen. Man kan ikke se delfinens hals, da hovedet går
direkte over i kroppen, men den kan bevæge hovedet en del, dreje
det og kigge op og ned.
Når delfinen skal svømme hurtig og samtidig spare på kræfterne,
springer den op i luften i fuld fart, fordi modstanden er mindre, og
derved kommer den raskere frem.
Ved et andet trick udnytter den strømmen af vand langs en båd,
der sejler. De bruger også bovbølgen på de store skibe på havet, fordi
bølgen foran skibet bevæger sig hastig fremad. Det udnytter delfinen, så den ikke behøver at bruge ret mange kræfter.

Kapitel 3
Red Frog Island
Red Frog Island er det sted, hvor Isla Bastimento er smallest i den
nordvestlig ende. Her lever den lille, røde giftfrø, som er en dagsaktiv springpadde. Der er indianere, der bruger giften fra frøen til at
fremstille pilegift.
Det menes, at giften i frøen skyldes dens føde, som er myrer, mider og biller. Giften fra de leddyr, den spiser, bliver gemt i kirtler i
huden.
Frøen bruger sin kraftige farve til at afskrække fjenderne, da den
på den måde fortæller: ”Jeg er farlig. Spis mig ikke.”

Rød giftfrø

Restauranter på pæle
Restauranterne er anbragt på pæle, da der er tidevand. På billedet er
det højvande, men når det er lavvandet, kan det være svært at komme
fra båden op på bådebroen.
Køkkenet på restauranten smider køkkenaffald ud ad bagdøren til
fiskene, som samler sig i stor stil, så snart der bliver ”fodret”. Maden
på restauranterne er fiskeretter og er både rigelige, lækre og mættende.

Restaurant ved ”flod”

Restaurant om aftenen ved ”ebbe”

Kapitel 4
Embará indianerne
Når man skal besøge Embará indianernes landsby, kører man nordøst for Panama City til Chagrés floden, hvorfra man sejler med
smalle kanoer med påhængsmotor op ad den. Floden er omgivet af
tæt jungle, men den er ikke særlig dyb og mange steder skraber bunden af kanoen mod stenene i flodbunden. Der står en mand i forstavnen og løfter kanoen op, så vi kan komme videre. Det er ikke nogen
behagelig tur, for kanoen er smal, pladsen er trang, og man sidder
dårligt på et smalt bræt.

Hytten, hvor aktiviteterne foregår

Når man når landsbyen, går man ad en trappe op ad en høj skrænt.
Her er der en rund hytte, hvor de forklarer om deres aktiviteter. Der
er bænke langs væggen og et stråtag over, for at beskytte mod sol og
regn.
Kvinderne fletter smukke kurve, skåle og fade af materialer de
selv fremstiller fra de lokale træer.
De er afsindig dyre, men der ligger et stort arbejde i det.

Flettede skåle, som kvinderne laver

Mændenes træfigurer

Mændene skærer figurer i træ, hvor de finder deres motiver i junglen
som fugle, frøer, aber m.m. det er rene kunstværker, lette, elegante
og dyre.
Beklædning
Mændene bærer et smukt dekoreret lændeklæde og har trusser indenunder og kvinderne et miniskørt og en dekoreret BH og blomster
i håret. De danser i hytten, hvor de optræder for turisterne. Han bærer
på deres barn.

Et ungt par danser med deres barn imellem sig

