Reserapport Alaska 2010
Katmai National Park, Hallo Bay
Vilket år! Hallo Bay bjöd återigen på fantastiska upplevelser. Vår första tur 2010 gjordes redan under
junimånad, det är en spännande period med mycket björn i området. Vi kunde vid flera tillfällen räkna upp
mot 30 till 40 björnar på gräsfälten, så det var full aktivitet. Björnarna samlas i Hallo Bay för att beta det
näringsrika nyuppkomna gräset i väntan på att laxleken sätter igång i juli.
(Samtliga bilder nedan är tagna under årets turer © Christopher Wiken.)

De stora björnhannarna var på plats då björnarnas parningsäsong infaller under junimånad. De mest
dominanta hannarna följde och vaktade sina utvalda honor mot konkurrerande hannar. En hane väljer oftast
ut en hona som han sedan följer hack i häl ibland upp till någon vecka eller två tills honan oftast slutligen
accepterar att bli parad av hannen. Både honan och hanen kan para sig med flera partners under
parningssäsongen.

Björnhonor som inte är mottagliga eller som vill bli av med en förföljande hane har lärt sig att de ibland
kan ”skaka av sig” en förföljande hane bakom mänskliga observatörer. Flera björnhonor försökte detta
trick under vår tur vilket ofta fungerade. En hona som vuxit upp i området satte sig precis intill oss
tillsammans med hennes tvååriga unge ett flertal gånger för att försöka bli av med en intresserade hannar.

Honor med små årsungar höll sig för det mesta på behörigt avstånd till de stora hannarna. Björnhannar kan
ofta döda årsungar för att senare få tillfälle att sprida sina egna gener. En del honor med ungar gick långt ut
på tidvattenbankarna där inte så många andra hannar höll till för att gräva efter musslor.

I väntan på att laxen skall återvända finns det tid till lek, ungbjörnar kan leka i timmar. Vi fick denna tur
observera något så speciellt som två äldre stora björnhannar som lekte. Troligtvis var de bröder. Leken kan
ha varit ett lekfullt sätt att testa sin styrka gentemot en potentiell konkurrent.

Förra årets vargvalpar, som vi observerade under förra årets tur (se reserapport 09) har nu vuxit och blivit
fullvuxna medlemmar i flocken. Valparna uppehöll sig förra året i närheten av där det till och från rörde sig
människor och har nu blivit ganska oskygga inför människor. Under årets turer fick vi skåda vargarna ett
flertal gånger, vid ett tillfälle la sig en av fjolårsvalparna bara ca 10 meter från oss.

Under vår resa i augustimånad så var laxleken igång. Laxleken var lite långsam under de första dagarna men
allteftersom dagarna gick började allt mer lax komma in för att leka. Vädret var lite blandat under turen,
några dagar med regn och några dagar med växlande molnighet. En dag som vi nog alla minns speciellt var
till en början en riktig ”mellandag” med regn, under slutet av dagen bjöds vi dock mot vår förväntan på
något alldeles extra. Vi skulle bara ta en kort tur trots regn för att se om vi kunde se något intressant. Efter
att varit ute några timmar var vi på väg att vända tillbaka hem till lägret då en varg kom travandes, våra
förhoppningar steg då genast. Vargen såg ut att vara på väg ut mot tidvattenbankarna så vi följde efter på
behörigt avstånd. Från att ha varit en händelsefattig dag vände det plötsligt. Regnmolnen skingrade sig och
ett fantastiskt ljus strålade ner. Väl nere vid havet såg vi mängder med lax som hoppade ute i havet som var
på väg in för att leka. Flera björnar var på plats för att möta de inkommande laxarna och allt fler björnar
rörde sig sakta ut mot havet för att fiska. Vargen travade snabbt långt ut på tidvattenbanken en bit bort från
björnarna. Så småningom stannade dock vargen för att nyfiket observera björnarna när de började jaga lax.
Vi ställde oss i närheten av de fiskande björnarna för att även vi observera björnarna.

Runt tio björnar fiskade i det grunda tidvattnet och vargen rörde sig sakta närmre och närmre björnarna.
Slutligen stannade vargen inte lång från oss, mitt framför en storbjörnhanne som just fångat en lax. Vargen
stod och vädrade lite i luften ett tag, snart där efter plaskade en inkommande lax till inte så långt från
björnen, vargen reagerade direkt och sprang med full fart efter laxen. Laxen hade inte en chans i det grunda
vattnet och vargen knep snart sin första lax. Det kom in mer och mer lax och björnar kom från alla håll för
att vara med på festen. Vargen kalasade på de bästa bitarna på laxen för att sedan fånga sin nästa. Björnar
och varg jagade sedan tillsammans på en och samma plats under det sista kvällsljuset, vilken fantastisk
upplevelse!

Våra kommande dagar bjöd på laxfiskande björnar i mängder, vargarna höll även fortsättningsvis till i
närheten och gjorde sällskap med björnarna vid ett ytterligare några tillfällen. Vi fick även bevittna vargens
potentiella hot mot björnungar då vi sent en kväll kunde observera en varg som gång på gång försökte
komma åt en björnunge. Vargen hade riktat in sig på en hona med två årsungar. Björnhonan försökte skydda
ungarna genom att göra utfall mot vargen men vargen var mycket snabbare och kom lätt undan. Vid några
tillfällen lyckades vargen få tag på ungen men var tvungen att släppa den då mamman snart var efter vargen.
Tyvärr kunde vi inte observera hela förloppet då det skedde på sen kväll och det slutligen blev för mörkt. På
morgonen såg vi dock att en av ungarna haltade kraftig och att den förmodligen blivit rejält skadad kvällen
innan. Den efterkommande natten hörde vi vrål. Troligtvis var det honan som återigen försökte försvara den
skadade ungen mot vargarna som antagligen återkommit för att försöka komma åt ungen. Dagen därpå hade
honan endast en unge kvar och mest troligt lyckades en varg eller flera vargar döda ungen. Det är en evig
kamp om överlevnad och den är inte alltid vacker, tragiskt för den lilla björnungen men en efterlängtad
måltid för de små vargvalparna som förmodligen väntade på mat.

Under varje tur till Hallo Bay kan man få vara med om något nytt och spännande, fantastiska
naturupplevelser som ofta kan vara bortom all förväntan, det är precis det som gör naturen så spännande!
Följ med på nästa tur 2011 för att uppleva ett björnparadis utan dess like!
www.ecowatch.se
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