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Årets resa till Hallo Bay, Katmai National Park i Alaska bjöd på upplevelser över förväntan.
Vi fick vänta en extra dag för att flyga ut till Hallo Bay på grund av dåligt väder men dagen då vi
flög ut bjöd på strålande sol, och så fortsatte vädret under alla resterande dagar!
(Samtliga bilder nedan är tagna från årets tur © Christopher Wiken.)

Björnskådningen bjöd som vanligt på fantastiska upplevelser. Laxleken var bra i år och det var gott
om björn som fiskade i älvarna. Två honor med årsungar hölls sig inom området i år, dessa honor är
uppväxta i området och vana vid människor och därför extremt toleranta. Speciellt den ena honan
som av de lokala guiderna fått namnet Mellisa gick ofta helt oberört förbi med sina ungar bara på
någon meters avstånd. Ungarna kom ibland nästan helt fram till oss där vi satt, nyfikna på vad vi var
för varelser. Björnhonor med ungar ska man normalt hålla behörigt avstånd till men genom ett unikt
ömsesidigt förtroende mellan människa och björn på denna plats kan man till och med få sitta precis
intill när de diar sina ungar.

I älvarna var det full fart, björnarna sprang fram och tillbaka så att vattnet plaskade för att fånga sig
en lax. Det var några stora gamla björnhannar på plats, normalt går de ofta stelbent och sakta när de
inte fiskar men väl nere i älven är det som de blir förvandlade, plötsligt jagar de lax med en
förvånansvärd snabbhet och styrka.

Vid älvkanten där man satt hade man ofta sällskap av Mellisas björnungar som väntade otålmodigt
på att mamma skulle få en fisk för att få sin ständiga aptit tillfredställd. De subadulta björnarna
försökte även att få utrymme att fiska medan de höll ett noga öga på de stora hannarna för att inte
komma ivägen. De stora hannarna jagar ofta iväg mindre subadulta björnar om de kommer ivägen
och stjäl även gärna en mindre björns fisk om de har haft bättre fiskelycka än dem själva.

Under morgontimmarna kunde vi observera björnarna jaga lax i lågvattnet på stranden i
gryningsljuset, en oförglömlig upplevelse. Vattnet plaskar från de jaktande björnarna då de springer
ikapp de flyende laxarna och med en otrolig precision lyckas de ofta få tag på den chanslösa fisken.
Belåten står björnen där med fisken i käkarna med en rödfärgad sol bakom sig som är på väg upp ur
horisonten.

I år var det inte bara björn som vi kunde skåda av de stora rovdjuren utan vi fick även se varg. Vi
hade sådan extrem tur att vargarna uppehölls sig i nästan samma område som björnarna period vi
var där. Tidigt varje morgon hörde vi flocken yla, kan man ha en bättre väckarklocka! Vi kunde
observera vargvalpar som hade sin rendezvous plats i ett område inte lång från björnälven. Då
björnarna började ta vila för dagen kunde vi istället observera vargvalpar som lekte med varandra.
Vargarna jagar lax precis som björnarna och utnyttjar lågvattenperioder för att lättast komma åt
laxen. Vi hade tur och fick riktig närkontakt med varg. Vid ett tillfälle när vi satt och observerade
Melissa och hennes ungar fick vi plötsligt syn på en varg som korsade älven. Vargen kom i vår
riktning och kom närmre och närmre, den visade intresse för Mellisa och ungarna och stannade
några meter ifrån dem och observerade dem en stund innan den gick runt dem och kom fram till oss
då endast några meter från oss. Vargen observerade även oss en stund innan den begav sig vidare
och simmade över nästa älv. Vilken fantastisk upplevelse!

Förutom björnar och vargar så var där också de nästan helt oskygga rävarna. Vi fick observera något
så otroligt som en vargvalp och en rävunge som slog följe med varandra och som lekte när de gick
längs stranden (tyvärr fick jag ingen bild på dem). Räven bör dock passa sig när vargen blir stor då
de ofta dödar rävar om de får möjlighet.

Fågellivet bjöd även på mycket intressant, vi fick tex se både pilgrimsfalk och jaktfalk vid ett flertal
tillfällen.

Hallo Bay slutar aldrig att överraska, det är en unik plats som återigen har bevisat att kunna erbjuda
helt fantastiska naturupplevelser. Det går aldrig att få nog av denna plats!

Nästa tur går till Hallo Bay sommaren 2010, missa inte chansen att följa med!

