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Great Bear Rainforest, är ett område präglat av mystik med dess dimhöljda mossbeklädda regnskogar, djupa
fjordar och mytomspunna vita björnar kallade för ”spirit bears”. Vår fotoexpedition till området gjorde vi med
främsta mål att få tillfälle att uppleva och fotografera dessa sällsynta ”andebjörnar”. Andebjörnarna hör till en
underart av den vanliga svartbjörnen, dess vetenskapliga namn är (Ursus americanus kermodeii) därav brukar
de även kallas för kermodebjörn. Det finns dock både vita och svarta kermodebjörnar men det är oftast bara de
vita som brukar benämnas som kermodebjörnar. Kermodebjörnarna bär på en speciell gen, då två individer med
denna gen får en avkomma, kan några av dem bli vita. Det är endast ca 10 % av alla kermodebjörnar som
faktiskt blir vita. Man tror att det endast finns ett hundratal av dessa vita svartbjörnar och de lever inom ett
begränsat område längs British Columbias kust. Det finns två kärnområden inom Great Bear Rainforest där
antalet vita kermodebjörnar är som störst - Princess Royale och Gribbell Island.
Under vår resa höll vi oss främst till Gribbell Island, vilket visade sig vara ett bra val för det var den enda plats
där man regelbundet såg vita kermodebjörnarna just vid den tidpunkt vi var där. Gribbell Island saknar
bebyggelse och vi bodde därför under en veckas tid på en närliggande ö. Skådningsplatsen på Gribbell gav oss
riktigt bra fotomöjligheter och vi fick många fina möten med den mytomspunna andebjörnen. Björnarna kom
ofta väldigt nära, ibland bara på några meters avstånd, och var tämligen likgiltiga inför vår närhet.
Efter några dagar på Gribbell Island så ville vi även göra ett försök på Princess Royal. Vi var medvetna om att
det var mindre chans att få se vita kermodebjörnar på detta ställe, just detta år, men beslutade dock ändå att
under en dag göra ett försök. Skogen i detta område var något som liknade en trollskog från sagornas värld, tät
dimma låg som ett täcke över trätopparna, korpar kom då och då flygandes ut ur dimman och deras rop ekade i
skogen. Mätta vithövdade örnar satt uppflugna i träden som statyer längs laxbäcken. Vi vandrade uppströms
längs bäcken i sökandet efter andebjörnen. I leran längs laxbäcken kunde man se att varg patrullerat längs
kanten. Precis som björnarna utnyttjar vargarna det stora överflödet av lax. Tyvärr fick vi aldrig se någon vit
björn under vår vandring, bara några få svartbjörnar. Det ryktades att det setts grizzlybjörn i området (det hör

till ovanligheten att grizzlybjörn finns på denna ö) man trodde att många av både de vita och svarta björnarna
hade sökt sig djupare in i skogen för att undvika den större grizzlybjörnen. Trots avsaknad av vita björnar var
området väl värt ett besök, det var en helt fantastisk skog som myllrade av liv. När vi sedan begav oss tillbaka
med vår båt till den ö vi bodde på utanför Gribbell Island, så fick vi fantastisk valskådning. Vi fick bevittna
knölvalar utföra såkallad bubble feeding. De jagar då i grupp och blåser bubblor runt ett stim och driver dem
mot ytan för att sedan med sina jättegap skopa i sig fisken. Vid några tillfällen var valarna bara ca 20-30 meter
från båten när de kom upp till ytan, ett fantastiskt skådespel! Vi besökte även en sjölejonkoloni. Sjölejonen
visade sig vara riktiga showlejon, de kom helt upp till båten och gjorde volter i vattnet och viftade med deras
flippers och gjorde allehanda grimaser.
Efter ca en veckas en vistelse vid Gribbell island steg vi under andra veckan av vår expedition ombord på vår
chartrade segelbåt. Med denna var det meningen att vi skulle ta oss till olika intressanta områden inom Great
Bear Rainforest, dessvärre kom vädret att visa sin värsta sida! Orkanvindar kom i omgångar under nästan hela
nästkommande vecka vilket är ovanligt för den period vi var där. Vi blev därför väldigt begränsade när det
gällde vad vi kunde göra under dessa dagar. Under våra två första dagar var det dock bra väder och vi bjöds än
en gång på fantastisk valskådning på riktigt nära håll. Valarna jagade genom bubblefeeding i flera timmar runt
vår båt och det var bara att njuta! Helt plötsligt får vi se två valar hoppa i par, vilket inte är vanligt att få se,
vilket plask det blev när de landade! Stormen kom så småningom ikapp oss och vi fick gå in till en av de
utspridda first nation (indian) byarna som finns i området, Klemtu. I Klemtu fick vi stanna i några dagar och vi
fick då ta del av Kitasoo/Xaixais Nation´s kultur. Vi passade på att besöka byns såkallade big house som
fungerar som byns kulturella centrum. Huset var byggt 2005 och var byggt så som byns gamla big house
tidigare sett ut innan det för ca 100 år sedan rivits. I ett big house hålls traditionella cermonier med dans och
musik.
På Klemtu såg vi inte så mycket djurliv men de var inte långt borta. När vi låg i hamn vid bryggan hörde vi
faktiskt vargar yla precis i närheten av byn! Vi gjorde ett försök att få se dem men tyvärr utan resultat. Vi
hoppades på att ett fönster i ovädret skulle öppnas de sista dagarna så att vi kunde bege oss till en av de mest
spektakulära nationalparkerna i området Fjordland nationalpark. Tyvärr fick vi ingen möjlighet då vädret
förvärrades. Vi fick istället bege oss snabbt till den hamnstad varifrån vi skulle flyga hem. Trots dåligt väder
den sista perioden hann vi ändå få uppleva den fantastiska mångfald området har att erbjuda och den
spektakulära naturen. Vi fick många dagar med de vita kermodebjörnarna, och att få se dem så pass mycket som
vi fick var helt klart överförväntan!
Vi laddar för nya expeditioner till Great Bear Rainforest och kermodebjörnarna, det finns mycket att utforska!
Är du intresserad och vill ha mer information så hör gärna av er till EcoWatch.
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