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Ännu en säsong har passerat med fantastisk isbjörnsskådning med många fina fototillfällen. Isförhållandena för att
färdas på havsisen var bra i år och vi kunde avverka större områden och färdas längre sträckor.
Det var många ”kärlekspar” ute på isarna i år. Under april månad infaller parningssäsongen för isbjörnarna,
hannarna uppvaktar då flitigt honorna. En hanne koncentrerar sig oftast på en hona som han sedan följer under
några dagar upp till veckor innan parning sker. Honan är ofta motstridig i början och försöker smita iväg från
hannen, hannen försöker då oftast blockera honans väg genom att cirkulera runt henne och hålla henne i sin närhet
tills hon blir mottaglig.
Vi kunde vid flera tillfällen observera kärlekspar, ett av dem tog vi först på avstånd för en hona med en
andraårsunge, det visade sig vara en riktigt stor hanne som uppvaktade en mindre hona. Hannen följde henne i
nästan två veckor och släppte henne aldrig långt ifrån sig. Det var ett bra par att skåda då de var väldigt avslappnade
inför vår närhet.
Vid några tillfällen kunde vi även observera honor med nyutkomna årsungar, dessa fick jag själv tyvärr inga bilder
på. Honor med årsungar håller ett ständigt vakande öga på omgivningen efter potentiella hot mot hennes ungar, de
är ofta skygga och håller sig avstånd. Stora isbjörnshannar håller hon sig långt borta ifrån då de ofta kan döda ungar
om de får tillfälle.
Det var bra med säl i vissa fjordarna i år och en del av deltagarna kunde krypa riktigt nära och ta bilder på endast
några meters avstånd. Under vårvintern föds sälkutarna, de ligger då på isen antingen i små snöhålor eller öppet på
isen, dessa små pälsbollar utgör en stor del av isbjörnarnas föda under våren. Isbjörnarna står även och vakar över
andningshål för att överraska vuxna individer då de kommer upp för luft. Sälarna använder sig av flera andingshål
och ibland kan det dröja innan det nyttjar ett specifikt andningshål. En isbjörn kan stå eller ligga i en slags
halvdvala vid ett andningshål i timmar ibland dagar för att sedan blixtsnabbt reagera om en säl dyker upp. Vi fick

bevittna en isbjörnshannens uthållighet som stod blixtstilla vid ett andningshål i ca 12 timmar innan han fick
utdelning och slog en säl då den kom upp i hålet.
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Svalbardsripan en fågel som stannar på Svalbard året runt som visar ofta en nyfikenhet, vi fick sällskap vid ett flertal
tillfällen. Svalbardsripan är en underart av fjällripan och skiljer sig från vår fastlandsfjällripa och dalripan genom att
den är lite större och tyngre. Svalbardsripan finns endast på Svalbard och Frans Josef Land (Ryssland).

Stormfåglarna börjar under april även så sakteligen återvända för att häcka på de branta klippstupen. Vi placerade
oss på toppen av en klippa där 1000 tals stormfåglar häckar under häckningssäsongen. Här kan man komma
fåglarna nära när de flyger in för att sätta sig på klippavsatserna. Under klippbranterna stryker ofta fjällräven
omkring. Under häckningssäsongen har de dukat bor bestående av ägg och fågelungar, tills dess kan skadade fåglar
eller oaktsamma fåglar utgöra ett byte för dem.

Expeditionerna 2011 bjöd på många otroliga upplevelser. Florian Schulz, hyllad professionell tysk naturfotograf fick
många fina bilder under en av våra expeditioner, en del av hans bilder publicerades nyligen i National Geographic
och BBC Magazine, vilket är väldigt kul!
Vill du se Florian´s bilder från Svalbard kan du gå in på Florians webbsida:
http://www.visionsofthewild.com/
eller köp novembernumret 2011 av BBC Wildlife Magazine eller juli numret av National Geographic.
Är du intresserad att följa med på isbjörnsexpedition 2012 så hör gärna av dig så får du mer information!
EcoWatch Wildlife Expeditions- +46 70-424 83 78 eller info@ecowatch.se

