GRIZZLYFEBER
Nærmøter med Alaskas brune bjørner
Bjørner har alltid interessert meg, og etter flere
hundre kontakter, noen nær og andre langt vekk,
bestemte jeg meg for å studere og komme disse flotte dyrene nærmere inn på livet.
I tre somre reiste jeg sammen med min venn Ole Rønningen til Katmai, i Alaska, nærmere bestemt på grensa
til Lake Clarke National Park. Her skulle det være en
fantastisk bjørnetetthet av grizzly, eller det man mer
korrekt kaller Coastal Brown Bears, i lakseoppgangen.
Og vi tok ikke feil, for etter at vi var flydd ut fra Soldotna på Kenai Peninsula, og landet på stranda, hvor vi
hadde camp, varte det ikke mange minuttene før den
første bjørnen var observert.
Og det skulle bli flere - mange flere, ja nær hundre!
Det første året, i august/september var elva full av laks
og været fantastisk. Her blei det næropptak av fiskende, jagende og beitende bjørn og en fascinerende og
urørt natur jeg ikke hadde drømt om. Det var spennende å være blant bjørnene, for vi var ikke bevæpnet.
Året etter, litt tidligere i august, fikk jeg mine dristigste
opptak, de nærmeste på 3,5 meter. Senere fikk jeg være
vitne til to bjørner som sloss i elva, i 1 1/2 time, 20 meter foran oss, så vassføyka stod til alle kanter.
Siste året, i 2015, reiste vi tidlig for å oppleve bjørnenes paring. Og det fikk vi virkelig. Det blei fantastiske
opptak av bjørnesex og bjørner i nærkontakt, denne
gangen på ned til fire meters avstand.
Alt dette har gitt et musikksatt foredrag med bilder,
film, musikk og min sprudlende kommentar. Her får du
ikke bare se mine opplevelser, men du får også en innføring i bjørnenes liv og fysiolog. Et virkelig spennende og uvanlig foredrag, basert på bjørner i sine naturlige omgivelser. Varigheten er ca 1 time og 20 minutter.

