En daar sta je dan, met lieslaarzen aan in een rivier in
Alaska, met vier beren op nog geen 10 meter afstand.

Een dag tussen de bruine beren in Alaska
Hoe ik in deze situatie terecht gekomen ben?
Het is half augustus, we trekken al dik drie weken door Alaska en op
aanraden van de reisorganisatie die ons heeft bijgestaan in het uizoeken van deze trip gaan we op een van onze laatste dagen kijken naar
de beren in Katmai National Park in South Central Alaska.
De beren hebben het gelukkig heel druk.
Dit is de tijd waarin ze naar hartelust zalm kunnen vangen. En dat
doen ze met zoveel overgave, dat wij niet interessant voor ze zijn.
Wij, dat wil zeggen mijn man en ik in een groepje van 6 natuurliefhebbers, die door gids/piloot Gregg in zijn de Havilland Beaver
floatplane uit 1955 van Homer naar Katmai National Park in Alaska
zijn gevlogen.

Beren kijken
Alvorens aan de 9.5 uur durende tocht vanuit Homer te beginnen
krijgen we ‘les in beren’.
Volgens Gregg is er geen ernstig gevaar. Als je je maar aan de regels
houdt…
Het allerbelangrijkste: Ga nooit, maar dan ook nooit, rennen voor
een bruine beer!
Door weg te rennen wakker je het jachtinstinct aan, ze zullen dan
zeker achter je aankomen.
Beren kunnen veel harder lopen dan jij en hun ogen zijn prima, al
wordt er soms ook anders beweerd.
Als je ergens wandelt en je weet niet of er soms beren in de buurt zijn,
laat ze dan weten dat je er bent door hard met elkaar te praten en/of

te zingen of regelmatig ‘hé bear’ te roepen.
Beren zijn niet op zoek naar ontmoetingen, het zijn solitair levende
dieren die je liever uit de weg gaan.
Een beer heeft zijn ‘personal space’, zolang je die niet binnengaat, is
er niets aan de hand. Zeker niet als het enige waar ze mee bezig zijn
vissen op zalmen is, zoals nu.
Wel èrg dichtbij...
Niemand in ons groepje had van te voren beseft hoé dicht we bij
deze beren in de buurt zouden komen. Beren zien, dat hadden we begrepen, maar we waren allemaal met stomheid geslagen toen bleek
dat we ze van zo dicht bij zouden benaderen.
We vliegen in een de Havilland Beaver watervliegtuig uit 1955,
gebouwd voor het Amerikaanse leger.

En meteen is het raak!
We vertrekken dus vanuit Homer, dat ligt op het Kenai schiereiland
aan Cook Inlet, een zeearm van de Gulf of Alaska. Ons doel , Katmai,
is aan de overkant kant van Cook Inlet in de uitlopers van de Aleutian Range. We vliegen daar in ruim een uur naartoe. Onderweg passeren we Augustine Island, dat bestaat uit een vulkaan, die midden
in zee ligt.
Katmai National Park beslaat meer dan een miljoen hectare, er zijn
slechts een paar bewoonde plekken. De rest is wildernis.
Gregg vliegt eerst een verkenningsrondje boven de rivier om te kijken waar de beren ongeveer zitten. Het zijn er veel meer dan ik had
verwacht! We zien zo vanuit de lucht al meer dan 10 beren langs de
oever van de zilveren stroompjes. Braided rivers worden deze rivieren genoemd, gevlochten rivieren, waarom is vanuit de lucht wel
duidelijk. Af en toe zien we een van de beren door het water plonzen
om een vis te bespringen.
Onze piloot knikt tevreden en landt het watervliegtuig op een van
de kleine meertjes op de hoogvlakte. Er ligt nog een watervliegtuig,
‘een groep vissers’ aldus Gregg, ‘ zij kamperen hier. ‘
Als het vliegtuig afgemeerd is en wij aan land stappen, is het eerste
dier dat wij zien een arctische grondeekhoorn, die ons nieuwsgierig
bekijkt.
We zitten op ca 1100 meter hoogte, de bodem bestaat uit lage verende mossige begroeiing, met langs de rivier struikgewas van ca 2,5
meter hoog. Op de achtergrond met sneeuw bedekte bergtoppen.
Nadat ons op het hart gedrukt is vlak bij elkaar te blijven, lopen we

Arctische grondeekhoorn

Vulkaaneilandje Augustine
achter onze gids aan naar de rivier. Zodra we over de richel komen
die de rivier aan het oog onttrekt, is het al raak. Een enorme chocoladekleurige beer loopt onze richting op langs de waterkant. Gregg
verblikt of verbloost niet. ‘We gaan de rivier oversteken, dit is een
goede plaats, maar pas op voor de stroming’. Ik sjor mijn cameratas
goed vast op mijn rug en begin aan de oversteek. Zodra ik mijn voet
in het water zet voel ik het al.... Mijn linker lieslaars is lek, een naad
heeft losgelaten bij de zool..., koud!! Het stroomt hier inderdaad
hevig en valt nog vies tegen om je evenwicht te bewaren. Het water
komt tot boven mijn knieen. De overkant veilig wordt veilig bereikt.
We lopen een eind langs de oever tot we een zijstroompje bereiken
waar een grindstrandje is.

Opeens horen we een harde plons. Recht tegenover ons is een tweede
grote mannetjesbeer het water ingedoken achter een zalm aan.
‘Waar komt die zo gauw vandaan?’ Ondanks hun enorme formaat
hoor je ze dus niet aankomen. Een volwassen bruine mannetjesbeer
kan wel 450 kilo wegen.
Het is raak, hij heeft een grote rode zalm te pakken. Op de oever tegenover ons
schudt de beer zich uitgebreid uit en begint dan het vel van de zalm te stropen.
De vis wordt in enkele happen verorberd. Een wolk meeuwen vliegt om hem heen,
hopend op restjes.

Even iets over de zalmtrek
In juli-augustus is in de kustgebieden van Alaska de zee dik van de
zalmen. Ze verzamelen zich om de rivieren op te zwemmen om kuit
te schieten. Dit gebeurt op de plaats waar ze hun leven als eitje begonnen.
De wateren rond de kust van Alaska, huizen ‘s werelds grootste wilde
zalmpopulatie. Deze stevige vissen, mooi van kleur en smaak, zijn
geliefd in de visindustrie, bij sportvissers en ook bij de wilde dieren.

Opeens horen we een harde plons

De zalmen schieten kuit in zoet water, in de bovenloop van de rivieren, waarna ze sterven. De jonge zalmen gaan terug naar zee en
komen als ze volgroeid zijn, twee tot zes jaar later, afhankelijk van de
soort, terug naar hun geboorteplek om kuit te schieten.
Zodra ze het zoete water inzwemmen eten ze niet meer, ze komen
vet en dik aan, hoe verder ze stroomopwaards moeten naar hun geboortegrond, hoe dikker ze aan de reis beginnen.
De vissen die eerder in het jaar arriveren hebben een meer uitgesproken kleur, maar alle zalmen worden donkerder als de tijd om kuit te
schieten nadert. Ook de vorm van de vis kan veranderen, speciaal bij
de manlijke zalmen.
Op haar bestemming aangekomen, maakt het vrouwtje een kuiltje
en laat het mannetje haar eitjes bevruchten. De eitjes komen het volgende voorjaar uit, waarna sommige soorten nog wel een jaar in de
rivieren of meren blijven, alvorens terug te gaan naar zee.

Er komen 5 soorten zalmen voor in Alaska:
Chum salmon, Pink salmon, de kleinste van de vijf soorten zo rond
de vijf kilo, deze komt het meest voor., Coho of Silver salmon, geliefd bij sportviossers om hun vechtlust, King - of Chinook salmon,
de zwaarste van alle Pacific zalmsoorten, tot zo’n 12,5 kilo of meer.en
Sockeye salmon, dieprood en de belangrijkste soort voor de commerciele en sportvisserij.
In de periode dat ze terugzwemmen naar zee, vinden er veranderingen plaats in het lichaam van de zalm, die ze voorbereiden op de
overgang van zoet naar zout water. Ook blijven de zalmen als voorbereiding vaak nog een tijd in de riviermondingen, waar zoet en zout
water zich vermengen.
King, Coho en Sockeye salmon arriveren eerder in het jaar dan de
Pink en Chum, die dichter bij zee kuit schieten en dus niet zo ver
stroomopwaards hoeven zwemmen.
Pink en Chum zalmen gaan wel direct naar zee.
Onze gids vertelt nog dat er aan de andere kant van Katmai NP ook
een ‘zalmrivier’ was, maar in de grote aardbeving van 1964 is die rivier
juist in de tijd van de zalmtrek afgesloten geweest.
De zalmen hebben dat seizoen geen kuit kunnen schieten op hun geboorteplek, met gevolg dat er in die rivier, die nu weer open is, toch
geen zalmen meer zijn.
Sockeye zalm

Hij heeft een grote zalm te pakken

Eerst gaat het vel eraf

Terug naar de beren
De bruine beren in Katmai overwinteren aan de kust, daar is het minder koud dan in de bergen. Vanaf de vroege zomer volgen de beren
de vissen op hun reis stroomopwaards, de zalmen worden steeds magerder, de beren steeds dikker.
Voor de winter inzet moeten ze en flinke laag vet zien te krijgen. In
de winter wordt er per slot niet of bijna niet gegeten.
Op het moment dat wij er zijn, aan het einde van de zomer, hebben de zalmen hun bestemming bijna bereikt. De stroompjes zijn
hier niet meer zo diep en de nu donkerrood gekleurde Sockeyes zijn
goed te zien als zij tegen de stroom in zwemmen.
De beren vangen het liefst de vrouwtjesvissen, die zitten vol met
voedzaame, lekkere kuit.
Op ons kruispunt van stroompjes wordt het inmiddels druk, een
licht gekleurd mannetje komt aangewaggeld, je zou zo niet zeggen
dat ze zo snel kunnen zijn... en een eindje verder duikt een blonde
vrouwtjesbeer achter een vis aan.

Het grote donkere mannetje, ‘Een van drie dominante mannetjes in
deze buurt’, volgens Gregg, neemt vanaf de oever aan de overkant
een snoekduik recht in onze richting en komt ongeveer bij mijn tenen uit met een vis in zijn bek...!
Gregg stelt ons allemaal vlak bij elkaar op ‘Zo zijn wij één grote
groep en zal hij ons zeker niet lastig vallen’.
Niet dat het dier dat van plan was, de beer gaat het struikgewas in,
(vlak naast ons strandje!) en begint weer met het afstropen van de
huid. We horen een geluid als van klittenband dat van elkaar getrokken wordt. Daarna kunnen we de graten horen kraken als hij op zijn
vis zit te kouwen op nog geen 4 meter bij ons vandaan, veilig in de
struiken, waar wij zijn zalm niet kunnen afpakken.
Op dat moment voelt het voor mij toch niet zo veilig. Ik kan de beer
zelfs ruiken, hij stinkt! Ondanks die vele duiken in het water is de penetrante geur opvallend aanwezig.
Onze gids staat er nog steeds glimlachend bij, hij let wel erg goed op
en blijft constant de hele omgeving afspeuren. Dus ik ontspan me
maar.

Intussen is er in het zijriviertje ook nog een jong mannetje gearriveerd, we zien hem keer op keer achter een vis aan duiken en ...weer
mis! Na verloop van tijd geeft hij het op en gaat op het puntje van ons
strandje mismoedig in de rivier zitten staren. ‘Je ziet dat wel vaker’,
zegt onze gids, ‘Als de moeders niet goed kunnen vissen, is dat bij
hun jongen ook vaak het geval. Later in het seizoen, als er kuit geschoten is en de zalmen sterven, komt hij nog wel aan zijn trekken.’
Er komen nog een paar spannende momenten, waar we weer dicht
op elkaar moeten staan. Één keer als een groot licht gekleurd mannetje recht op ons af stormt. Daarna nog een keer als twee mannetjesberen elkaar tegenkomen. ‘Het kan zijn dat ze al vechtend niet
goed opletten en recht op ons af komen, zelfs over ons heen lopen’ ,
legt Gregg uit, maar de twee snuffelen alleen maar aan elkaar en gaan
dan ieder een kant op. ‘Broertjes waarschijnlijk’ denkt de gids, ‘anders
hadden ze wel anders gereageerd’.

het brood voor de kruimels, het is niet de bedoeling dat deze beren
mensen met voedsel in verband brengen. Ook tijdens de lunch moeten we nog een keer overeind en een groep vormen, maar er gebeuren geen rare dingen gelukkig.
Het groepje sportvissers passeert ons, op weg terug naar hun kamp
bij het meertje waar we landden en ook voor ons is het tijd om naar
het vliegtuig te lopen. De terugvlucht naar ‘Beluga Lake, het ‘vliegveld’ voor watervliegtuigen in Homer duurt ook nog weer een uur.
Ik bedenk me opeens dat ik geen moment meer heb gedacht aan
mijn gescheurde lieslaars, ondanks het koude water.
Wij hebben meer dan zes uur tussen de beren in Katmai National
park doorgebracht.
Onze gids brengt ons weer veillig terug naar het vliegtuig en merkt
nog op dat er wel erg veel actie was vandaag, we hebben geluk gehad!

Rond lunchtijd zoeken we een rustig plekje op om ons brood op te
eten (géén vis, stond er in de folder). We houden onze rugzak onder
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De jonge beer zit op het puntje van ‘ons’ strandje mismoedig
over de rivier te staren. Het vissen wil niet erg lukken...

