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DET STÄNKER OCH VRÅLAS i forsen framför oss, två stora 
kamtjatkabjörnar slåss om en stor nyfångad lax. Vi befinner oss vid den stora 
Kurilskoyesjön, längst ned på Kamtjatka. Laxarna vandrar upp i älven 
framför oss för att leka, men först måste de passera de hungriga bestarna 
som står på vakt. Björnarna är så upptagna med sitt fiskarfänge att de helt 
ignorerar oss på vår upphöjda plattform. Vi bjuds fina möjligheter att 
fotografera björnar, kanske får vi se 10-20 stycken på en dag! Här finns även 
en annan laxspecialist, den imponerande jättehavsörnen med sin enorma 
gula kroknäbb och svartvitbrokig dräkt.  

På resan bor vi även mitt ute i vildmarken bland ett par av Kamtjatkas 130 
stora vulkaner. Här gör vi dagsturer till kanjons, kalderor, vattenfall och 
vulkansjöar och bestiger en vulkantopp med gnistrande glaciär och ångande 
fumaroler. Under resans gång blir det också bad i heta källor och vandring i 
dramatiska svart lavalandskap och bland grönskande fjällhedar.  

Kamtjatka är vulkanernas och björnarnas rike, de renskötande evenernas 
och korjakernas land, liksom ryssarnas, kamtjadalernas och itelmenernas. 
Det är snart 86 år sen Sten Bergman var här, men fortfarande är sig mycket 
likt. På många håll har tiden nästan stått stilla. Kamtjatka är stort, det 
uppgår nästan till 70%  av Sveriges yta men har bara 20 mil asfalterad väg. 
Det säger en del om hur svårframkomligt det är, men det är också det som 
gör att Kamtjatka fortfarande är så fascinerande och orört. Det är en 
vildmark med många stora reservat och nationalparker, där de stora 
kamtjatkabjörnarna härskar. 

Anders Haglund 
Vår färdledare på denna resa som ordnas exklusivt för Forskning & 
Framstegs läsare, är vår mycket uppskattade och kunnige biolog Anders 
Haglund. Han har besökt Kamtjatka flera gånger och kan på ett ovanligt 
lättfattligt och initierat sätt berätta om geologin, björnarna och de andra 
djuren. Dessutom är han en mycket erfaren ornitolog 

  

 

Du gör en hållbar resa

Genom att besöka reservaten och vildmarkerna i Kamtjatka stödjer 
du bevakningen mot tjuvjakt och bevarandet av naturen vi rör oss i. 
Besöken ger också arbetstillfällen för de som vill finna alternativa 
turistinkomster i stället för att exploatera naturen genom jakt och 
utfiskning, vilket långsiktigt hotar många arters existens även här. 

 
 

• De magnifika vyerna över 
vildmarkerna och höga vulkaner, 
omväxlande med  heta källor och 
fumaroler. 
• Chansen att möta de stora 
Kamtjatkabjörnarna och 
jättehavsörnarna på nära håll. 
• Möjlighet att träffa på tumlare, 
späckhuggare och havsutter på 
båtturen. 
• Det unika besöket i 
Kurilskoyenationalparken, där vi bor i 
en liten stuga vid den vackra sjön. 
• Möjligheten att komma till 
många svårnådda platser bland 
Kamtjatkas vulkaner med helikopter 
och terrängfordon.  

 
 

Att ha i åtanke: 
På Kamtjatka är ingenting självklart. 
Här kan dimma och oväder ställa in 
helikopterturer ena timmen och klart 
väder kan visa upp det mest fantastiska 
landskap i nästa. Man måste vara 
beredd på allt men det är också det som 
är charmen med att resa här. Den som 
läst Sten Bergmans bok om Kamtjatka 
vet att det kunde vara tufft att resa här, 
så än idag.  

Vi bor i en enkel men fantastiskt 
belägen stuga inne i nationalparken vid 
Kurilskoyesjön, i tält inne i 
vildmarkerna bland vulkanerna och på 
bekvämt hotell inne i Petropavlovsk. 
Resan ställer i princip inga inga fysiska 
krav på deltagarna, förutom några av 
vandringarna upp på vulkanerna, men 
dessa dagar kan alternativ erbjudas.  

Vi kan förvänta oss omväxlande väder 
med allt från dimma och regn till 
solsken och vackert väder. 
Temperaturen kan dagtid variera 
mellan 5 och 20 grader. 
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