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1Bjerggorillaer i Rwanda
Der er kun omtrent 1.000 bjerggorillaer til-
bage i verden, og de lever alle i nationalpar-

ker nær grænserne mellem Rwanda, DR Congo
og Uganda. Parken i Rwanda er især kendt, fordi
Dian Fossey arbejdede her med at beskytte goril-
laerne. Og for at Fossey blev myrdet i parken i
1985 blot 53 år gammel. 

Mange års kamp – mod blandt andet krybskyt-
teri – har siden dengang heldigvis båret frugt og
bestanden af bjerggorillaer er nu igen stigende.
De fl�este besøgende vælger at opleve gorillaerne
i netop Rwanda. Her fi�nder man omtrent 10 goril-
lagrupper hver med typisk 5-20 medlemmer og
ledet af 1-2 silverbacks. 

Den mest kendte og største af disse grupper
hedder Susa A. Denne gruppe befi�nder sig typisk
meget højt oppe i bjergene, og vandreturen dertil
kan være særdeles strabadserende – især når
regnskoven lever op til sit navn. Når man kom-
mer frem, belønnes man til gengæld med et
møde med nogle nysgerrige dyr, der forekommer
nært beslægtede med os mennesker.

Hvor: Parc Nationals des Volcans 
i Virunga-bjergene, Rwanda
Hvordan: Grupper på max. 8 personer vandrer 
typisk et sted mellem 1 og 10 timer (tur-retur) 
for at se en af de 10 gorillagrupper.
Pris: Vandreturen inkl. en time hos 
gorillaerne koster USD 1.500,-.

2Kæmpeskildpadder i Oman
Et af de bedste steder at se suppeskildpad-
der, som kæmpeskildpadderne formelt set

hedder, er nøjagtig på østspidsen af Den Arabi-
ske Halvø, lige dér, hvor Omanbugten og Det
Arabiske Hav tørner sammen. 

Hvert år imellem juni og september anslås det,
at omtrent 20.000 skildpaddehunner kommer på
land for at lægge deres æg.

Skildpadderne, der typisk er en meter lange og
vejer op til et par hundrede kilo, graver enorme
huller i sandet, hvor de lægger deres slimede æg,
der hver især næsten er på størrelse med en
bordtennisbold. Æggene efterlades i sandet, og
når de er udklækket, må de små, ubeskyttede
skildpaddeunger selv forsøge at fi�nde vej til ha-
vet. 

Kun en ganske lille procentdel klarer den og
vokser sig store. Adskillige af skildpaddemød-
rene kan observeres med lange tråde af salt hæn-
gende fra deres kæmpe øjne – for sådan udskilles
de enorme saltmængder, de optager i havet.

Hvor: Ras Al Jinz Turtle Reserve østligst 
på den Arabiske Halvø
Hvordan: Guidede ture hver aften i sæsonen 
kl. 21 og hver morgen kl. 05.00
Pris: Guidet tour 140 kr. pr. voksen, 
50 kr. pr. barn (3-10 år)

3 Isbjørne, Svalbard
Fra hovedbyen Longyearbyen beliggende
ved 78,13 grader nordlig bredde kan du tage

på eventyr med snescooter i perioden marts til
maj, hvor der både er tilstrækkeligt dagslys og

masser af sne. Der fi�ndes omtrent 3.000 isbjørne
på Svalbard, så der er gode chancer for at spotte
en af dem. 

Isbjørnen er en omtrent 2,5 lang og op mod 500
kg tung gullighvid bjørn, der primært ernærer sig
af fi�sk og sæler. Størst chance er der for at se dem
på Østkysten, hvor de jager langs isen. Næsten
alle tager på en organiseret tur i en lille kortege
af snescootere. 

Turen ledes af en bevæbnet guide, der med-

bringer en trækvogn bag på sin scooter med nød-
proviant, i tilfælde af at noget skulle gå galt.

Hvor: På Svalbards hovedø Spitsbergen
Hvordan: Snescooterture leder fra Longyearbyen 
til Tempelfjorden eller de knap 100 km 
til Spitsbergens østkyst
Pris: Dagstur til østkysten – 3.190 norske kr. 
for chauffør og 1.690 norske kr. for en passager.
Dagsture til Tempelfjorden er en smule billigere.

Fra Nordatlanten til Sydafrika:

Her er fem af de vildeste
oplevelser med dyr
Globetrotteren Jakob Øster har som den yngste dansker besøgt alle verdens lande og
kontinenter.  Her giver han sit bud på verdens bedste dyreoplevelser. Tag med på eventyr i
regnskoven, i Nordatlanten, på spidsen af den Arabiske Halvø, i Hajernes Gyde og i Nordishavet.

JAKOB ØSTER

Der fi�ndes omtrent 3.000 isbjørne på Svalbard. Foto: Connie Jensen
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Fortsættes E

Kæmpeskildpadde i færd med at grave sin hule
i sandet. Foto: Jakob Øster

Bjerggorilla i Virungabjergene, Rwanda.
Foto: Jakob Øster
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4Store hvide hajer, Sydafrika
Ikke langt fra Kap Det Gode Håb og Afrikas
sydspids kan du dykke i bur omgivet af

store hvide hajer. Når du sejler ud fra kystbyen
Gansbaai, nær Danger Point-halvøen og mellem
Geyser Rock og Dyer Island, ligger udfl�ugtsmå-
let: Hajernes Gyde – et af de få steder i verden
man kan se menneskehajer. 

Så snart du ankommer nedsænkes et bur bag
ved båden, så kun dets øverste halve meter stik-
ker op over vandoverfl�aden. Besætningen går
derefter i gang med at hælde fi�skeolie og pulveri-
seret frossen tun i vandet nær båden. De laver
normalt også en lille ”lokke-sæl” af en plastikfl�a-
ske omviklet med sort plastic. 

Med en snor trækkes ”sælen” så rundt i havet
for at tiltrække hajer. Turdeltagerne hopper
efterfølgende iført våddragter og snorkeludstyr
på skift ned i buret – og snart efter cirkler den
ene hvidhaj efter den anden rundt om båden. 

Forinden skriver man selvsagt under på at
alting foregår på egen risiko – og guiden under-
streger, at det er en god idé hele tiden at sørge
for at ikke at stikke armen ud af buret for at pege
på en haj.

Hvor: Shark Alley nær Afrikas sydspids
Hvordan: Forskellige selskaber i Cape Town 
arrangerer dagsture med bus til Gansbaai 
og båd derfra.
Pris: Dagstur, ca. 1.400 kr. pr. person. 
Nogle udbydere tilbyder en gratis ny tur, 
hvis man ikke ser hajer.

5Søpapegøjer, Færøerne
På den færøske ø Mykines kan man om
sommeren se søpapegøjer. Her bygger de

spøjse og lidt kluntede fugle huler og fl�akser
omkring for at fange fi�sk. Fuglene, som officielt
lyder navnet lunder, opholder sig i hobetal på
øens vestligste spids nær de stejle klipper på
begge sider af øens karakteristiske fyrtårn. 

For at komme derop skal man først gå en halv
time stejlt op ad bakke fra færgehavnen. Øens
lille landsby råder også over et par hyggelige små
gæstehuse, hvor du kan overnatte. 

Bemærk at færgen til øen kun sejler om som-
meren. Resten af året foregår transport med heli-
kopter eller private skibe – og kun 12 fastboere
bor permanent på øen om vinteren.

Hvor: På Færøernes vestligste ø Mykines
Hvordan: Søpapegøjerne kan kun ses
i sommersæsonen cirka mellem maj og august. 
Daglige færger (60 kr. pr. voksen) forbinder 
i samme periode øen Vágar med Mykines. Turen 
gennemføres kun, hvis vindforholdene tillader det.
Pris: Gratis, da søpapegøjerne ses i fri natur N

Det er et vildt syn at komme tæt på en hvidhaj. Foto: Rasmus Raahauge 

Søpapegøjerne lever om sommeren huler langs Mykines stejle skrænter. Foto: Jakob Øster
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