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Efter många års förhand-
lande och planerande 
anlände han äntligen till 
Orsa Björnpark några 

dagar före midsommar. Den 2,5 
år gamla Kodiakbjörnen Taquka.
 Stammen lever på Kodiak 
Island i Alaska och det är första 
gången på 35 år som en björn får 
lämna sitt hemland. Att det blev 
Orsa Björnpark beror på flera 
omständigheter.
 Det grundläggande är hans 
allra första bakrund. Taquka blev 
ensam sedan hans mamma skju-
tits och togs om hand av myndig-
heterna på Kodiak Island.
 Sedan flera år tillbaka har 
Orsa Björnpark haft  konntakter 
i Alaska i försök att få hit en av 
dessa björnar. Efter att ha blivit 
granskade i många instanser blev 
den utvald som enda park i värl-
den för att ta emot en björn.
 Efter mellanlandning i New 
York flögs Taquka vidare till Ar-
landa med efterföljande biltran-
sport till Orsa. Där väntande
hans nya hemvist, 
 Kodiak Island som har kos-
tat 22 miljoner kronor, varav 
fem miljoner utgörs av bidrag. 
Förutom möjligheten att se 
björnarna får besökarna informa-
tion om Kodiak  Island och om 
ursprungsbefolkningen i Alaska.

Välkommen
Taquka

Av Ingemar Carlsson
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Banden är hopknutna av fr v VD Tor-
björn Wallin, Dalarnas landshövding 
Maria Norrfalk, William R Stewart från 
USA;s ambassad och Larry Van
Daele, Alaska Fish & Game.

Kalle Moreus hälsade Taquka välkom-
men.

Världens största björn
Kodiakbjörnarna är världens 
största björnar, men Taquka 
har ännu inte uppnått någon 
särskilt imponerande storlek.
Han väger “bara” cirka 235 
kilo men ska som fullvuxen 
komma upp i 700-800 kilos 
vikt.
 Taquka kan röra sig på en två 
hektar stor yta där det finns en 
damm med inplanterad öring 
som han skall kunna fånga.
 Varje dag serveras han ca 5-6 
kilo död fisk, äpplen, morötter 
och kött.

 Omkring 250 personer bevitt-
nade invigningen med Dalarnas 
landshövding Maria Norrfalk och 
William R.Stewart från USA:s 
ambassad i Stockholm. 
 Vid sådana här tillfällen klip-
per man vanligtvis av ett band.  
Nu knöt man i stället i hop i band 
för att manifestera samararbetet 
mellan Sverige och USA. På 
plats fanns också Larry Van Da-
ele från Alaska.
 I och med detta har Orsa 
Björnparks stora dröm gått i 
uppfyllelse efter något som från 
början tedde sig omöjligt. Kom-
munalrådet i Orsa kommun Ma-
rie Olsson tackade Alaska för att 
björnparken fått hit en Kodiak-
björn och påminde om att turis-
men är den största och viktigaste 
näringen i kommunen.
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nindre sjöar med levande fisk. 
Över området går en gångbro 
4-6 meter över marken för att 
besökarna ska kunna komma 
riktigt nära björnarna. Det finns 
också en utställningslokal med 
utblicksfönster strategiskt pla-
cerad centralt på området. 
 På Tigerberget finns Amur-
tigrar (populärt kallade Sibi-
riska tigrar). Polar World är 
världens största Isbjörnsan-
läggning och i Leopard Center, 
en av Europas största leopard-
anläggningar, finns persisk 
leopard.  
 Högst upp ligger Toppstugan, 
561 meter över havet.

Kodiakbjörnarna är världens 
största landlevande rovdjur och 
lever vilda på Kodiak Island i 
Alaska. Björnarna lever på en ö 
och kan därför inte sprida sig
utan finns naturligt endast på en
enda plats.
 Hanarna kan väga upp till 
800- 900 kg, och honorna som 
är lite mindre upp till 500 kg. De 
fångar gärna lax och när laxen 
vandrar kan flera Kodiakbjörnar
vistats i samma område för att 
fånga dem.

 På ön lever 12 000 människor  
tllsammans med cirka 3 000 björ-
nar. Taquka är ordet för björn på 
det språk som talas av ursprungs-
befolkningen.
 Kodiakbjörnarna bidrar till tu-
ristnäringen i Alaska som anord-
nar fotosafari och expeditioner 
för att se de mäktiga björnarna.
 Taquka omhändertogs efter 
en årliga björnjakten i december 
2010. Därefter har han bott på 
Alaska Wildlife Conservation 
Center på fastlandet i Alaska.

Två bolag flyger från Anchorage
Kodiak Island och resan tar om-
kring en timme. Tidtabellen beror 
på årstiden men i regel går det 
upp till åtta flygningar per dag. 
 Det finns även en kort flyg-
linje från Homer liksom båtför-
bindelser.

Orsa Björnpark är Europas 
största björnpark och öppnades 
1986. Parken  är öppen året 
runt med ca 200 000 årliga 
besökare, Det är ingen vanlig 
djurpark, utan en unik möjlig-
het att betrakta djuren i deras 
naturliga miljö. Utmed den 
långa, men tyvärr något branta, 
gångvägen kan men se björn, 
varg, lo, räv, berguv och järv 
tillsammans med ett tiotal 
brunbjörnar. Här lever även 
Kamtjatkabjörnarna Peter den 
Store och hans syster Sofia. 
 Kodiak Island är ett nybyggt 
område som innehåller både 
skogspartier, vattendrag, 

I närheten 
Nästan granne med björnpar-
ken ligger Fryksås fäbod med 
anor från 1500-talet, genuin 
dalamiljö och en milsvid utsikt 
över Siljansbygden. 
 Här passerar en etapp av den 
34 mil långa Siljansleden för 
vandrare. Här finns flera möj-
ligheter till boende både på 
hotell och pensionat.

Europas största björnpark


