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Az átaludt július négyedikei tűzijáték után kicsit 

pihentebben ébredt a csapat, így  

folytatódhatott a töménytelen mennyiségű 

ennivaló, ruhanemű és egyéb kacat elpakolása. 

Délután átálltunk a benzinkúthoz tankolni, 

majd elindultunk az idei nagy útra, a hajót a 

már ismert Bulidog Cove irányába kormányozva.  Még közel volt a sewardi kikötő, amikor 

elkezdtünk beszélgetni az idei tervekről, és ezzel az útvonalunk rögtön meg is változott. 

Néhány perce még Kodiak városkája volt az első hét végére elérendő cél, ez mostanra már 

nem tűnt annyira fontosnak. Úgy döntöttünk, inkább egyből behajózunk a Shelikoff Straitbe 

és meglátogatjuk a Hallo Bay-t, ahol ezidőtájt sok grizzly medve tanyázik. A hosszú téli álom 

után ott eszi magát degeszre sok sovány medve.  Kodiakba meg majd bemegyünk visszafelé. 

Az esti fények ismét ámulatba, majd révületbe ejtették legénységemet, így rövidesen 

egyedül maradtam a kokpitban, hogy éjfél után csendes magányomban rakhassam le a 

horgonyt az öbölben.  Bár azt mondják, az átálláshoz annyi nap kell ahány óra az idő 

eltolódás, én mégis bizakodom, hogy ez náluk nem tart el másfél hétig.  

A következő reggel legénységem csodálkozó szemekkel nézte az öböl hegyes szikláit.   

 

 



Megspóroltuk a reggeli idejét és már 

indultunk is tovább.  A fokozatosság 

fontos, így ezen a napon még 

rövidebb szakaszt hajóztunk és egy 

Rugged Island nevű sziget Hoof Cove 

nevű öblöcskéjében vetettünk 

horgonyt. Idejekorán érkeztünk, így 

arra is maradt időnk, hogy partra 

szálljunk öregecske csónakunkkal és 

a Jerry barátjától kapott kis Evinrude motorunkkal.  Ez a kis motor a gépkönyv szerint 1965-

ben készült, de még ma is meglepően jól működik. Gondos gazdája lehetett.   

     

 



  

 

   

   



A következő napi tervünkben már egy 64 

mérföldes út szerepelt, és ezen a napon 

kétszer is láttunk bálnákat. Az első bálnák 

mindig megörvendeztetnek bennünket, 

most azonban a második csapat volt 

igazán különleges.  Az egyikőjük olyan 

fröcskölést, csapkodást és integetést 

mutatott be, ami beleillett volna egy 

amerikai showba is, ráadásul minden 

felbukkanáskor huhogó, fütyülő hangokat hallatott.  Gergő még nem vitorlázik 24 órája és 

már kétszer is látott bálnákat. Szerencsés fiú, ezt az is mutatja, hogy Ő Csenge kedvese  . 

  

Estére eljutottunk a Shelikoff Strait bejáratában lévő Amatuli szigetek szélfútta, lakatlan, ám 

nagyon gazdag állatvilággal megáldott keleti szigetének vadregényes öblébe. Errefelé az eső 

nem megy ritkaság számba, így azután nehezen keltem fel hajnali ötkor, pedig már jó ideje 

hallottam a leeresztett pót cinkanódunkkal incselkedő fókákat. Ketten voltak, bátran 

odajöttek a hajóhoz és valóban játéknak vélték a leeresztett anódjainkat.  Ettől a játéktól hol 

a fóka, hol az anód koppant egyet a hajó fém testén. Ettől a zajtól azonban csak én nem 

tudtam aludni, legénységemet még mindig a markában tartotta az álomkór. A fókák minden 

esetre nem voltak sértődősek és nézőként velem is beérték. 



Ezen a napon nagyon jó szelünk és szép időnk volt, így nagyon élveztük a vitorlázást a 43 

mérföldre lévő Sukoi Bay-ig. Ezt a sekély és nyitott öblöt rajtunk kívül a szél és az árapály 

hullámzása is meglátogatta, így azután egy igazi túlringatott bölcsőben éreztük magunkat.  

Ha már partra nem szálltunk, megpróbáltunk horgászni. Elsőre Kristófnak volt kapása, egy 

kisebb méretű halibut akadt horogra, aminek kiemelésére persze esélyünk sem volt. Vagy 

ugyan ez a hal, vagy egy barátjával közösen, de ezen a napon két csalival és néhány méter 

damillal gazdagabbak lettek. A halibut az a fajta lapos hal, amelyikből gyakran fognak száz 

kiló feletti példányokat és az eddigi (horgász versenyen fogott) világrekorder példány 208 kg. 

A miénk persze ennél jóval kisebb volt, de kampó nélkül kivenni ezt sem lehetett. 

Reggel, jó széllel tovább vitorláztunk a célként kitűzött Hallo Bay felé. Az öbölben három 

halászhajó jelenléte is sejtette a jó fogás lehetőségét. A nap során többször is hoztak 

turistákat hidroplánokkal, lévén a medvék jelenléte sokak fantáziáját megmozgatják. Mi 

vitorlással jöttünk és fel alá hajóztunk a part mentén, míg az első medvét megláttuk. Itt a 

part menti vizek sekélyek, így csak nagyon távolról láthattuk őkelmét. Milyen igazságtalan is 

a világ! Ezekben a vizekben több tucat vidra sziesztázott, aranyos kis állatok, akiktől tavaly 

elolvadtunk. 

 
Mostanra azonban a vidrák megszokottá váltak számunkra, és bennünket már a medvék 

érdekeltek.Végül egyetlen medvét láttunk a hajóról, és arra a felvetésemre, hogy menjünk ki 

dingivel a partra, kevés 

bíztató szó érkezett. Még 

szerencse, hogy nem 

hagytam magam lebeszélni, 

és látván Kristóffal közös 

készülődésünket Orsi lett a 

harmadik, aki  csónakba 

szállt.  

 Megérte! A parton előbb a 

jókora medve lábnyomok 

keltették fel a figyelmünket, 



majd a folyó túloldalán megláttuk az első grizzlyket.  A távolság itt sem volt kicsi és köztünk 

volt a folyó is, de ez jelen helyzetben megnyugtatónak tűnt.  Sokáig sétálgattunk és tíznél 

több medvét láttunk a túlparton, köztük egy anyát két boccsal.  A medvéket mi vajmi 

kevéssé érdekeltük, összes figyelmüket a táplálkozásra fordították.  Alighanem éhesek 

voltak. Bizony, nekünk sem tűntek még jól táplált, gömbölyödő  állatoknak.  Mindenesetre 

megérte eljönni ide a Hallo Baybe, és megérte dingibe ülni, hogy természetes 

környezetükben láthassuk ezeket a gyönyörű állatokat.

 

 


