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BARNEROVET

Når Afrikas største gribber er i arbeid,
har døden som regel innhentet byttet.
Men ikke denne gangen...

Tekst og foto: Roy Mangersnes
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et hadde vært en fin
morgenøkt med spennende fotografering i
Kenyas mest populære nasjonalpark,
Masai Mara. Jeg var
på vei tilbake til campen da jeg så to store fugler på savannen med en liten antilope
trippende nervøst ved siden. Jeg
fikk opp kikkerten og så to øregribber, Afrikas største gribb, som
hadde samlet seg rundt et dyr på
marken. En Thompsongaselle
gikk nervøst i ring rundt fuglene.
Jeg skjønte raskt at her var noe på
gang og hastet opp mot dyrene.
Med forsiktig manøvrering fikk
vi Land Roveren i posisjon og jeg
kunne tydelig se kalven som lå
nede, men fortsatt var i live. Den
løftet hodet et par ganger og ga fra
seg en svak lyd. Moren sto bare et
par meter fra de store åtselsfuglene og var tydelig stresset. Ungen
var trolig blitt syk, og for svak til å
reise seg, og naturens renholds-

Brutalt: Antilopemorens
desperate forsøk på å forsvare ungen blir kontant avvist
med sylkvasse nebb og klør.
verk hadde siktet seg inn for å
rydde unna det døde dyret.
Men kalven var ikke død og
moren hadde tydeligvis ikke gitt
opp håpet. Med stort mot kastet
hun seg mot gribbene, som på sin
side svarte med å sette opp de
fryktinngytende klørne i forsvarsposisjon. Mens den ene gribben
jaget antilopen noen meter unna,
begynte den andre å dra kalven
langs bakken. Uten mulighet for å
hjelpe sin håpefulle måtte moren
se at gribbene åpnet bakparten på
kalven og begynte å spise mens
ungen fremdeles pustet.
Ikke før var øregribbenes nebb
farget av blodet, så var et titalls
andre gribber i luften. Som jagerfly kom de på stive vinger inn for
landing for å få seg en bit av den
nå døde kalven. Jeg fotograferte
ivrig og i søkeren så jeg hvordan
moren ble presset stadig lengre
unna av de baksende rovfugleNr. 46 2013
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ne. Også sjakalene begynte å
samle seg i området.
Etter ti mutter var det bare
noen skinnfiller og en blodflekk
igjen på den tørre savannen, men
bak flokken med gribber sto
fremdeles den lille antilopen og
så etter kalven sin. Hennes svake
«bjeff» brøt så vidt gjennom
lyden av skvaldrene gribber, men
det var ingen som svarte. Savannens ryddemannskap hadde vasket ut alt håp.
Det var først etter at jeg senket
kamera at det gikk opp for meg
hva jeg hadde opplevd og dokumentert. Naturen kan være fascinerende og nådeløs på samme
tid, og dette dramaet var bare ett
av mange som finner sted på savannen hver eneste dag. Naturen
gir og naturen tar, slik er en natur
i balanse. 

Øyenvitne:
Ungen fortæres
med glupende
apetitt med
moren som fortvilet tilskuer.

WarmUp Link

VARM BILEN
MED MOBILEN

Tenk hvor godt det er å sette seg inn i en varm
bil mens naboen sliter med å skrape is av ruta.
WarmUp installert i bilen gir deg forvarmet
kupé, isfrie ruter, startklar motor og du har alltid
fulladet batteri. Det kan være godt å ha når
vinteren kommer.
Oppgraderer du til WarmUp Link kan du
fjernstyre bilvarmen med mobilen, sjekke
batteristatus og temperaturen ute og
inne i bilen.
Les mer på www.defa.com eller kontakt din
merkeforhandler, ditt lokale verksted eller en
bilutstyrsforretning i dag.

