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Um hálfan hnöttinn
I: Ferð skógræktarfólks til Kamtsjatka

Höfundur Ragnhildur Freysteinsdóttir

Skóg rækt ar fé lag Ís lands hef ur und an far inn ára tug eða svo stað ið fyr ir al menn um fræðslu ferð um til 
út landa. Í ár var stefn an tek in í aust ur, til Kamtsjatka-skag ans í Rúss landi og lögðu 55 ferða lang-
ar af stað föstu dag inn 12. sept em ber og komu heim tveim ur vik um síð ar, þann 26. sept em ber. 

Flog ið var til Moskvu um Skand in av íu og það an með beinu flugi til Petr opa vlovsk, sem er mið stöð 
Kamtsjatka-svæð is ins. Far ið var upp skag ann til bæj ar ins Esso og skoð að lands lag, gróð ur far (sér stak-
lega skóg ar) og menn ing, þá sér stak lega menn ing frum byggja svæð is ins. Ferð in var und ir bú in í sam-
starfi við Pét ur Óla Pét urs son, sem hef ur ver ið far ar stjóri fyr ir marga ís lenska ferða hópa til Rúss lands 
og skipu lagði með al ann ars ferð Skóg rækt ar fé lags ins til St. Pét urs borg ar og Ark hang elsk árið 2006. 
Aðr ir far ar stjór ar (frá Skóg rækt ar fé lagi Ís lands) voru Brynjólf ur Jóns son og Ragn hild ur Frey steins-
dótt ir. Í þess ari grein verð ur fjall að stutt lega um Kamtsjatka-skag ann og far ið yfir það helsta sem fyr ir 
augu bar í ferð inni og mesta at hygli vakti. Nán ar verð ur fjall að um skóga á skag an um í annarri grein.



37SKÓGRÆKTARRITIÐ 2008

Kamtsjatka – land og þjóð
Kamtsjatka er skagi aust ast í Rúss landi og mynd
ar ásamt hluta af „meg in land inu“ Kamtsjatka
sjálf stjórn ar hér að ið. Höf uð stað ur Kamtsjatka er 
Petr opa vlovskborg (fullu nafni Petr opa vlovsk
Kamchat sky). Sam göngu leið ir á landi eru mjög tak
mark að ar, en sem dæmi þá er Petr opa vlovsk ekki 
í vega sam bandi við um heim inn. Að al at vinnu veg ir 
á skag an um eru sjáv ar út veg ur, náma vinnsla, skóg
ar högg, veið ar, hrein dýra bú skap ur og ann ar land
bún að ur (þar af mik il heima rækt), her þjón usta og 
þjón usta við her inn og ferða þjón usta.

 Kamtsjatkasjálf stjórn ar hér að ið er um 470.000 
km2 að flat ar máli, en skag inn sjálf ur, sem teyg ir sig 
um 1250 km suð ur í haf út frá rúss neska meg in land
inu, er rúm lega 270.000 km2, eða tæp lega þre föld 
stærð Ís lands. Þar sem hann að grein ist frá meg in
land inu er breidd hans að eins rúm ir 100 km, en 
mesta breidd hans er um 450 km (um miðju). Skag
inn ligg ur nokkurn veg inn á milli 50° og 60° n.br., 
mark að ur af Kyrra hafi að aust an og Ok hotska hafi 
að vest an. Eft ir skag an um ganga tveir meg in fjall
garð ar, Mið fjall garð ur (Sred inny) og Eyst rifjall garð
ur (Vostochny), en fjöll þekja um ¾ af skag an um. 
Í báð um fjall görð un um finn ast eld fjöll (um 300 í 
heild) og eru þar af tæp lega þrjá tíu enn virk, flest 
í Eyst rifjall garð in um. Jarð hrær ing ar eru tíð ar, enda 
stend ur skag inn á fleka mót um Kyrra hafs fleka og 
Evr asíufleka. Einnig er víða jarð hiti og heit ar laug
ar og hver ir al geng ir. Á milli fjall garð anna tveggja 
liggja svo dal verpi, þeirra mest Kamtsjatka dal ur inn, 
en eft ir hon um renn ur Kamtsjat kafljót, sem í heild 
er um 750 km á lengd.

Fólk hef ur búið á svæð inu í mörg þús und ár, en 
skrá sett saga skag ans er frek ar stutt og hefst með 
komu rúss neskra land könn uða og kósakka um 
miðja 17. öld. Rétt fyr ir alda mót in 1700 eru fyrstu 
virki Rússa reist, en veru leg ur að flutn ing ur Rússa 
hefst ekki fyrr en á tíma Pét urs mikla, í kjöl far könn
un ar leið ang urs und ir stjórn Dan ans Vit us Ber ing 
árin 1733–1743. Vit us Ber ing lagði einnig grund
völl inn að Petr opa vlovskborg (um 1740), sem hann 
nefndi í höf uð ið á skip un um sem hann var með í 
leið angri sín um, Heilög um Pétri og Heilög um Páli. Í 
kjöl far ið fjölg ar Rúss um á svæð inu jafnt og þétt og 
fækk ar þá frum byggj um svæð is ins jafn hliða. Mik il 
fækk un varð líka í sum um dýra teg und um, en teg
und ir eins og safali, sæotr ar, rost ung ar og sæljón 
voru veidd ar hömlu laust. Í Krím stríð inu 1854 sátu 

Bret ar og Frakk ar um Petr opa vlovskborg, en íbú
um tókst að standa áhlaup Breta og Frakka af sér. 
Eft ir um sátr ið var ákveð ið að færa her skipa höfn ina 
frá Petr opa vlovsk, þar sem bær inn þótti ekki nógu 
vel stað sett ur hern að ar lega séð. Það er áhuga vert í 
ljósi þess að á 20. öld inni og tím um kalda stríðs ins 
var Kamtsjatka allt gert að hern að ar legu svæði, sem 
óbreytt ir borg ar ar Rúss lands máttu ekki heim sækja 
leyf is laust og hélst það fram til 1989. Á Kamtsjatka 
bjuggu um 500.000 manns þeg ar mest var, en íbú ar 
nú eru um 350.000, þar af flest ir (um 200.000) bú
sett ir í Petr opa vlovsk. Aðr ir stærri bæir eru Yelizovo 
(um 40.000), Vilyuchinsk (um 25.000), Mil kovo 

Meginleiðinsemfarinvar.Kort:RF

Til vinstri: Eldfjöll eru einkenni skagans. Mörg þeirra
erukeilulagaogafarformfögur.Koryakskayatilvinstriog
Avachinskayatilhægri, tvöafeinkennisfjöllumPetropa
vlovskborgar.Mynd:RF
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(um 10.000), Klyuchi (um 7.000) og UstKamchatsk 
(um 5.000). Íbú ar skag ans eru bland að ur hóp ur, 
mest Rúss ar og fólk frá fyrr ver andi ríkj um Sov ét
ríkj anna, en einnig frum byggj ar – Kor yak, Itel men 
og Ev ens, alls um 4%. 

Ein angr un á árum áður vegna hern að ar lega mik il
vægr ar stöðu, lít ill íbúa þétt leiki, tak mark að ar vega
sam göng ur, fáar og dreifð ar byggð ir og tak mörk uð 
stór iðja, hafa leitt til mik ils ósnort ins víð ern is á skag
an um. Dýra líf á skag an um er mik ið og mjög mörg 
dýr af sum um teg und um. Að al lega eru það spen dýr, 
fisk ar, fugl ar og skor dýr, en auk þess eru þar ör fá ar 
teg und ir skrið dýra, salamandra og froska. Stærsta 
dýr ið og aðal ein kenn is dýr skag ans, er skóg ar björn 
(Ursusarctosberingianus), en álit ið er að það séu 
um 10 þús und birn ir í Kamtsjatka. Þeir lifa að al lega 
á fiski (sér stak lega laxi), berj um og grös um og eru 
yf ir leitt mann fæln ir, en þó voru nokkr ir ferða lang
ar í hópn um svo heppn ir að sjá þeim bregða fyr ir. 
Ann ars finn ast um 90 teg und ir spen dýra á og við 
skag ann – úlf ar, ref ir, gaup ur, jar far, safal ar, ýms
ar hreysikatta teg und ir, otr ar, hrein dýr, fjalla sauð fé, 
hér ar, múrmel dýr, læm ingj ar og íkorn ar, sum ar að
flutt ar eins og elg ir, bí sam rott ur, bjór ar og mink ar. 
Með fram strönd um má svo finna seli, sæljón, rost
unga og hvali.

Af fugl um eru rúm lega 250 teg und ir, með al ann
ars end ur, máfar, tít ur, lund ar, krák ur og hrafn ar, 
spörv ar og söngv ar ar. Stærst ur er brim örn inn (Hali
aeetus pelagicus), en um 60% af stofni hans er á 
Kamtsjatkaskag an um. Það eru svo lax fisk arn ir sem 
setja mest an svip sinn á fiski stofna á skag an um sjálf
um, en þar má finna all ar sex und ir teg und ir Kyrra
haf s laxs ins (chin ook/King, chum, silf ur lax/coho, 
seema, hnúð lax og rauð lax/sockeye), auk regn boga
sil ungs, bleikju, ur riða og harra. Mið að við hnatt
stöðu er lofts lag held ur kalt, með löng um vetr um og 
stutt um, vætu söm um og svöl um sumr um (sem dæmi 
má taka að sam kvæmt upp lýs ing um heima manna 
er rækt un ar tími kartaflna styttri þar en hér lend is). 
Á mið hluta skag ans, skýlt af háum fjöll um, rík ir 
meira meg in lands lofts lag, með köld um vetr um og 
heit um sumr um. Ann ars er veð ur far mjög mis jafnt 
inn an skaga og skipt ir þar af staða við hafi og fjöll
um mestu. Á Kamtsjatka vaxa tæp lega 1200 teg und
ir blóm plantna og byrkn inga (sam an bor ið við um 
490 á Ís landi). Eitt ein kenni á skag an um er hversu 
há vaxn ar ýms ar gras teg und ir verða, en ann ars er 
stór hluti skag ans skógi vax inn og er ríkj andi teg

HaustlitiríBystrinskyþjóðgarðinum.Mynd:RF

Rostungareruvanalegaekkiáferðinnijafnsunnarlegaog
Petropavlovsk, en þessi var ekki að láta breiddargráður
stýrasínumferðum.Eftirhömlulausaveiðifyrráöldum
eruþeirhelduraðnásérástrik.Mynd:RF



39SKÓGRÆKTARRITIÐ 2008

und þar stein björk. Nán ar verð ur fjall að um skóga 
Kamtsjatka í sér stakri grein.

Frum byggj ar Kamtsjatka
Elstu um merki um mann fólk á Kamtsjatka eru um 
21 þús und ára göm ul, en á þeim tíma var land brú 
á milli Sí ber íu og NAm er íku og mik ið um hreyf
ing ar fólks þar á milli, með al ann ars for feð ur inúíta 
og indíána í Am er íku. Að hluta til eiga frum byggj ar 
á Kamtsjatka og indíán ar á norð vest ur strönd Am
er íku sam eig in leg ar ræt ur, enda lífsmáti, tungu mál 
og goðsagn ir þeirra um margt lík ar. Í dag eru þrjár 
þjóð ir frum byggja á Kamtsjatka – Itel men, Kor yak 
og Ev ens, en Ev ens eru reynd ar seinni tíma við bót. 
Kor yak fólk ið bjó á norð ur hluta skag ans, en Itel men 
á mið og suð ur hluta hans. 

Itel men fólk ið voru veiði menn og safn ar ar, enn á 
stein ald ar stig inu, þeg ar Rúss ar komu til Kamtsjatka. 
Það lifði að miklu leyti á fiski og jurt um og því voru 
byggð ir þess flest ar út við sjó eða ár. Á vet urna bjó 
það í jarð hýs um, en á sumr in í keilu laga hús um á 
súl um og var fisk ur hengd ur upp und ir hús un um til 

að þurrka hann. Áætl að hef ur ver ið að fjöldi Itel
men við komu Rússa hafi ver ið 25 þús und, en far
sótt ir og yf ir stjórn Rússa snar fækk uðu þeim. Einnig 
kom til mik il blönd un við Rússa, en af um 2.500 
Itel men í dag eru marg ir með ansi hátt hlut fall af 
rúss nesku blóði. Itel men fólk ið varð líka fyr ir mik illi 
„rúss nesk un“ – flest ir tala rúss nesku sem sitt móð
ur mál og að eins ör fá ir kunna enn Itel men mál ið og 
hefð bundn ir sið ir og venj ur eru nær út dauð ir. Enda 
eiga sum ir sið ir þeirra kannski lít ið upp á pall borð ið 
hjá nú tíma fólki, eins og sú venja að láta hundana 
í byggð um þeirra eða rán dýr in í skóg in um éta lík 
hinna látnu. Mesta ham ingja þeirra var víst að vera 
ét inn af góð um hund um, enda tryggði það gott 
braut ar gengi í und ir heima!

Menn ing Kor yak fólks ins hef ur stað ið bet ur af 
sér inn komu Rússa held ur en menn ing Itel men, 
enda barð ist það meira gegn Rúss um. Það hef ur líka 
bland ast minna við Rússa, þar sem það var inn byggt 
í hefð bundna menn ingu að forð ast blönd un við 
aðra. Kor yak fólk ið skipt ist í tvo hópa, hrein dýra
hirða inni í landi sem færðu sig til með hjörð inni og 

Ekkivoruallirferðalangarsvoheppniraðsjábjörnútiínáttúrunni.FyrirflestavarþessivígalegibangsiísafninuíPetr
opavlovskþaðsemþeirkomustnæstþvíaðsjábjörn.Mynd:RF
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veiði menn með fasta bú setu við strönd ina, vötn og ár 
og voru hóp arn ir nokk uð frá brugðn ir hver öðr um, 
bæði í út liti og hí býl um. Hrein dýra hirð arn ir bjuggu 
í píramídalög uð um tjöld um úr hrein dýra skinni, en 
hí býli veiði mann anna, voru sex hyrnd í lag inu og úr 
trjá bol um, með „vind brjót“ efst á þak inu (í lag inu 
eins og regn hlíf á hvolfi). Ólíkt Itel men höfðu Kor
yak greftr un ar siði (til enn í dag) og brenndu lík in á 
bál kesti. Í dag telj ast Kor yak um níu þús und, þar af 
seg ist um helm ing ur tala Kor yakmál ið.

Ev ens fólk ið kom til Kamtsjatka frá ASí ber íu við 
upp haf 19. ald ar og sett ist að á norð ur hluta skag
ans. Meg in mið stöð þeirra í Kamtsjatka er Bystr in
skysvæð ið í kring um Esso, en þar búa um þús und 
þeirra. Ev ens voru hrein dýra hirð ar, sem ólíkt ná
grönn um sín um not uðu ekki bara sleða, held ur sátu 
hrein dýr in líka, þótt hest ar hafi leyst þau af hólmi 
sem far ar skjót ar í dag. Ev ens fólk ið bjó í sex hyrnd
um tjöld um úr hrein dýra skinn um („júrta“) og reisti 
smá kofa, líka „súlu hús um“ Itel men, sem geymsl ur. 
Eins og aðr ir frum byggj ar svæð is ins hafa Ev ens orð
ið fyr ir nokk urri „rúss nesk un“, en hafa þó varð veitt 
ýmsa siði og venj ur og áhuga vert var að heyra að 

hluti af yngra fólk inu kýs að snúa aft ur til hefð bund
ins hrein dýra bú skap ar, frek ar en að búa í „venju leg
um“ þorp um.

Ferða saga
Ferð in hófst árla morg uns föstu dag inn 12. sept em
ber, með flugi ann ars veg ar til Stokk hólms og hins 
veg ar Helsinki, en hópn um var skipt á leið inni út. 
Það an var svo flog ið áfram til Moskvu og lentu vél
arn ar með stuttu milli bili þar. Kom Pét ur Óli með 
hópn um sem fór um Helsinki, en á móti Stokk
hólms för um tók að stoð ar kona Pét urs, Val ent ína 
Bala banova, sem var hópn um inn an hand ar út alla 
ferð ina. Moskva tók á móti Ís lend ing un um með úr
hellis rign ingu, þannig að ekk ert var gert meira þann 
dag inn en að koma fólki á hót el í Moskvu.

Sem bet ur fer hafði stytt upp yfir nótt ina, þannig 
að kom ið var hið fal leg asta veð ur í Moskvu á laug
ar deg in um 13. sept em ber, þótt held ur svalt væri. 
Dag ur inn byrj aði á skoð un ar ferð, und ir leið sögn 
þeirra El enu og Júl íu og hófst skoð un ar ferð in í 
Kreml. Þar var far ið yfir helstu kenni leiti – turna, 
kirkj ur, Keisara klukk una, Keis ara fall byss una, ráð

HefðbundinhíbýliKoryakfólksins.Gangurinntilhægrivarsumarinngangur,enaðvetritilvarfariðinnumopefstá
húsinu.„Regnhlífin“ofanávartilaðbrjótaniðurvindogminnkasnjósöfnuníkringuminnganginn.Mynd:RF
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stefnu höll ina og garða, en þar mátti með al ann ars 
sjá eik eina, sem Júrí Gagar ín gróð ur setti tveim ur 
dög um eft ir að hann kom til baka úr geimn um og 
virt ist hún þríf ast vel. Einnig mátti sjá mjög glæsi
lega sýn ingu fót göngu og reiðliðs for seta varð ar ins, 
en hún er ein göngu á há degi á laug ar dög um, þannig 
að heim sókn in í Kreml var vel tíma sett. Að skoð un í 
Kreml af lok inni var svo hald ið á Rauða torg ið, þar 
sem tæki færi gafst til að skoða GUM, sem er fyrsta 
flokks versl un ar mið stöð, byggð rétt fyr ir alda mót in 
1900, eða St. Basildóm kirkj una, allt eft ir því sem 
fólk vildi. 

Eft ir há deg is verð var svo hald ið í rútu ferð um 
borg ina, þar sem hægt var að sjá margt af því mark
verð asta í borg inni  Moskvuána, Luzhnikiíþrótta
höll ina og önn ur Ólymp íu mann virki, gaml ar hall
ir, Moskvuhá skóla og aðra „Stalínskýja kljúfa“, 
en svo kall ast sjö auð þekkj an leg ar bygg ing ar sem 
Stalín lét reisa í kring um 1950, klaust ur og við gerð
ar næpu kirkj ur og höf uð stöðv ar KGB, en brand ari 
einn á Sov éttím an um um þá bygg ingu var þannig 
að kjall ar inn þar væri svo djúp ur að hann næði alla 
leið til Sí ber íu!

Stór hluti bæði sunnu dags og mánu dags fór í flug
ið til Kamtsjatka, enda um 9 tíma flug þang að, flog
ið yfir mörg tíma belti og tími tap ast þeg ar far ið er 
í aust ur. Í ljós kom einnig að sex tíma seink un var 
á flug inu, þannig að ferða lang ar fengu að kynn ast 
flug vell in um í Moskvu mjög vel! Op in bera skýr ing
in á sein kun inni var sú að það væri vegna vonds veð
urs í Petr opa vlovsk en held ur þótti fólki trú legra að 

sein kun in tengd ist flug slysi sem varð þenn an dag í 
bæn um Perm. Enda kom í ljós þeg ar lent var í Petr
opa vlovsk, síð deg is þann 15. sept em ber, að þar var 
sól skin og blíða og hafði ver ið það. Var þetta ágæt
is kennslu stund í því að skipu lag í Rúss landi get ur 
bæði ver ið stíft og sveigj an legt! Á móti þreytt um 
ferða löng um í Petr opa vlovsk tóku þau Júl ía og Al
ex ey, sem fylgdu hópn um all an tím ann sem dval ið 
var í Kamtsjatka. 

Á Kamtsjatka þurfti að skipta hópn um í tvennt, en 
erfitt er með gist ingu fyr ir svona stór an hóp ann ars 
stað ar en í höf uð staðn um Petr opa vlovsk. Því skildu 
nú leið ir með ferða löng um og lagði helm ing ur þeirra 
(hóp ur A) af stað áleið is til bæj ar ins Esso, en hinn 
helm ing ur inn (hóp ur B) varð eft ir í Petr opa vlovsk. 
Báð ir hóp arn ir mætt ust svo um stund þann 19. sept
em ber, þeg ar hóp ur A hélt til baka til Petr opa vlovsk 
og hóp ur B var á leið inni til Esso og svo hitt ust hóp
arn ir í Petr opa vlovsk þeg ar hóp ur B snéri til baka.

Grein ar höf und ur var í far ar broddi fyr ir hópi B 
úti á skag an um og mið ast því eft ir far andi frá sögn 
af skag an um að mestu leyti við þann hóp. Dag
skrár at riði voru hin sömu fyr ir báða hópana, þótt 
á mis mun andi dög um væri og eini veru legi mun ur á 
upp lif un hópanna tveggja því tengd ur mis mun andi 
veðri, en báð ir hóp arn ir fengu bæði sól skins og 
rign ing ar daga.

Á dag skránni í Petr opa vlovsk var skoð un ar ferð um 
borg ina og ná grenni, ferð að Mut nov sky eld fjall inu 
og einn dag ur var gef inn frjáls. Hófst skoð un ar ferð
in um borg ina á heim sókn í safn ið í Petr opa vlovsk, 

ÞegarkomáRauðatorgiðvildisvotilaðþarvarkröfu
gangakommúnista,semvarskemmtilegtminniúrfortíð
inni,eneinhverntímahafanúveriðfleiriíslíkumgöngum,
þvíþátttakendurnáðuekkitveimurtugum.Mynd:RF
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en það er allt í senn mál verka safn, nátt úru fræð i safn 
og þjóð minja safn og spann ar því flest ar hlið ar sögu 
og nátt úru á Kamtsjat ka skag an um. Sér stak lega voru 
frum byggj um skag ans gerð góð skil þar. Eft ir safn ið 
var svo hald ið upp í hæð irn ar, sem Petr opa vlovsk 
hlykkj ast utan um, til að fá gott út sýni yfir höfn ina 
og elsta hluta borg ar inn ar og var sér lega fal leg fjalla
sýn það an, en mörg stór eld fjöll eru í næsta ná grenni 
borg ar inn ar. Eft ir há deg is mat var svo stefn an tek
in út úr bæn um og ekið út að fín ni sand strönd við 
Kyrra haf ið, þar sem ferða lang ar fengu tíma til að 
sinna sín um hugð ar efn um  tína fræ og skelj ar, taka 
mynd ir eða vaða út í sjó inn. Eng inn lagði þó í sund, 
enda mun hita stig ið á sjón um þarna aldrei fara upp 
fyr ir 15°C, jafn vel á heit ustu dög um og er það held
ur svalt fyr ir Ís lend inga, vana heit um laug um!

Dag inn eft ir (17. sept em ber) var svo frjáls dag ur 
hjá Blið um og fór um 2/3 hóps ins í sigl ingu þann 
dag, sem ferða þjón ustu fyr ir tæki þeirra Al ex ey og 
Júl íu bauð upp á, en aðr ir fóru í eig in æv in týra ferð ir 
í Petr opa vlovsk og ná grenni. Var veð ur sér lega gott 
þenn an dag (reynd ar fengu Alið ar líka gott veð ur 
sinn frjálsa dag) og sigl ing in því hin ánægju leg asta. 
Margt áhuga vert bar fyr ir augu  kletta og hamra við 
sjó, fugla björg og marg ar teg und ir fugla, rost ung, 
seli, sæot ur og ýmis skip, auk þess sem svo skemmti

lega vildi til að þeg ar ver ið var að snúa til baka var 
slökkviflug vél að æfa upp töku og los un vatns og 
gafst því gott tæki færi til að sjá að verki þetta mik il
væga hjálp ar tæki í bar átt unni við skóg ar elda.

Fimmtu dag inn 18. sept em ber héldu svo Blið ar af 
stað norð ur skag ann til Esso. Gist var eina nótt á 
leið inni, í bæn um Mil kovo, sem er tæp lega 300 km 
norð ur af Petr opa vlovsk. Mal bik nær ekki nema um 
150 km norð ur af Petr opa vlovsk og lang ar dag leið ir 
því leið in legri á mis góð um mal ar veg um. Auk þess 
var ekki ver ið að splæsa nýj ustu rút un um í akst ur á 
mal ar veg un um og fengu því ferða lang ar að hrist ast 
nokk uð á leið inni. Til Mil kovo var kom ið nokkru 
eft ir há degi og eft ir síð bú inn há deg is mat var hald ið 
í skóg ar göngu und ir leið sögn heima manns. Höfðu 
fræsafn ar ar þar tök á að tína fræ og voru menn al
mennt spennt ast ir fyr ir björk og hæru öl. Heimt ur 
fræja af þeim teg und um voru þó tak mark að ar og 
virt ist ekki vera gott fræár hjá þeim.

Eft ir eina nótt í Mil kovo var svo ekið til Mene
dek, sem er nokk urs kon ar „menn ing ar mið stöð“ 
Ev ens fólks ins, en þar má með al ann ars finna dæmi 
um hefð bundna íveru staði. Þar hitt ust hóp arn ir um 
há deg is bil ið. Upp haf lega stóð til að all ur hóp ur inn 
myndi snæða sam an, en í ljós kom að ekki var til 
borð bún að ur fyr ir nema 30 manns, þannig að hafa 

ÚtsýniyfirhöfninaíPetropavlovsk.Nærómögulegteraðnáyfirsýnyfirborginaalla,nemaúrlofti,þvíhúnhlykkjast
utanummargarhæðir.Mynd:RF



43SKÓGRÆKTARRITIÐ 2008

varð vakta skipti í matn um. Í boði var laxa súpa 
með hveiti boll um að hætti Ev ens fólks ins og þótti 
hún held ur þunn á ís lensk an mæli kvarða. Hóp arn ir 
kvödd ust og Blið ar héldu í leið sögn um svæð ið, á 
með an Alið ar lögðu af stað aft ur til baka til Petr
opa vlovsk. Eft ir fræðslu um hefð bund ið líf og sögu 
Ev ens fólks ins hélt svo Blið ið til Esso, þar sem gist 
var næstu tvær næt ur.

Dag inn eft ir kom una var byrj að á því að fara í 
upp lýs inga mið stöð Bystr in skyþjóð garðs ins, sem 
stað sett er í Esso, þar sem á móti hópn um tók 
Hanna frá Stutt gart. Hún er í námi í vist fræði og 
vinn ur sem sjálf boða liði í þjóð garð in um, sem verk
leg an hluta af námi sínu. Sagði hún stutt lega frá 
þjóð garð in um, því mark verð asta sem þar er að 
finna og þeim vand kvæð um sem garð ur inn á við að 
etja, en þar kem ur helst til að garð ur inn er stór og að 
miklu leyti ógreið fær, en þjóð garðs verð ir fáir og eft
ir lit er því mjög erfitt. Eft ir kynn ing una tók hin inn
fædda Natal ia við og leiddi göngu um bæ inn. Esso 
er ekki stór bær á rúss nesk an mæli kvarða, með um 
2.000 íbúa og ber þess merki að vera fjarri meg in
mið stöðv um, til dæm is fæst ekki fé til al menni legr ar 
vega gerð ar og all ar göt ur bæj ar ins því mold ar göt ur. 
Ákveð inn sjálfs þurft ar bú skap ur er líka stund að ur, 

en í nær öll um görð um bæj ar ins er stund uð ein hver 
rækt un, mest kart öfl ur og ann að rót ar græn meti, kál 
og svo tómat ar og gúrk ur í gróð ur hús um. Hefð virð
ist líka vera fyr ir hunda haldi, því við hvert hús var 
hund ur og alls stað ar laus ir hund ar hlaup andi um, 
mis vin gjarn leg ir.

LandslagviðAvachaflóaervíðafallegtogfuglalífmikið.Mynd:RF

Guðmundur Magnússon og Gunnar Gunnarsson skoða
skóginníkringumMilkovo.Mynd:RF
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Eft ir göngu ferð um bæ inn var fólk gert út með 
nesti og hald ið út í skóg und ir leið sögn Hönnu. 
Stuttu eft ir að lagt var af stað byrj aði að rigna og 
rigndi stans laust það sem eft ir lifði göngu ferð ar og 
mun Alið ið hafa ver ið heppn ara með veðr ið í þess
um dag skrár lið. Þar sem ár súr koma í Esso er að
eins um 400 mm fannst sum um nú óþarfi að vera fá 
svona stór an hluta henn ar einmitt þeg ar fræ þyrst ir 

Ís lend ing ar væru á ferð inni! Rign ing in hindr aði þó 
ekki fólk í því að tína fræ og njóta um hverf is ins, en 
til dæm is mátti sjá ýmis um merki um ferð ir skóg ar
bjarna um svæð ið – fót spor og bjarn ar skít. 

Næsta dag var svo byggða safn ið í Esso skoð að, 
en það lýt ur nær ein göngu að frum byggj um svæð is
ins, Kor yak og Ev ens, en í safn inu má sjá dæmi um 
hefð bundn ar bygg ing ar og muni og var veðr ið aft ur 
kom ið á „rétt ról“ þá – sól skin og blíða. Eft ir það 
var Esso kvatt og hald ið aft ur af stað suð ur á bóg
inn. Eins og fyrr var gist í eina nótt í Mil kovo á leið
inni til baka. Ákveð ið var að halda fyrr af stað frá 
Mil kovo, til að geta stopp að meira á leið inni og var 
til dæm is kom ið við í sög un ar myllu í út jaðri Mil
kovo og feng ið leyfi til að skoða hana stutt lega.

Veð ur heppn in snérist svo að eins við hjá hópn um 
þeg ar til Petr opa vlovsk kom, þann 22. sept em ber, 
en þar var ausandi rign ing. Þann dag var Alið ið í 
ferð upp að Mut nov skyeld fjall inu og varð að borða 
nesti sitj andi inni í bíl, því það var ekki laut ar fært 
vegna vætu og varð einnig að vaða drullu upp að 
ökkla þeg ar Dachnyehvera svæð ið við ræt ur fjalls
ins var heim sótt. Blið ar voru mun heppn ari þar, því 

HádegisverðuraðhættiEvens fólksins snæddur íMene
dek.Mynd:RF

FlesthúsíEssoerulágreisttimburhús,umlukinstórumgörðumogrömmuðinnafmoldargötumbæjarins,semurðuekki
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Þaðgeturýmislegtbilaðálöngumogmisjafnlegaholótt
ummalarvegumKamtsjatka,enbílstjórarokkarvoruvið
öllubúnir.HérgerirSashabílstjóriviðdekkáleiðinnitil
Petropavlovsk,undirvökuluaugaferðalanganna.
Mynd:RF

þang að var far ið dag inn eft ir, þann 23. sept em ber 
og þá var kom in sól og blíða og hægt að fara í al
menni lega laut ar ferð. Mold in í slóð um að Dachnye 
var þá þorn uð og mátti víða sjá djúp fót spor eft ir 
Aliða sem á ferð voru deg in um fyrr! Hvera svæð
ið sjálft er fal legt, minn ir að mörgu leyti á Krýsu
vík, með heit um hver um, drullu hver um og mik illi 
gufu. Hef ur það reynd ar fram yfir Krýsu vík ina að 
sum ir hver irn ir eru með bað hæfu hita stigi, eins og 
einn ferða fé lag inn sann reyndi! Að sjálf sögðu var svo 
ferð in líka nýtt til að tína fræ, en hátt uppi í fjöll um 
þarna mátti finna runnafuru og runna reyni.

Mið viku dag inn 24. sept em ber var svo kom ið að 
því að yf ir gefa Kamtsjatkaskag ann og halda aft ur 
til Moskvu. Græddu þá ferða lang ar aft ur klukku
tím ana sem töp uð ust í flug inu aust ur og þrátt fyr ir 
tæp lega níu klukku tíma flug var lent í Moskvu um 
hálf tíma eft ir að lagt var af stað! Moskva tók held
ur bet ur á móti flug þreytt um Ís lend ing um að þessu 
sinni, því kom ið var sól skin og tæp lega 20 stiga hiti. 
Hafði hver sína henti semi það sem eft ir lifði dags, 
flest ir reyndu þó að hvíl ast enda langt flug að baki.

Dag inn eft ir var far ið í Tretya kovsafn ið, eitt 
besta safn af rúss neskri list í heim in um og var það 
mjög áhuga verð heim sókn og fylli lega hægt að mæla 
með því að þeir sem leið eiga um Moskvu leggi leið 
sína þang að. Eft ir heim sókn ina í safn ið var hald ið 
í há deg is verð. Vegna þess að Aer of lot felldi nið ur 
morg un flug til Helsinki þann 26. sept em ber þurfti 

hluti hóps ins að fara með síð deg is flugi þenn an dag 
og var því há deg is verð ur inn kveðju stund í leið inni. 
Þeir sem eft ir urðu fóru svo í bæj ar ferð eft ir mat inn, 
sem sum ir nýttu til að skoða neð an jarð ar lesta kerf
ið, en aðr ir fóru á Stariy Arbat göt una. Sú gata hef
ur það orð á sér að vera ferða manna væddasta gata 
borg ar inn ar, enda kom það í ljós að þar er mik ið af 
minja gripa búð um. Föstu dag inn 26. sept em ber var 
svo heim ferð hjá öll um.

Loka orð
Ýms ir urðu hvumsa þeg ar til kynnt var að til stæði 
að skipu leggja ferð til Kamtsjatka, enda skag inn 
ekki hefð bund inn áfanga stað ur ferða manna, þótt 
ferða þjón usta þar sé held ur í vexti. Lengra verð ur 
vart kom ist frá Ís landi, en skag inn er því sem næst 
al veg hin um meg in á hnett in um. Hér er því um mik
ið land fræði legt stökk að ræða, en kannski ekki 
síð ur menn ing ar legt, sem kem ur ef til vill á óvart. 
Kamtsjatka geld ur þess að mörgu leyti að vera út
kjálki í stærsta landi heims. Skag inn er langt frá höf
uð stöðv um valds ins í Moskvu og lít il áhersla virð ist, 
enn sem kom ið er, lögð á upp bygg ingu efna hags og 
mann lífs þar af rúss nesk um yf ir völd um. Vega kerf
ið er tak mark að, land bún að ur, sem mik ið til var 
byggð ur upp á Sov éttím an um, hef ur dreg ist tölu
vert sam an og mik ið er um brott flutn ing fólks. Að 
vissu leyti er því heim sókn til Kamtsjatka heim sókn 
aft ur í tím ann, sér stak lega þeg ar kom ið er út fyr ir 
Petr opa vlovsk og ná grenni. Kamtsjatka á þó ýmsa 
mögu leika. Það er ríkt af ýms um nátt úru auð lind um 

ÓlafurGuðmundssonprófarhitastigiðáeinni lauginni í
Dachnye.Mynd:RF
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 fiski, veiði bráð, málm um og skógi. Dreif býl ið þar 
ger ir það að verk um að víða er að finna til tölu lega 
ósnort in víð erni og nátt úru feg urð þar er mik il, ekki 
síst þeg ar gulln ir, rauð ir og brún ir haust lit ir prýða 
grón ar lend ur skag ans. Mögu leik ar í ferða þjón ustu 

eru því mikl ir, en nokk uð háð ir sam göngu bót um til 
og frá skag an um. Fyr ir þá sem setja ekki fyr ir sig 
löng ferða lög og gera ekki kröf ur um íburð ar mik
il hót el og lúx us bif reið ar, er óhik að hægt að mæla 
með heim sókn til Kamtsjatka. Nátt úru feg urð in er 
óum deil an leg  skóg lendi, strend ur og vog ar, hamr
ar og björg, tign ar leg keilu laga eld fjöll og rað ir fjall
garða, ár og læk ir, fjöl breytt dýra líf og öll sú ró og 
það næði sem hægt er að óska sér. Allt þetta ger
ir Kamtsjatka að afar áhuga verð um stað að heim
sækja.

Þakk ir
Grein ar höf und ur vill þakka ferða fé lög un um fyr ir 
ánægju lega sam veru í ferð inni, en þetta var jóm
frú ar ferð henn ar sem far ar stjóri. Öll um sem tóku á 
móti okk ur eru færð ar þakk ir, sem og Pétri Óla fyr ir 
ut an um hald og skipu lagn ingu. Sér stak ar þakk ir fá 
Val ent ína og her berg is fé lagi minn Bar bara Stanz eit, 
fyr ir að stoð og stuðn ing í ferð inni.

Eng lish abstract
The Iceland ic For estry Associ ation (IFA) arranged a 
two week long trip to the Kamchatka Peninsula in 
the far east of Russia in Sept em ber 2008, for a group 
of 55 people. This art icle conta ins the tra velogue of 
the trip, along with basic in formation on the people, 
economy, nat ure and hi story of Kamchatka. The 
trip beg an with a flight to Moscow, where the group 
stayed for two nights, and spent some time visit ing 
some of the main sites of inter est there  the Kreml in, 
Red Squ are, St. Basil Cathedral and more. The trip 
then cont inu ed with a long flight to Petr opa vlovsk, 

DæmigerðverslunviðArbatgötuna–mikiðframboðá
„babúskum“ogöðrumminjagripum.Mynd:RF

BarbaraStanzeitleitarkönglaílágvöxnumrunnafuruskógi
íum1.200mhæðíViluchinskyskarði.Mynd:RF

FjalllendiðíKamtsjatkaerfagurtogekkispillahaustlitirnir
fyrir.Mynd:RF



47SKÓGRÆKTARRITIÐ 2008

ÍslenskuferðalangarnirallirsamankomniríMenedek.Mynd:BrynjólfurJónsson
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Ýms ar munn leg ar heim ild ir  leið sögu menn í Moskvu, 
Petr opa vlovsk, Esso, Mil kovo og Mene dek, Val ent ína 
Bala banova og Al ex ey Chugu ev.

the capi tal of Kamchatka, which ser ved as a base 
for the trip. Along with vari ous exc ursions in the 
area sur round ing Petr opa vlovsk, there was a five
day trip to the small town of Esso in the middle of 
the peninsula. Some of the places and sights visited 
in Kamchatka inclu de Mene dek, a Cult ure Centre 
of the indig en ous Ev ens people, Mut nov sky volcano 
and the Dachnye hot springs, the Bystr in sky Nat
ure Park, the for ests sur round ing the towns of Esso, 
Mil kovo and Petr opa vlovsk, the coast of the Pacific 

Oce an and Avacha Bay. On the way back there was 
another stop in Moscow, which inclu ded a visit to 
the Tretya kov Gall ery and Arbat Street, and then a 
flight back to Iceland. Kamchatka is hal fway around 
the world from Iceland, so the trip was undeni ably 
tir ing, but the magni ficent and beauti ful landscape 
in Kamchatka, resplendent in autumn colours, more 
than made up for that. The trip proved in formati ve, 
ed ucational, sometimes awein spir ing and over all 
very memora ble.


