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DeBourgeauOverpass, ecoduct over de Trans-Canada Highway in BanffNational Park.

Ecologie

B
eer 64 is een actieve
dame. De 24 jaar oude
grizzlybeer zwerft graag
van de ene kant van het
rivierdal naar de andere.
In de bossen op de zuid-
westelijke berghellingen

heeft ze haar leger, jaagt ze en brengt ze
haar jongen ter wereld. Aan de overzijde
vanhet dal zoekt ze naar de buffelbessen
die in de nazomer haar favoriete lekker-
nij zijn. De bessen groeien er volop langs
de randen van prescribed burns – stukken
naaldbos die in brand zijn gestoken om
meervariatie indevegetatie tekrijgen.

Enkele decennia geleden zouhaarmo-
biliteit Beer 64ongetwijfeld vroegof laat
fataalzijngeworden,wantzewoont inde
BowValley, al duizenden jarendebelang-
rijksteoost-westverbindingdoordeCana-
deseRockyMountains.Benedeninhetdal
ligt Highway 1, de drukke Trans-Canada
HighwaydieBanff NationalParkradicaal
in tweeën deelt. Voor grizzly’s is de weg
eenvrijwelonneembarebarrière.
NietmeervoorBeer64.Zij gebruiktge-

woon een speciaal aangelegd ecoduct of
natuurbrug, de Bourgeau Overpass, om
veilig vandeenenaardeanderekant van
haar territoriumtekomen.Datwetenwe
omdatBeer64–plaatselijkberoemdalsde
MatriarchvandeBowValley–sindsjaaren
dageenhalsbanddraagtmeteengps-zen-
dertje dat onderzoekers omde twee uur
precies laatwetenwaarze is.
WeinspecterendeBourgeau(voorheen

Wolverine)OverpassmetBillHunt,ranger
bijParksCanada.Rondomhebbenweuit-
zicht op de pieken vande Rockies. Bene-

denons razen vrachtwagens en campers
opwegnaar Lake Louise en JasperNatio-
nalPark.Hetecoduct,mediojarennegen-
tig gebouwd, is een simpele constructie
met tweebetonnenoverkappingen voor
de vier rijbanen van de snelweg. Het is
50 meter breed en met boompjes en
struikgewas begroeid. Door dehogeber-
menvaltdeverkeersherriebijnaweg.
Het plan voor de ecoducten kwam

vooral voort vanuit eengevoel vanpublic
safety, zegtHunt. Erwaren inde jaren ze-
ventigveelaanrijdingenmetoverstekend
wild.Zewarenookpijnlijkvoorhetnatio-
naalpark.ToenHighway1vanaf 1978werd
verbreednaarvierrijstroken,werdbeslo-
tenomwildpassagesaan te leggen.
Erwarenookecologischeargumenten.

Ecoducten zijn van groot belang voor de
large landscape conservation zoals bepleit
doorhet Yellowstone to YukonConserva-
tion Initiative (1997) – een plan om een

enorme wilderniscorridor te realiseren
vanYellowstoneNationalParkindeVStot
deYukoninNoord-Canada.Hetgaatdaar-
bij omhet verbindenvanhabitats en het
verbeteren van genetische uitwisseling
tussengeïsoleerdepopulatiesdieren.

Territorium
Dit laatste geldt vooral voor Beer 64 en
haar soortgenoten.Grizzlyberenhebben
eengrootterritoriumnodig.Vooreenbe-
rin is dat zo’n 200 km2, voor eenmanne-
tjesbeerwel 1.000km2.Grotewegenstaan
dat in deweg. Grizzly’smijdenwegen en
stekendiezeldenover,ookalszenietdruk
zijn.Wegenkunnenkleinepopulatieszo-
zeerversnipperendatdegenetischediver-
siteit in gevaar komt. Uiteindelijk zijn
zulkeclusters tendodeopgeschreven.
OnderzoekheeftuitgewezendatHigh-

way 1 voor de ongeveer zestig grizzly’s in
Banff National Park dat effect nietmeer

heeft. Integendeel: dankzij de ecoducten
isHighway 1, de belangrijkste endrukste
barrière indeheleRockyMountains, eco-
logischgeziennudemeest doorlaatbare
snelwegvanNoord-Amerika,steltnatuur-
beschermeren -activistHarveyLockevan
Yellowstone to Yukon. ‘De veel minder
drukke Highway 3 in het zuiden is voor
grizzly’snueengroterobstakel.’

Aanvankelijkwerden alleen underpas-
ses aangelegd –meer danmanshoge fau-
natunnels onder de snelweg. Die bleken
primavoorkleinwildzoalsnertsenenste-
kelvarkens,maarnietvoorelandenof be-
ren, zegt Hunt. Daarop kwamen de eco-
ducten in beeld waarmee in Europa en
vooral ook in Nederland werd gewerkt.
‘Die wilden wij ook uitproberen, vooral
voorcarnivoren.’ Inmiddels teltBanff zes
ecoductenen38onderdoorgangen.

De constructie van de ecoducten was
een leerproces, aldusHunt. Ze leken aan-

vankelijk eenmislukking omdat ze blij-
kensdemonitoringnietwerdengebruikt.
Maar jemoet dit soort zakenniet op een
menselijke maar een ecologische tijd-
schaal beoordelen, zegtHunt. ‘Het duurt
eenjaarof vijf voordatdierenlerendeeco-
ducten te gebruiken. Eerstmoeten ze er
zelf aan wennen, en dan moeten ze die
kennisdoorgevenaanhun jongen.’

De ervaringen verschillen per soort.
Roofdieren kijkende kat uit de boom. In
1996maaktengrizzly’szevenkeergebruik
vandeecoducten, in2006ruimhonderd
keer. Wolven staken in 1996 tweemaal
over, in 2006meer dan 140keer.Wapiti’s
(Noord-Amerikaanse herten) daarente-
gengebruiktendebruggenalenthousiast
toendienog inaanbouwwaren.

Het succes van de ecoducten staat of
valtmet het goed afrasteren vande snel-
weg.Highway 1 is indeheleBowValleyaf-
gezet,meteenhekdatdiep is ingegraven
enmetkettingenverzwaard. ‘Kwestievan
adaptiefmanagement’,zegtHunt, ‘je leert
vanjeervaringen.’ Inditgevalklimmende
en kruipendedieren. Hij laat op zijn lap-
top zien hoe zwarte berenmet acrobati-
sche toerenelkhekweten tepareren.

De constructies worden inmiddels
goedbenut,blijktuitdemonitoring(eerst
met zandbeddenwaarindierenhunspo-
renachterlaten,numetcameravallenmet
bewegingsdetectie). Veel grote zoogdie-
ren maken er gebruik van: zwarte beer,
grizzlybeer,poema,wolf,eland,dikhoorn-
schaap,zwartstaarthert,wapiti.Algebrui-
ken niet alle soorten alle bruggen. Een
wordtalleengebruiktdoordikhoornscha-
pen, eenanderevooraldoorwapiti’s.

Deberenbrug
DoordeRockyMountains loopt de
belangrijkste oost-westverbinding van
Canada. Voor dieren isHighway 1 eengrote
barrière.Maarniet inBanffNational Park.
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