Sidderen in de Himalaya van Noord-India

Het ontdekken van je eigen sneeuwluipaard

De meest tot de verbeelding sprekende
veldwaarneming ooit

3 november 2012, zes uur in de ochtend. Het is nog donker in het basiskamp van Zinghen, Hemis NP.
Het sporadische, stille gekraak is afkomstig van een matige wind die de bevroren iglotentjes zachtjes doet
bewegen. Dag drie van de sneeuwluipaard-expeditie gaat abrupt van start als één van de porters, net zoals
de vorige dagen, op onorthodoxe wijze duidelijk maakt dat het tijd is om op te staan. Dit harde lawaai ,
afkomstig van geklop op een metalen voorwerp, weergalmt luid door de vallei waar ons tentenkamp staat
opgesteld. Slaapzakken en tenten ritsen open; de gasbrander draait op volle toeren. Bij mondjesmaat
verzamelt zich iedereen rond het kacheltje in de ‘dining room’. Zolang de zon niet boven de heuvels klimt,
is het hier, op een hoogte van 3700 meter, tijdens het ochtendgloren alles behalve aangenaam vertoeven.
Maar een kop koffie en wat koekjes doen snel wonderen. Er wordt kort overlegd waar de zoektocht naar
het sneeuwluipaard, de doelsoort van deze expeditie, zal worden voortgezet. Gezien de verse sporen en de
territoriummarkeringen van de laatste 2 dagen in Husing La lijkt het volgens Jigmet Dadul, onze gids ter
plaatse, aangeraden om wederom daar post te vatten. Snel verzamelen alle groepsleden het noodzakelijke
materiaal dat helpt bij het lokaliseren van een sneeuwluipaard: telescoop, verrekijker, fotomateriaal,
warme kledij en een draagbaar stoeltje gaan in of aan de rugzak. Dit alles biedt geen zekerheid want het
spotten van onze doelsoort blijft een enorme uitdaging. Op het betreffende uitkijkpunt is het driehonderd
zestig graden in de rondte zoeken naar een speld in een hooiberg. “De grijze geest”, want zo wordt het
onvindbare sneeuwluipaard ook wel genoemd, heeft in dit eindeloze, bergachtige gebied immers
ontelbare potentiële rotsformaties en glooiingen waarachter hij zich kan verbergen.
.

Aanwezig zijn in prime habitat bij het krieken van de dag is echter de belangrijkste voorwaarde en
vergroot de kans aanzienlijk in deze jungle van alom aanwezig gesteente. Het is algemeen geweten dat
alle katachtigen tijdens de schemering, alsook gedurende de twee eerste uren na zonsopgang, het meest
actief en mobiel zijn. Eens deze periode voorbij is de kans om ze te lokaliseren minimaal. Overdag slapen
katten, meestal op een zorgvuldig uitgekozen, hoog gelegen plekje in de zon en uit de wind.
“Zou het vandaag dan lukken?” Ik vervoeg me niet bij Jigmet en de overige groepsleden tijdens hun
laatste klim richting het centraal gelegen uitkijkpunt. De helling is gevaarlijk steil en laat niet toe om,
gezeten op een stoeltje, comfortabel de omgeving te scannen. Ik stationeer me daarom wat verderop
beneden in de vallei. Een grote rotsformatie op het einde van de vallei krijgt daarbij mijn volle aandacht.
De blauwe schapen gedroegen zich hier de voorbije dagen anders dan op andere plaatsen waar we deze
soort tegenkwamen. Altijd was er wel ééntje in de foeragerende kudde alert en, net zoals wij, op de
uitkijk.
Goed en wel mijn statief opgesteld, duurt het juist geteld drie telescoopbeelden lang alvorens totale
euforie het roer overneemt van opperste concentratie. In wat overduidelijk de contouren zijn van een
grote, zittende kat komt plots beweging. Snel wordt ook de typerende lange, dikke staart en het zwarte
vlekkenpatroon zichtbaar. Vergissen is onmogelijk: SNEEUWLUIPAARD! In totale ontlading draai ik
me om met beide handen hoog in de lucht. De ‘YES!’ die onweerstaanbaar opborrelt en zich uit mijn lijf
schreeuwt, moet tot ver in de Himalaya te horen zijn geweest. Een opstoot van adrenaline zorgt voor
oncontroleerbare, trillende ledematen. Terwijl de anderen, in totale verwarring, overhaast naar me
komen toegesneld. houd ik de grijze geest nauwlettend in het oog. De ontdekking blijkt nog een
onverwachte verrassing in petto te hebben. Het wijfje sneeuwluipaard loopt in de richting van haar twee
jongen. Deze zijn duidelijk nog niet ten volle vertrouwd met hun steile, rotsachtige omgeving. De
voorzichtige, ongemakkelijke wijze waarop ze zich voortbewegen, pleziert hun moeder duidelijk niet.
Met lichaamsexpressie en kopstootjes, maant ze haar jongen aan om in de schuilplaats te blijven. Maar
dat blijkt onvoldoende. Daarom grijpt ze één van beide jongen, reeds gevaarlijk dicht bij een richel , vast
bij het nekvel en dropt hem terug bij de ingang van de nestholte. Terwijl ik honderduit geniet van dit
zelden geziene schouwspel, beweegt de rest van de groep zich nog altijd gestaag in mijn richting.

Die wandeling moet voor hen ondefinieerbaar stressvol zijn geweest. Stel je voor: Iemand staat wat
verderop vrolijk dansend door zijn telescoop naar één van ’s wereld meest tot de verbeelding sprekende
dieren te kijken, en zelf trap je letterlijk op je adem. Je geest zegt ‘vooruit, komaan!’ maar je lichaam
zegt ‘nee, dit gaat niet! ’. En dan die alles overheersende vraag: Zit het sneeuwluipaard er nog als ik er
ben? Bergop lopen met een rugzak in een omgeving met een laag zuurstofgehalte, is een combinatie die
niet echt werkt. Zij met de beste lichamelijke conditie arriveren als eersten op het toneel. Ze werpen
vliegensvlug een blik door mijn telescoop alvorens zichzelf snel te positioneren om de mythische kat in
het vizier te krijgen. Maar dan volgt de anticlimax: iemand stoot in het tumult van de ontdekking tegen
het statief. Doelsoort en -locatie uit beeld! Bij het herlokaliseren van de schuilplaats doet de grijze geest
zijn naam eer aan: het kattentrio is verdwenen. Een tweede, in de buurt aanwezige expeditie, is
ondertussen ook gearriveerd. De tamtam doet zijn werk in de Himalaya! Ook beide crews komen
poolshoogte nemen. De grootte van de groep is ondertussen gegroeid tot een twintigtal personen. Of je
nu ecotourist, kok, chauffeur, natuurgids of drager bent: iedereen wil getuige zijn van dit zelden geziene
schouwspel.

Na een klein half uurtje volgt gelukkig de totale verlossing: het sneeuwluipaard wordt herontdekt! Nog
even nagelbijten, maar uiteindelijk klinkt het vanachter ieders objectief: woooow! - jaaaaaaa! ‘yeaaaaaaaah!’ Ook een tweede climax laat niet lang op zich wachten: het vrouwtje sneeuwluipaard begeeft
zich razend snel in de richting van enkele, niets vermoedende blauwe schapen die zich wat verder op de
helling bevinden. Op een verbluffend lenige wijze daalt ze af van de steile kliffen. De dikke, lange staart
fungeert daarbij duidelijk als extra evenwichtsorgaan. Ook haar goede kennis van de omgeving valt
overduidelijk op te merken. In een mum van tijd begeeft ze zich onzichtbaar via de ene glooiing naar de
andere tot vlakbij haar niets vermoedende prooien. Nog één rots is ze verwijderd van de twee
foeragerende blauwe schapen. Ze werpt nog snel een laatste blik en gooit zich dan als het ware half over
de rots. Even aarzelt ze, maar nog geen seconde later schiet ze als een raket richting haar potentieel
ochtendmaal. Door haar aarzeling zijn beide blauwe schapen gealarmeerd en rennen op hun beurt met
een rotvaart de helling op. Het acceleratievermogen van de prooi is duidelijk sneller dan die van de jager.

Het sneeuwluipaard staakt onmiddellijk de aanval. Met haar gekrulde staart hoog in de lucht en met de
oren plat, druipt ze misnoegd af. De schapen staan wat hogerop te triomferen. Met de hoeven
stampend op de grond en de kop en horens lichtjes voorovergebogen, laten ze duidelijk merken dat ze de
morele overwinnaars zijn. Het sneeuwluipaard is ondertussen al op de terugweg. Het tempo waarmee ze
zich nu voortbeweegt is heel wat trager. Enkele ogenblikken later ligt ze languit uitgerekt op een
uitstekende rots waarbij haar poten en vacht een likbeurt krijgen.
Nadien verplaatst ze zich nog enkele keren. Tussendoor geniet ze, opgerold als een bol, van de warmte
van de zon. Tijdens de avond zien we haar voor een tweede keer jagen, maar de grote afstand maakt de
waarneming iets minder kwalitatief. De kok serveert ons tijdens het avondmaal sneeuwluipaard-cake.
Rond het kampvuur genieten we na en komt er een einde aan deze memorabele dag.
De sneeuwluipaard-expeditie is geslaagd!
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