Yrke: Tigerspårare
Utan några naturliga fiender
har tigern i alla tider varit
djungelns okrönte kung. För
hundra år sedan fanns det
över 100 000 tigrar i världen,
idag finns uppskattningsvis
omkring 5 000 vilda tigrar
kvar. Situationen för den
bengaliska tigern är katastro
fal. Kan ekoturism rädda den?

Rajat Pal Singh, tigerspårare och naturguide.

Tigrar i världen
Tre av åtta underarter är utrotade. Kvar idag finns
sibirisk tiger, sydkinesisk tiger, indokinesisk tiger,
sumatratiger och bengalisk tiger. Ingen kan med
säkerhet ange siffror, men 2004 fanns det uppskattningsvis 3 000 bengaliska tigrar i Indien.
2005 hade antalet sjunkit till 2 000.
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– Det är varningsropen mellan de
andra djuren som avslöjar att tigern
är i närheten, berättar Rajat Pal
Singh, tigerspårare och naturguide
i Kanha nationalpark i centrala
Indien.
Den 2000 kvadratkilometer stora
parken hyser världens största vilda
tigerpopulation på cirka 100 djur.
Det var här som Kipling hämtade
inspiration till Djungelboken.
Rajat är som en levande upp
slagsbok om djungelns värld. Med
inlevelse berättar han om sitt arbete
som naturguide, om fåglarna, om
leoparderna och om antiloperna
som också finns i parken. När han
ska försöka förmedla något om hur
det känns att se tiger, nära, börjar
han omedvetet att viska.
– Tigrar rör sig gärna på mjuka
marker och tassavtrycken efter 200
kg tiger syns ofta tydligt. Eftersom
tigern inte har några fiender har den
inget att vara rädd för. Det gör den
lätt att få syn på. Den rör sig vär
digt, som en kung, den skrider fram
i djungeln. Det är otroligt mäktigt.
Tjuvjakt
Kanha nationalpark är ett av de
bästa ställena i världen att se tiger.
Blott 1800 besökare kommer hit
varje år, de flesta är indier. På senare
år har antalet tigrar minskat drastiskt
och det finns idag fler bengaliska
tigrar i fångenskap i USA än i vilt
tillstånd i Indien. Orsaken är tjuvjakt.
Allt från morrhår till ben från ti
ger används i traditionell orientalisk
medicin och med en allt starkare

Rädda tigern! www.wwf.se

ekonomi i inte minst Kina ökar efter
frågan ständigt. Dessutom betingar
skinnet ett högt pris på svarta
marknaden. Den som kan skjuta en
tiger har försörjningen ordnad för
lång tid framöver.
– Turismen är förmodligen det enda
som kan rädda tigern, tror Rajat.
Det som turisterna betalar måste
fördelas bland dem som bor där det
finns tiger, så att de tycker att det är
viktigt att tigern får leva.
– Som det är nu, har tigrarna ett
mycket större värde döda än levan
de. Om man kan vända det, och får
lokalbefolkningen på sin sida så lär
de vara de första som säger till om
tjuvjägare rör sig i trakten.
Lokal förankring
Annelie Utter ordnar tigerresor till
just Kanha nationalpark, med Rajat
som guide. Hon är djupt oroad över
utvecklingen och mycket engagerad
i att försöka få både sina resenärer
och andra att få upp ögonen för hur
allvarlig situationen för tigrarna är.
– Att se tiger är väldigt känslo
mässigt starkt, säger hon. Många
gråter. Dessutom berörs man av
vetskapen om att tigrarna håller på
att ta slut. Det är otroligt starkt.
Hon drar paralleller till Uganda
där bergsgorillorna numera är be

tydligt mer värda levande än döda.
Bara att besöka parken där gorillorna
finns kostar 400 USD per person
och dag. Då får man tillbringa en
timme hos gorillorna.
– Det utfärdas 18 gorillatillstånd
per dag, berättar hon. Inte 19 eller 20.
Tassavtrycken efter
200 kg tiger syns
ofta tydligt.

Det gäller att tänka business. Och se
till att pengarna stannar lokalt.
Att uppmana till att ta betalt kan
vara känsligt – inte minst ur resenä
rens perspektiv.
Rajat håller med.
– Även om det är känsligt så
måste ju det främsta syftet med att
bevara tigern vara att den ska fort
sätta få finnas.

Teoretiskt skulle det vara möjligt
att bevara tigern på liknande sätt,
men än så länge kostar inträdet till
Kanha nationalpark nästan ingen
ting.
I Kanha anlitar Annelie en lodge
där 16 av 20 anställda kommer från
trakten.
– Jag tror på ekoturism, säger
hon. Jag försöker prata med folk i
nationalparker, uppmanar dem att
göra tigerskådningen mer exklusiv.

Platser kvar på Tigersafari med Naturresor Annelie Utter 23 januari – 8 februari 2007. Läs mer på www.naturresor.com
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