
Av: Roar Solheim

Tigersafari i indiske nasjonalparker

Et siste møte med "Raja Raam" der han går rolig 
gjennom gresset i skogkanten.
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Hvem vil ikke si ja til sjansen 
for å oppleve og se tiger i vill 
tilstand? For meg har det vært 
en av de ultimate naturopp-
levelsene som har stått høyt 
på ønskelista i en årrekke. Da 
muligheten dukket opp til å bli 
med på en reise til India med to 
tigerreservater som besøksmål, 
brukte jeg ikke mange sekunder 
på å bestemme meg for å slå til. 
Reisen fant sted under to uker 
i slutten av april 2016, og ble 
for min egen del en formidabel 
suksess.

Indiaturen ble arrangert av svensken Björn 
Andreasson i samarbeid med inderen Rajat 
Singh, som har bodd fem år i Sverige og de 
siste fire årene i Norge. Han har vokst opp 
i regionen, og har tidligere også arbeidet 
som guide blant annet i Kanha nasjonal-
park. Til sammen var vi 15 personer (tre 
fra Norge og 12 fra Sverige), alle nære 
bekjente av Björn. Dette var dermed en 
privat organisert spesiell reise, hvor delta-
gerne møttes første gang et par måneder før 
turen startet for å bli kjent med hverandre. 
Vi hadde nasjonalparkene Bandhavgarh og 
Kanha som mål for å se etter tiger, og besøk 
i nasjonalparken Keoladeo for å se på fugl.
Vi fløy med Finnair fra Helsinki til New 
Dehli. Derfra gikk turen med en liten 
turistbuss til Bharatpur og nasjonalparken 
Keoladeo. Dette er et våtmarksområde 
med et rikt fugleliv. Vadefugler, hegrer 
og andefugler dominerer, med sarustraner 
som kanskje en av de mest spektakulære 
artene. I tillegg lever det store mengder 
axishjort i dette området, sammen med 
antilopearten nilgau og rhesusmakaker. 
Keoladeo var jaktområde for en av Indias 
maharajaer og hans gjester fram til omkring 
1965, da den siste store fugleslaktingen 
fant sted. I dag er våtmarkene et av Indias 
viktigste fugleområder, og en stor turistat-
traksjon. Området dekker bare snaut 29 
km², og huser ikke tiger eller leopard, selv 
om den store hjortedyrmengden nok kunne 
holde liv i noen av disse kattedyrene – i alle 
fall en stund.

Fra Keoladeo gikk reisen videre til Bandh-
avgarh nasjonalpark, med et mellomstopp i 
byen Agra på veien. Nå var tiden kommet 
til turens høydepunkt – søk etter ville 

tigre! Som besøkende turist skjer det på 
samme måte som ved besøk i afrikanske 
nasjonalparker, fra åpen bil langs etablerte 
veier. De små jeepene hadde plass for sjåfør 
og en guide i forsetene, og fire personer på 
to opphøyde setebenker i den bakre, åpne 
delen av jeepen. Alle turene inn i nasjonal-
parkene var nøye gjennomtenkt, planlagt 
og bestilt på forhånd av Björn og Rajat. 
Antall biler som slipper inn gjennom de 
forskjellige inngangsportalene til nasjonal-
parkene er strengt regulert. Det samme er 
tiden du har tilgjengelig inne i parken. Et 
besøk i en av nasjonalparkene med tigere 

må derfor bestilles god tid i forveien før 
man ankommer. Nasjonalparkene åpner 
først kl. 06, og da gjelder det å være framme 
ved hovedkvarteret i god tid. Bilene tildeles 
ulike kjøreruter, så man er ikke garantert å 
få de samme opplevelsene hvis man sitter 
i forskjellige biler. Kl. 11 må bilene ut fra 
parken. Ny kveldstur starter på ettermid-
dagen (i Bandhavgar kl. 15.15), med utkjø-
ring senest kl. 18.15. Tidene for å forlate 
parken var strengt regulert, og hvis en jeep 
ikke overholdt dette risikerte guiden å bli 
utestengt for guiding i 10 dager. Kjøring 
på ikke tildelte ruter kunne medføre en 

månedslønn i bot (5.000 rupies) samt 
utestenging fra guiding i en måned. Disse 
reguleringsbestemmelsene kunne kanskje 
synes svært strenge i begynnelsen, men 
de er nødvendige for at tigerne ikke skal 
bli forstyrret når deres mest aktive del av 
døgnet tar til. I begge nasjonalparkene vi 
besøkte var bare en del av parken (ca 20 
%) åpen for besøk av turister. Resten av 
arealene var forbeholdt tigerne.

Vårt reisefølge hadde bestilt i alt 13 slike 
gamedrives, sju i Bandhavgarh og seks 
i Kanha. Vi hadde gode forhåpninger 
om å få se tiger i det minste i den første 
parken, Bandhavgarh, fordi to hunntigre 
hadde født unger i turistdelen av parken 
året før. Siden det er ganske varmt og tørt 
i India på denne tiden av året, hadde vi 
også større sjanse for å treffe på tigre ved 
vannhull. Likevel traff vi folk som hadde 
vært på 25 gamedrives uten å se tiger, så 
vi hadde absolutt ingen garantier for at vi 
ville få oppleve tigre i naturen. Mens vi var 
i India fikk vi imidlertid høre positivt nytt 
fra WWFs Global Tiger Forum. Pr. april 
2016 var anslaget for verdens tigerbestand 
på 3.890 dyr, en økning på 21,6 % fra 3.200 
individer i 2010. Den desidert største delen 
av tigerne finnes i India, hvor anslaget nå 
ligger på 2.226 individer, en økning på 30,5 
% fra 1.706 dyr i 2010. Alt så dermed ut 
til å ligge til rette for at vi burde kunne ha 
hellet med oss.

Som reiseleder var Rajat naturlig nok den 
mest nervøse for hvordan hellet skulle slå ut 
for hans reisefølge. Det viste seg imidlertid 
at forhåndskunnskap og god planlegging 
ga full uttelling. Allerede på den første 
kjøreturen inn i Bandhavgarh den 15. april 
fikk alle se sin første tiger! Bare et par meter 
fra veikanten lå en hunntiger fullstendig 
avslappet i et bambuskratt. Den lå på siden 
og peste i varmen, og så over hodet ikke 
ut til å bry seg om alle jeepene med ivrige 
turister som forsøkte å manøvrere seg i 
en gunstig fotoposisjon på veien! Alle var 
selvfølgelig begeistret over at vi fikk se tiger 
med det samme, aller mest Rajat, men 
omstendighetene rundt selve observasjonen 
gjorde den nesten til et antiklimaks på 
høyde med å se tiger i en dyrepark. Hunn-
tigeren lå bare noen titalls meter unna et 
kunstig anlagt vannhull, og ventet på at 
varmen skulle bli såpass uutholdelig at det 
ble tid for å dyppe seg i vannet. 

Bilen jeg satt i kjørte videre til området 
hvor en av hunntigerne med unger pleide å 
holde til. Vi fikk øye på henne i et vannhull 

ute i det gressdekkede slettelandet, men så 
henne bare delvis. Ungene var trolig gjemt 
lenger unna i et skogholdt, så de så vi ikke 
noe til. Etter en stund forlot imidlertid 
tigeren vannhullet, og kom fram gjennom 
det gulvisne gresset slik at vi kunne betrakte 
henne helt åpent! Det var et fantastisk syn! 
Etter hvert begynte hun å snike gjennom 
gresset, og til slutt forsvant dyret inn i 
jungelgresset og ble borte. Ganske raskt 
oppfattet vi grunnen til hennes intense 
blikk i en retning, for en gruppe på 5-6 
axishjorter kom gående mot vannhullet! 
Det hele var intens spennende å følge med 

på, for hva om tigeren la inn et jaktforsøk 
fra sitt gjemmested i gresset? Imidlertid 
så det ikke ut til at hun var i jaktmodus, 
så hjortene passerte uten at noe skjedde.

Lenger unna på den åpne gress-sletta beitet 
store mengder axishjorter, samt noen sam-
barhjorter. Jeg sveipet over med kikkerten, 
og talte raskt omkring 120 dyr. Med alle 
som var skjult i vegetasjonen befant det seg 
sannsynligvis minst et par hundre hjorter 
innenfor denne hunntigerens jaktområder.  
Dette var også inntrykket i de øvrige delene 
av Bandhavgarh som vi besøkte: store 

Jeeper med forventningsfulle tigerturister i kø for å slippe inn kl. 06 ved Mukki, Kanha nasjonalpark.

Ung hunntiger i Bandhavgarh nasjonalpark 17. april 2016.

India med hovedstaden og de to nasjonalparkene Bandhavgarh og Kanha inntegnet.
Skjermdumpbilde fra Google Earth.
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tettheter av hjortedyr som tigerne kunne 
livnære seg på. I tillegg var det også godt 
om villsvin, hulmanlangurer (apeart) og 
påfugler, alle arter som nå og da havner 
på tigerens menyliste. De kanskje mest 
spennende fuglene å oppleve var likevel 
jungelhanene – de ville utgavene av våre 
tamhøns. 

Dagen etter møtte vi på ny hunntigeren 
med ungekullet, men også denne gang uten 
ungene på slep. Denne gangen kom hun 
sakte gående fra et skogholdt, gjennom 
høyt gress, og mot en trestamme som hun 
snuste og markerte på før hun gikk videre 
og forsvant inn i gresset igjen. Ved det 
kunstige vannhullet rakk jeg å få med en 
stor hanntiger i det den reiste seg opp fra 
vannet, gikk gjennom bambuskrattet og 
krysset veien foran en rekke jeeper. Denne 
hannen ble omtalt som ”Mr. X” på grunn 
av et X-formet merke på venstre side av 

hodet. På kveldsturen ventet vi ved det 
samme vannhullet, og fikk se den samme 
hannen i det han kom til vannhullet, 
rygget ut i vannet og la seg ned. Han var 
fullstendig upåvirket av at et titalls jeeper 
med eksalterte turister sto få meter unna på 
veien. Etter en stund kom to parkarbeidere 
på sykkel langs en sidevei bare 30 meter 
unna tigeren. De stoppet opp og gikk 
langsomt forbi enden av vannhullet mens 
”Mr. X” kikket bort på dem. Vi fryktet at 
tigeren ville bli skremt opp av vannet, men 
han ble rolig liggende. Parkarbeiderne var 
tydeligvis verken redde eller skremt av 
tigerhannens nærvær. Dette var nok en 
situasjon de var vel vant med! Ingen tiger-
skrekk der i gården, med andre ord! Etter 
nok en tid i vannet reiste ”Mr. X” seg opp 
og labbet bedagelig inn i bambuskrattet 
igjen, før han på ny krysset veien foran 
jeepene og forsvant. 

På ettermiddagen den 17. april var det tid 
for kjøring i en ny del av Bandhavgarh-
parken. Her var det tettere kratt og jungel, 
og færre åpne områder. Vi kjørte innom 
flere vannhull, men fant ingen tigre ved 
disse. Bilene kjørte stort sett hver for seg 
når ingen hadde funnet tegn til tigerakti-
vitet. Mot slutten av dagen fikk vi plutselig 
se at en tiger krysset veien omkring hundre 
meter foran vår bil. Sjåføren ga gass, og 
vi nådde fram til tigeren da den var noen 
titalls meter unna veien. Dette var en ung 
hunntiger, og hun tok ikke noen notis av 
oss før jeg forsøkte å imitere et tigerbrøl. 
Da stansen hun opp og kikket bakover på 
oss. Hun sto slik en stund, før hun gikk 
lenger inn mellom busker og trær og la seg 
ned. Et par ganger til lot hun seg stanse av 
mine tigerimitasjoner. Rajat satt i samme 
bil som meg under denne hendelsen, og 
han var svært oppglødd! Han hadde i flere 
år ønsket seg en slik situasjon hvor det 

bare var en bil til stede ved tigeren. Nå 
fikk vi nyte synet og fotografere dyret uten 
en haug av andre jeeper som kjempet om 
plass for andre fotoivrige turister. Etter 
hvert kom imidlertid andre biler til, men 
da hadde tigerhunnen trukket seg enda 
lenger unna i gresset. Likevel klarte jeg å 
fange opp fine situasjonsbilder av dyret helt 
til vi mistet henne av syne. 

Den 18. april kjørte vi inn i en tredje 
inngangsport til Bandhavgarh. Denne 
dagen så vi kun fotspor etter tiger, men 
fikk i tillegg sett tre gaur, samt fotspor 
etter leppebjørn. Nå var jeg svært tilfreds 
med å ha sett tiger på fire av sju kjøreturer 
i Bandhavgarh, så jeg så for meg at min 
”tigerlykke” nå måtte være oppbrukt. Den 
gang ei.

Dagen etter – den 19. april – la vi ut på en 
lengre kjøretur til den siste nasjonalparken 

på vår rute, Kanha. Heldigvis hadde bilene 
luftkjøling, for ute var det mellom 35 og 40 
plussgrader i solsteken. Underveis stoppet 
vi ved et stort mangotre langs veien hvor 
det hang en mengde store fruktflaggermus. 
Tidlig på morgenen neste dag startet vi fra 
lodgen vi bodde på kl. 05.15. Det tok 15-20 
minutter å kjøre til innkjørselen Mukki, 
hvor bilene ble sluppet inn kl. 05.45. Også 
i Kanha ble bilene tildelt ulike ruter, så 
spenningen var stor om hvem som først 
ville komme over tigerspor. Kanha er ennå 
mer skogdekket enn Bandhavgarh, så det 
skal mye til å oppdage en tiger. Letingen 
etter dyrene foregår ved at jeepene kjører 
langsomt langs grusveiene, slik at guide 
og sjåfør kan se etter nattferske fotavtrykk 
i sanden. Når fotspor blir oppdaget, for-
søker man å følge etter sporene og se om 
tigeren har gått av veien i en bestemt ret-
ning. Både guider og sjåfører er vel kjent 
med terrenget, og vet hvor de ulike dyrene 

pleier å oppholde seg og hvilke vannhull de 
besøker når det blir for varmt i solsteken. 
Kort etter innkjøring vinklet ”min” jeep 
av mot høyre, og fulgte veien gjennom 
jungelen. Etter bare noen hundre meter 
fikk vi øye på en flott gaurokse som kom 
langsomt mot oss på veien. Bilen stanset, 
og det staselige kvegdyret passerte oss på få 
meters hold før det forsvant inn i skogen. 
Kort etter fant vi en liten flokk med gaur 
som beitet ute på en gresskledt åpning i 
jungelen. Det var dyr av ulik alder, også ei 
ku med en ganske liten kalv.

Guiden oppdaget snart fotspor etter tiger, 
og deretter av leopard! Akkurat DET dyret 
hadde ingen av oss noen forventninger om 
å få sett, men etter hvert så det ut til at tiger 
kunne bli en realitet også i Kanha. Noe 
senere ble nye tigerspor oppdaget, i følge 
guiden av en hann. Vi kjørte noe fram og 
tilbake på leting etter spor eller lyder som 

Hunntiger smyger i høyt gress, Bandhavgarh 15. april 2016. Hunntiger markerer på trestamme, Bandhavgarh 16. april 2016. Kloremarkering etter tiger på trestamme, Bandhavgarh 18. april 2016.
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baklabbene. Dette var en stor hanntiger 
som gikk under navnet ”Raja Raam”. Han 
var også kjent under navnet ”Kingfisher”, 
fordi han hadde en svart flekk på hodet 
som minnet om en isfugl i stup! Guiden 
kunne fortelle at ”Raja Raam” ble bedøvet 
og veid året før, og at han da veide 230 kg! 
Nå hadde han spist og måtte være stapp-
mett, for magen bulte skikkelig ut, og han 
måtte trolig veie over 250 kg! Det var med 
andre ord et imponerende syn. Bedagelig 
luntet den store tigeren over veien mellom 
vår jeep og en annen bil, før han forsvant 
inn i jungelen. Sjåfør og guide visste hvor 
han trolig hadde kursen, og vinklet av en 
sidevei. Noen hundre meter opp langs 
denne veien gikk en ny, ikke benyttet vei, 
inn til høyre. Varselrop sa i fra at tigeren 
var underveis. Bare 10 minutter etter at det 
store kattedyret forsvant første gang, kom 
han ut på denne sideveien og fortsatte i 
retning bort fra oss. Dette ble bare bedre 
og bedre!

Da tigeren hadde forsvunnet ut av syne, 
kjørte vi videre i retning av et stort, opp-
demmet vannhull. Veien gikk på toppen 
av selve demningen, og vi kjørte midtveis 
ut på denne for å vente på at dyret skulle 
dukke opp. Flere andre jeeper sto også 
parkert på den andre siden av dammen 
for å vente på tigeren. 12 minutter etter 
at vi mistet syn av ham på sideveien kom 
dyret ut fra jungelen i den innerste delen 
av dammen, ganske langt unna. Her fant 
tigeren et passelig sted hvor han rygget 
baklengs ut i vannet og la seg ned for å 
avkjøle seg. En silkehegre landet og span-
kulerte uredd i vannkanten foran tigeren. 
Sammen med speilbildet i vannet utgjorde 
de to dyrene flotte motiver.

”Raja Raam” ble ikke liggende lenge i 
badet. Etter bare 10 minutter reiste han 
seg og gikk inn i jungelen igjen. Vi kjørte 
da tilbake til enden av demningen, hvor vi 
fikk godt innsyn til tigeren mens han på 

kunne avsløre tigeren, og plutselig hørte 
vi fjerne tigerbrøl. Sjåføren brakte jeepen 
tilbake dit vi kom fra, og vi stoppet et sted 
hvor to andre jeeper også ventet. Varselrop 
fra axishjorter avslørte at tigeren befant seg 
knapt hundre meter unna inne i jungelen. 
Tigerne kan knapt flytte seg noen få meter 
før enten hjorter eller hulmanlangurer 
sørger for varselrop. Disse kjenner guidene 
godt, og de klarer som regel å gjette hvor 
tigerne kommer til å krysse veien ut i fra 
hvor varselropene kommer fra. De fleste 
guidene hører også tydelig forskjell på 
varsling for tiger eller leopard. 

Vi måtte ikke vente lenge før nye varselrop 
tydet på at tigeren hadde begynt å røre 
på seg. Plutselig kom den gående gjen-
nom jungelen med kurs rett mot vår jeep. 
Sjåføren gjorde som pålagt, og rygget litt 
unna for å gi plass for tigeren. Da den var 
framme ved veien, huket den seg ned i 
grøftekanten og skrapte og markerte med 

ny huket seg ned for å skrape og markere 
med bakføttene mellom jungeltrærne. 
Dette holdt han på med et par minutter, 
før kursen ble satt langs skogkanten mot 
den damenden hvor vi befant oss. Tige-
ren forlot trærne og krysset over en åpen 
mudderbanke i kanten mellom jungel og 
demning, før han bestemt satte kursen opp 
på veien. På dette tidspunktet hadde vi 
en jeep foran oss, og en hærskare av biler 
oppe på selve damveien. Tigeren gikk opp 
på veien slik at vi ble jeep nr. 2. Bilene på 
motsatt side måtte derfor rygge tilbake over 
damveien, mens vi fulgte etter. Mellom 
all trafikken gikk ”Raja Raam” arrogant 
og majestetisk som om biler og folk ikke 
eksisterte. Midtveis ute på damveien 
stanset han for å snuse på en trestamme. 
På den andre siden av damveien vinklet 
han av og gikk ned i jungelkrattet igjen. I 
det dyret forsvant, smøg han seg forbi en 
kraftig trestamme, satte halen til værs og 
spraymarkerte mot treet. Nå ble det på ny 

Flokk med axishjort på gresseng, Bandhavgarh 16. april 2016.

Hanntigeren “Mr X” i kunstig vannhull, Bandhavgarh 16. april 2016.

Hanntigeren "Raja Raam" krysser veien bare noen meter unna jeepene med turister, uten å verdige
dem et blikk. Den utspilte magen viser at han er stappmett! Kanha 20. april 2016.
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nesten trafikk-kaos, idet alle satte kursen 
videre langs veien i et håp om å møte 
hanntigeren nok en gang. Vi kjørte gjen-
nom skogen til neste åpne parti med gress 
og kratt, og ganske riktig: etter 15 minutter 
kom ”Raja Raam” elegant gående gjennom 
gresset! Kort etter forsvant tigeren på ny 
inn i jungelen, hvor han sannsynligvis la 
seg ned for å hvile. Hele seansen fra vi først 
fikk øye på dyret til han siste gang forsvant 
ut av syne, varte i overkant av en time, men 
det føltes adskillig lenger på grunn av de 
gjentatte møtene og ulike situasjonene de 
viste. Hele opplevelsen virket nesten for 
god til å være sann! Ved å forstørre området 
for denne observasjonen fra Google Earth 
og sammenholde avstander og tider for 
bildene jeg tok av tigeren, ser det ut til at 
han ved rolig gange flyttet seg ca. 400 meter 
på 10 minutter.

Under morgenkjøringen den 21. april var 
vi nær et vannhull hvor en hunntiger med 
fire unger oppholdt seg. Noen andre besø-
kende hadde så vidt sett en av ungene inne 
i jungelen, men mengden biler og turister 
gjorde det umulig å se noe, så her kjørte 
vi videre. Under kveldsturen denne dagen 
ble det et siste nærmøte med en tigerhann. 
Denne hannen gikk under navnet ”Omar 
Pani”, og lå ved et vannhull. Her var det 
mye vegetasjon mellom veien og tigeren, 
og det var vanskelig å få god utsikt til dyret. 
Ved dyktig manøvrering klarte imidlertid 
sjåføren å få oss i posisjon slik at vi kunne 
fotografere tigeren gjennom åpninger i løv-
verket. ”Omar Pani” viste gjentatte ganger 
fram tanngarden ved å gjespe kraftig. Så 
slikket han seg på labbene som en huskatt, 
dro en labb over hodet, og stelte pelsen. 
Etter en stund gikk også denne hannen ned 
til vannhullet og drakk vann før han snudde 
seg og rygget ned i vannet. Det kunne se ut 
som om han til å begynne med ikke likte å 
få vann på baklabbene, for han satte veksel-
vis bakbeina i vannet for så å løfte en labb 
opp og riste vannet vekk. Omsider la tige-
ren seg ned slik han skulle. En time etter 
at vi oppdaget ham ved vannhullet, kom en 
gaur gående mot samme sted. Den stop-
pet opp og betraktet tigerhannen, inntil 
rovdyret fant ut at det var på tide å begi 
seg av sted. Deretter kjørte vi rundt for å 
vente på om tigeren skulle komme fram på 
et annet passeringspunkt. Et tigerbrøl økte 
spenningen mens vi ventet. Kl. 18 ville ikke 
sjåføren vente lenger, siden vi måtte være 
ute av parken til riktig tid. Rajats sjåfør var 
imidlertid villig til å drøye litt lenger, og 
Rajat kunne da fortelle at tigeren hadde 
krysset veien akkurat der vi ventet på den, 

Landskap i Bandhavgarh nasjonalpark, en blanding av skogjungel og åpne gressmarker. 16. april 2016.

omtrent 5 minutter etter at vi hadde kjørt.
Den 22. april ble det ikke noen tigerob-
servasjoner, men under den siste turen 
dagen etter fulgte vi fotspor av en tredje 
tigerhann flere kilometer langs vei opp i 
kupert jungelterreng. Til tross for venting 
og lytting fikk vi ikke kontakt med dette 
dyret. Noen av de andre i reisefølget hadde 
bedre hell denne dagen, og fikk blant annet 
sett tiger 2-3 ganger. En hunntiger hadde 
krysset veien foran bilen Björn Andreasson 
satt i, og senere løpt etter en flokk axis-
hjorter. Noe fangst lot det imidlertid ikke 
til å ende opp med. Som en siste hilsen fra 
tigernes rike fikk jeg nok en gang se ”Omar 
Pani” nær det samme vannhullet hvor vi så 
ham to dager tidligere. Denne gangen lå 
han imidlertid lenger unna inne i et bam-
buskratt, med hodet avslappet på bakken.
Selv om jeg kanskje hadde mer flaks enn 
flere av de andre i vårt reisefølge, så var vi 
nok samlet svært heldige som fikk mange 
ulike tigeropplevelser. Suksessen skyldes 
delvis at vi besøkte tigerområdene på en 
varm og tørr del av året, når dyrene ofte 
oppsøker vannhull flere ganger om dagen 
for å kjøle seg ned. Dernest var planlegging 
og lokalkunnskap fra Rajat og Björn klart 
avgjørende for det gode resultatet. Rajat 
hadde med nok en gruppe tigerturister i 
overgangen mai-juni, hvor heten var ennå 
kraftigere, men med både tiger- og leopar-
dobservasjoner som resultat.

Tigerens byttedyr
I både Bandhavgarh og Kanha er det 
hjortedyrene som utgjør de viktigste byt-
tedyr for tigerne. Axishjort er den desidert 
mest tallrike arten, etterfulgt av sambar-
hjort. I Kanha finnes også barasingahjort, 
som er en sjelden og endemisk art. Den 
store nilgaiantilopen finnes også i begge 
nasjonalparkene. Gaurkveg fantes i begge 
parker, men i Bandhavgarh forlot flokken 
parken. I 2012 ble 50 dyr reintrodusert, og 
de har nå økt til ca. 100 individer. Gaur 
er så store og kraftige dyr at kun kalver 
eller ungdyr en sjelden gang kan havne på 
tigerens matliste. Den minste hjortearten 
er muntjak (Barking Deer), som neppe er 
mer enn en munnfull for en tiger å regne.
Både Kanha og Bandhavgarh ligger i 
distriktet Madhya Pradesh. Kanha er den 
største nasjonalparken i det sentrale India. 
Nasjonalparken ble opprettet i 1955, og 
i 1973 ble den omgjort spesielt til tiger-
reservat. Den indre delen av parken er på 
940 km², men har en buffersone på 1.067 
km² og et tilhørende reservat (Phen) på 110 
km². Bandhavgarh ble opprettet i 1968 og 
dekker et areal på 105 km² samt en buffer-

Hanntigeren “Mr X” oppdager to parkarbeidere som kommer syklende noen titalls meter unna i 
Bandhavgarh 16. april 2016. Hverken syklister eller tiger blir skremt. 

Kanha nasjonalpark domineres av store trær og tett undervegetasjon av bambus. På grunn av
barkens likhet med krokodilleskinn kalles treet til høyre for krokodilletre. Kanha 21. april 2016.
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sone på 437 km². Ingen av nasjonalparkene 
er inngjerdet, så tigere kan gå ut av parken 
dersom de selv vil. Det ligger landsbyer og 
drives landbruk inne i buffersonene. Noen 
steder har myndighetene satt opp gjerder, 
ikke for å begrense nasjonalparkens dyre-
liv, men for å stenge inne tambuskap slik 
at kveg ikke vandrer inn i tigerområdene. 
Dersom en tiger nedlegger tambuskap 
utenfor parkene, blir dyrene erstattet av 
myndighetene. Hvis tamkveg beiter inne 
i en nasjonalpark, og blir drept av tiger, 
vanker det derimot ingen erstatning. 

Striper, bambus, gress og 
jungel
Sett i lys av hvor få tigre som fremdeles 
lever vilt i naturen, er det et privilegium å 
kunne få oppleve noen av dem i sitt naturlige 
miljø. Det hadde selvsagt vært fantastisk å få 
muligheten til å være inne i nasjonalparkene 
til det ble mørkt, slik at man kunne oppleve 

tigerne i det de starter sine kveldsaktiviteter 
med lydytringer, territoriemarkering og jakt. 
Men det er forståelig at hensynet til tigerne 
bør ha fortrinnsrett, slik at turistene påleg-
ges å forlate parken før tigerne starter sitt 
kveldsliv. Til tross for at tigerne ofte kan 
ligge uvirksomme under den varme delen 
av dagen, fikk jeg oppleve mange ulike 
situasjoner med dyrene. Det som impo-
nerte meg mest var å se hvor raskt en tiger 
forsvant i det den gikk inn i høy vegetasjon 
av gress, bambus eller jungelkratt. Bare en 
meter inn kunne en knapt skimte oransje 
pels med noen sorte striper. Det var lett 
å se hvor flott tigernes farger og mønstre 
fungerer som kamuflasje i dyrenes natur-
lige miljøer, og det var ikke vanskelig å se 
hvor lett en tiger kan ligge uoppdaget for et 
annet dyr, selv når den bare er et par meter 
unna! Striper, bambus og gress er åpenbart 
en suksesskombinasjon for en bakholdsjeger 
som tigeren.

Barasingahjorter i Kanha. Barasingaen er en fåtallig art som de tar spesielt 
vare på i Kanha.

Hanntigeren "Omar Pani" slapper av og steller pelsen ved et vannhull, Kanha 21. april 2016.

En staselig gaurokse, Kanha 20. april 2016.

Den store hanntigeren "Raja Raam" kommer ut fra jungelen og huker seg ned for å markere ved å skrape med bakbeina. Kanha 20. april 2016.

Etterskrift
Den 29. oktober ringte Rajat meg med 
en sørgerlig beskjed: hanntigeren ”Raja 
Raam” var drept dagen før. Denne dagen 
sloss han sin siste kamp (med dødelig 
utgang) mot en annen hanntiger, som 
åpenbart klarte å ta over ”Raja Raam” sitt 
territorium og ”kongedømme”. Kanskje 
var denne hanntigeren allerede på vei inn 
i området under vårt besøk i april, for mens 
vi besøkte Kanha ble en hunntiger med 
halvvoksne unger drept av en annen tiger. 
Parkarbeiderne lette intens etter ungene 
i flere dager for å ta hånd om dem, men 
klarte ikke å finne dem under vårt besøk. 
Unger som ikke er gamle nok til å klare 
seg selv, og som mister sin mor, blir holdt 
inngjerdet og fôret til de er gamle nok til 
å klare seg selv. På denne måten forsøker 
inderne å sikre at flest mulig tigerindivider 
overlever til kjønnsmoden alder.


