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SWED-ASIA TRAVELS  

   

       
 

LEOPARD OCH TIGER I RAJASTHAN 
 

 
Leopard på språng… Foto: Kjell Borneland, Swed-Asia Travels 

 

 
Leopard; (Panthera pardus) Namn på hindi: Tendua, Cheeta, Guldar. På Bengali; Cheeta Bagh. Ett antal 
underarter av leoparder förekommer även på andra platser i världen.  
Leoparden har svarta rosetter över hela kroppen och är efter bengalisk tiger och lejonet Indiens tredje största 
kattdjur. Ibland kallas leoparder i Indien för panter (black panter). På vissa ställen i Indien förekommer 
leoparder som är helsvarta (Panter) - båda är dock samma djur.  
  
I Jhalana Forest Reserv utanför staden Jaipur är sannolikheten stor att under dagtid påträffa leopard. Här 
finns det gott av vilda djur som leoparderna jagar exempelvis; varg, hyena, pyton, antilop (Nilgai). När en 
leopard väl har ställt in sig på sitt byte skyr den inga medel vare sig det är tamboskap eller vilda djur. 
Tillgången på bytesdjur i Jhalana är därför god eftersom ingen jakt eller provokation från lokalbefolkningen 
förekommer. Leoparderna i området vi besöker är vana vid människor, men naturligtvis är de inte ofarliga.  
 
De flesta leoparder undviker människor som föda men det finns platser i Indien där leoparder varje år dödar 
människor. I Corbett nationalpark (delstaten Uttarachand) finns till exempel en skylt som tydligt markerar en 
plats där en människoätande leopard sköts ihjäl av storviltjägaren Jim Corbett. Den leoparden dödade 40 
människor. I några av Indiens större städer exempelvis Guwahati (Assam) eller i mångmiljonstaden Mumbai 
förekommer det att leoparder tar sig in i själva stadskärnan och angriper både husdjur och lokalbefolkning. 
 
Förutom de 20-tal leoparder som rör sig i den lilla parken Jhalana finns även andra attraktioner av vilda 
djur till exempel hjortar, Indiens största antilop Nilgai (Blue Bull), fläckig hyena, ökenräv, gyllene schakal, 
djungelkatt, apor samt ett hundratal arter av fåglar. 
 
En vildsvinsgalt i Jhalana kan väga omkring 200 kilo och har betar som maximalt kan nå 32 centimeter i 
längd. De stora galtarna reser sig ofta på bakbenen för att upptäcka sina fiender som leoparder och 
människor. Det förekommer även att vildsvinsgaltar tvingar upp leoparder i träd och troget inväntar på att 
den skall gå ner. 
 
 

Välkommen till vår resa i Indien med inriktning mot Leopard & Tiger… men där vi även har 
ögonen öppna för läppbjörn, djungelkatt, krokodil, gavial och ett rikt fågelliv. 
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DAG 01.    17/2 2019  ANKOMST DELHI 
Swed-Asia Travels färdledare (Kjell Borneland) möter upp på flygplatsen i Delhi. Från flygplatsen har vi 
biltransport cirka 40 minuter till vårt hotell – Normal incheckning på alla hotell är klockan 12.00 men 
oftast löser vi det på ett smidigt sätt trots an vi kommer tidigt på morgonen. Vi vilar på rummen fram till 
lunch, därefter genomför vi en stadsrundtur samt besöker även de smala gränderna i Old Delhi där vi tar 
oss fram med cykelrickshaw. 
 
Delhi med sina 12 miljoner invånare är Indiens huvudstad och har existerat i över tre tusen år. Räknar 
man in Delhis ytterområden så kan man idag lägga till ytterligare 10 miljoner människor. Staden byggdes 
under 1300-talet av dynastin Tuglag. New Delhi började byggas 1911 och stod färdig 1936 sedan britterna 
beslutat att flytta huvudstaden hit från Calcutta.  
Det är fastställt under de senaste arkeologiska utgrävningarna 2011 att själva grundandet av staden Delhi 
dateras till 1200 f.Kr. och att den är identisk med India Prasta, den legendariska staden som byggdes av 
Arianerna. - Hur som helst, de tidigaste historiska anteckningarna om Delhi kommer från tusentalet e.Kr. 
när prinsarna av Rajput hade sina bostäder här. Historiker anser att det förmodligen funnits sju städer 
tidigare under den nuvarande huvudstaden. Idag består Delhi av två tydligt separerade delar; Old Delhi 
med sina typiskt orientaliska kvarter, smala gränder, basarer, tempel, moskéer och andra historiska 
monument. New Delhi är däremot en modern stad, symmetriskt ritad som en trädgårdsstad av de brittiska 
arkitekterna Lutyens och Sir Herbert Baker 1931.  
ÖVERNATTNING HOTEL LÁFFAIRE ELELR LIKNANDE, NEW DELHI 
 
DAG 02:  18/2 DELHI – JAIPUR 
Efter en tidig frukost på vårt hotell har vi biltransport till staden Jaipur i delstaten Rajasthan. Sträckan 
mellan Delhi och Jaipur är 290 kilometer och tar cirka sex timmar men allt beror på trafiken. Vi räknar 
dock med att vara framme i Jaipur till lunch. Jaipur; ”Den rosa staden” –Staden målades rosa inför den 
engelska kronprinsens besök i slutet på 1800-talet. Den sjättedel av staden som ligger innanför 
stadsmuren målas fortfarande om var tionde år av tiotusen lokala målare.   
Staden grundades 1727 av kungen och astronomen Sawai Jai Singh i Kachhawaha-dynastin.  
ÖVERNATTNING DIGGI PALACE RESORT, JAIPUR 02 nätter 
 

    
                           Entrèn till Diggi Palace Hotel, Jaipur 
 
DAG 03.    19/2 JAIPUR – JHALANA - LEOPARDSAFARI  
Frukost på hotellet – därefter iväg klockan 05.45 till Jhalana Forest Range för leopardsafari. Åter till 
hotellet kl. 09.30 för frukost och lunch. Eftermiddagens safari startar kl.15.45 och pågår fram till 
mörkrets inbrott kl.18.15.  
Jhalanas leopardhannar väger mellan 40 och 70 kilo. Honorna mellan 29 - 34 kilo. Leoparden är det 
största kattdjuret i Jhalana eftersom det inte finns några tigrar i området. Den smidiga och fläckiga 
leoparden lever här i symbios med lokalbefolkningen som uppfattar leoparden som en helig katt – de 
dödas därför inte av lokalbefolkningen.  
Med lite tur hoppas vi uppleva hur Jhalanas leoparder dagtid jagar sina byte som i huvudsak består av 
antiloper, apor (langurer), påfåglar och orm. Hyenor, bufflar får, getter och hundar stryker ofta med som 
en extra måltid när leoparden nattetid besöker de närbelägna byarna. I Jhalana finns cirka 70 olika ormar 
varav endast fyra är extremt giftiga. 
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Området där vi tar oss fram med jeep var tidigare en plats där de kungliga familjerna i Jaipur idkade olika 
sporter och där lokalbefolkningen avverkade timmer för självhushåll. Sedan två år tillbaka är Jhalana en 
s.k. Forest Range där ingen avverkning numera eller jakt förekommer. Mellan de två safariturerna 
återvänder vi till hotellet för frukost och lunch 
 

    
Foto; Kjell Borneland, Swed-Asia Travels 

 
Området där leoparderna förekommer är endast cirka 24 kvadratkilometer stort och består i huvudsak av 
öppen växtlighet, höga träd, och i bakgrunden finns de sluttande Arvalli-bergen med sina djupa 
leopardgrottor. Nationalparken öppnade 2017 och har idag cirka 20 - 25 leoparder på en mindre yta. 
Leoparden är en skicklig trädklättrare och kan utan större problem bära ett byte som är tre gånger större 
än sig själv hela sex meter upp i ett träd.  
 
Till skillnad mot de leoparder i övriga Indien som lever i tät växlighet och bland höga berg är leoparderna i 
Jhalana lättare att upptäcka på grund av den öppna terrängen. Grundfärgen på leoparder skiftar väldigt 
mycket – allt från väldigt ljusa – nästan vita - till gyllenbruna och svarta. I bergen ger leopardernas fläckar 
ett bra kamouflage liksom i den öppna torra terrängen där de smyger fram. Svansens längd på en vuxen 
leopard är 70 - 95 centimeter lång och vit på undersidan. Mankhöjden 45 - 85 centimeter. Leopardhonans 
dräktighetstid är 90 till 100 dygn och ungarnas kroppslängd vid födsel är mellan 25 till 35 cm.  
Leopardhonan är fullvuxen och könsmogen vid två och ett halvt års ålder och föder sina ungar i djupa 
grottor. Kullstorleken varierar mellan 1 – 6 ungar, men vanligtvis föds 2 - 3 ungar. Födelsevikten är 400 - 
600 gram.  
Leoparder lever vanligtvis som enstöringar och livslängden på den indiska vilda leoparden är 20 - 23 år. 
Leopardens vattenbehov är stort men behovet av vätska kan tillfredsställas med både blod och 
vävnadsvätska från olika bytesdjur.  
ÖVERNATTNING DIGGI PALACE, JAIPUR  

 
DAG 04.    20/2 JAIPUR – RANTHAMBHORE NATIONALPARK  
Idag bär det av till en av de mer kända och populära tigerreservaten i Indien nämligen Ranthambhore 
nationalpark. Vi startar tidigt på morgonen från Jaipur för att hinna fram i tid så att vi hinner med att 
genomföra en eftermiddagssafari (safariturer är reglerade i tid). Vi kommer att bo på Ranthambhore 
Regency där ägarfamiljen Ravindra Jain under 22 år regelbundet har välkomnat Swed-Asia Travels Wild-
Life - resenärer. Vi genomför fem olika safariutflykter för att få en maximal utdelning med olika tigermöten 
– kanske dyker även leopard upp… (antalet leoparder i nationalparken har ökat). 
ÖVERNATTNING RANTHAMBHORE REGENCY, 03 nätter 
 

    
Ranthambhore Regency Hotel – Foto; K Borneland 
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DAG 05.    21/2     RANTHAMBHORE SAFARI  
Tidig väckning klockan 05.00. Kaffe och kaka serveras. Klockan 06.00 startar dagens första jeepsafari som 
pågår fram till klockan 10.30. -Därefter tillbaka till hotellet för frukost och lunch. Fram till 14.00 finns tid 
för avkoppling vid poolen, shoppa i hotellets butik eller bara slappna av inför eftermiddagens safari som 
startar klockan 14.30. 
 
Nationalparken har cirka 30 tigrar, Men här finns även leopard och björn samt en diger fågellista med 272 
olika fågelarter. Bland den rika variationen av andra vilda djur finner man här en stor grupp reptiler; 
Kobra, Common Krait, Banded Krait, Pyton, Råttsnok, Russel`s Viper, Saw-scaled Viper, The Desert Monitor 
Lizard, Krokodil, Gangessköldpadda, North Indian Flap-shelled Turtle, indisk kamelont. I nationalparken 
finns antiloper, olika hjortar, vildsvin, apor mm. - En riktig djungelboksresa för den som tycker om vilda 
djur och vacker natur. 
ÖVERNATTNING RANTHAMBHORE REGENCY 
 
Viktiga förutsättningar för att kunna påträffa tiger. 
 

1. Bra spårare och erfarna naturalister med specialkompetens på tiger 
2. Rätt årstid att vistas i reservat - februari/mars – oktober/november   
3. Kunskap hur tigrar förflyttar sig under olika skeenden. Hur tigerhona med ungar beter sig. Hanens 

revir etc. 
4. Hur andra djur reagerar i närområdet då tiger nalkas. 
5. Hur tiger luktar, spårstämplar, klösmärken på träd och förflyttningsstråk som tigern använder sig 

av. 
 

 
                                                   Foto: Kjell Borneland, Swed-Asia Travels 
 

Ranthambhore Tiger Reserve är beläget mellan bergen Aravalli och Vindhya i delstaten Rajasthan. Under 
februari / mars månad ligger dagstemperaturen här på 20 – 25C+. (Under juni månad kan temperaturen 
komma upp till max +50 Celsius och platsen är torr, mycket torr, trots att det regnar ca 900mm per år). 
 
Tigerreservatet anses som ett himmelrike för de vilda djuren. Parken omfattar 400 kvadratkilometers yta 
med torr lövskog, berg, en mindre sjö samt öppna savanner. Platsen har fått sitt namn från Fortet 
Ranthambhore som har anor från 1200-talet. Legenden beskriver att tiotusen kvinnor begick kollektivt 
självmord då fortet invaderades 1381. Fortet kom senare att bli ett fängelse där fångarna dödades efter att 
de först fått en god måltid preparerad med opium. 
I Ranthambhore är möjligheten stor att upptäcka det stora kattdjuret men som vanligt förutsätter alla möten 
med tiger, tålamod, tålamod och åter tålamod. Tidigare gällde nationalparken som en av de säkraste 
platserna i Indien för tigerobservationer men i början av 1990-talet slog tjuvjägarna till och decimerade 
tigerstammen kraftigt. 
 
Idag är situationen i nationalparken annorlunda och mycket positiv. Parkens tigrar ökar och antalet tigrar 
börjar nu bli för många i förhållande till parkens yta. Naturguiderna är skickliga, kunniga och visar stor 
omtanke för att besökaren ska få uppleva de vilda djuren på betryggande avstånd.  
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(Från och med 2019 kommer antalet turister i Ranthambhore att starkt regleras och begränsas eftersom 
trycket med tigerturister blivit för hårt.) En begränsning av antalet turister och jeepar har införts.    
 
Swed-Asia Travels skickliga och infödda tigerspårare i alla Indiens tigerreservat vet var möjligheten är som 
störst att påträffa tiger. Praktiskt taget vid varje besök vi genomför i Ranthambhore dyker djungelns konung 
upp framför, bakom eller vid sidan av våra jeepar. De unika skådespelen har frikostigt dokumenterats av 
flera av Swed-Asia Travels resenärer och flitigt delats med foton och film. Besök gärna vår hemsida 
www.swedasia.se (om oss/bildgalleri). 
 
Nationalparken Ranthambhore ingår i ”Projekt Tiger” och har sedan länge varit projektets stolthet med 
nationalparkens fågel- och krokodilrika sjö, den öppna terrängen, blandningen av tät djungel öppen lövskog 
och branta bergssidor med sina hänförande utsikter över avskärmade djungeldalar. 
 
DAG 06.    22/2 RANTHAMBHORE SAFARI 
Morgon och eftermiddagssafari, likt föregående dag. Mellan safariturerna finns möjlighet till avkoppling vid 
hotellets pool. Eftersom antalet leoparder i Ranthambhore har ökat lägger vi en av safariturerna upp mot 
de höga bergen.  
ÖVERNATTNING RANTHAMBHORE REGENCY 
 

    
                                                                

   
Samtliga foton ovan från Ranthambhore – Foto: Kjell Borneland, Swed-Asia Travels 

 

DAG 07.   23/2        RANTHAMBHORE NATIONALPARK – BHARATPUR FÅGELRESERVAT 
Tidig frukost, därefter med bil till Bharatpur ett av världens förnämsta fågelreservat. Med cykelrickshaw 
och förnämligt kunniga fågelguider cyklar vi i in i de områden där de flesta av världens sjöfåglar häckar. 
I Bharatpur (Keoladeo nationalpark) finns fler än 400 olika arter fåglar (totalt finns i Indien 1300 arter) 
ÖVERNATTNING BIRDERS INN, BHARATPUR 
 
DAG 08.    24/2    BHARATPUR – CHAMBAL SAFARI LODGE 
Chambal är en liten genuin tempelstad med heliga män, lunkande kameler få västerländska besökare. 
Platsen där vi bor är ett tidigare Maharadjapalats (idag i privat ägo av den sista Maharadjans sonson). 
Bland träden där vi bor kan vi se stora flygande hundar som varje dag hänger i träden. På natten ger de 
sig iväg för att äta mangofrukter från bybornas många odlingar. Ibland ser vi sambarhjort, nilgai (antilop) 
och även hyenor passera i omgivningen runt våra bungalows. 
ÖVERNATTNING CHAMBAL SAFARI LODGE, 02 nätter 
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Chambal Safari Lodge och trädgården där vi serveras middag. 

 
DAG 09.    25/2  CHAMBAL RIVER 
Chambal river är 960 kilometer lång och passerar genom flera delstater. Floden anses som den renaste 
floden i hela Indien. Här gör vi en båtutflykt på cirka tre till fyra timmar för att uppleva och fotografera 
krokodiler, den långnäbbade garialen. Om vi har tur ser vi sötvattendelfiner. Därutöver finns här sex olika 
arter av sköldpaddor och flera arter sjöfågel.  
ÖVERNATTNING CHAMBAL SAFARI LODGE 

 

   
Krokodil och den unika Garial (Gavialis gangeticus) i Chambal river 

 
DAG 10.    26/2  CHAMBAL – DELHI  
Dagen besår av en lång bilresa där vi gör stop för lunch utmed vägen. Vi startar gärna tidigt på morgonen 
för att få tid till en ”sista minuten shopping” i kvarteret där vi bor i Delhi. På kvällen avskedsmiddag på 
den lilla restaurangen Spice Restaurant i stadsdelen Karol Bagh. 
ÖVERNATTNING HOTEL LÁFFAIRE ELLER LIKNANDE I NEW DELHI 
 
DAG 11.    27/2  DELHI - HEMRESA 
På morgonen transfer till flygplatsen. 
- slut på program -  
 
 
 

* KOSTNAD FÖR LANDARRANGEMANG: SEK 23.500:- PER PERSON I DUBBELRUM. 
* TILLKOMMER: FLYG ARLANDA/GÖTEBORG/KÖPENHAMN – DELHI t/r 
 
 
 
Forts.. 
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INGÅR I KOSTNADEN 
Assistans och transfer på flygplatsen i New Delhi 
Boende i dubbelrum inklusive frukost 
Alla transporter sker med Tempo Traveller (09 säten med säkerhetsbälten och a/c) 
Chaufförernas kostnader för måltider och övernattningar 
Drivmedel, vägskatter, parkeringsavgifter, delstatsavgifter, lokala skatter 
Samtliga måltider (frukost, lunch, middag) ingår under vistelsen i Jaipur, Ranthambhore, Bharatpur, 
Chambal. 
03 Safariturer i Jhalanda med privat jeep och chaufför 
05 Safariturer i Ranthambhore med privat jeep och chaufför 
Naturguider i Jhalana, Ranthambhore, Chambal och i fågelreservatet Bharatpur 
Parkinträden i Jhalana, Chambal, Bharatpur och Ranthambhore nationalpark 
02 flaskor mineralvatten per person och dag ingår under transporter och safariutflykter 
Avskedsmiddag i Delhi 
Svensk färdledare; Kjell Borneland 
Konsultation och reseinformation på svenska 
Erbjudande om informationsträff på Swed-Asia Travels kontor innan avresa 

 
INGÅR INTE 
Internationellt flyg; separat kostnad – vi bokar gärna. 
Tillägg för enkelrum  
Visum till Indien 
Avbeställningsskydd 
Reseförsäkring 
Vaccinationer 
Ingen måltidsdryck ingår 
I Delhi ingår inga andra måltider än frukost 
Alkoholhaltiga drycker, minibar på hotellrum, mineralvatten utöver det som ingår, läsk etc 
Läkarkostnad eller kostnader för eventuella sjukhusbesök 
Kameraavgifter; Extra avgift för filmkamera i Ranthambhore nationalpark. (Vanlig kamera utan kostnad) 
Dricks till naturguider, jeepchaufförer i parker, hotellpersonal. 
Dricks till chaufför vid avslutad resa. 
Annat av personlig karaktär, som shopping, tvätt, telefoni och internet utöver där Wi-Fi finns. 
 

 
Foto: Kjell Borneland 


