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EXPEDITION RÖD PANDA INDIEN - NEPAL 
 

 
 
 

Den Röda Pandan är en unik karismatisk profil som anses vara ett av de 
sötaste djuren i hela världen, men endast 2 500 finns kvar i vilt tillstånd.  

I Indien finns den Röda Pandan i delstaterna Sikkim, Arunachal Pradesh, 
Darjeeling samt i distriktet Kalimpong, Västbengalen. 
I Nepal finns den Röda Pandan i det östra distriktet Ilam vid Haber`s Nest. 

 
Den Röda Pandahonan är könsmogen endast en dag per år. Efter 131 dagar 
föder honan 1 till 4 ungar vilket är en lång period för ett så litet djur. Panda-

ungarna stannar med sin moder mellan 18 till 20 månader. Endast 50% av 
ungarna överlever. Som ung är den Röda Pandan ett lätt byte för leoparder, 

mårdar, ormar och fåglar. 
 
Det tar ungefär ett år för en Pandaunge att nå storleken 51-66 centimeter 

mellan huvud och rumpa som är vuxen pandas storlek. Själva svansen är 
mellan 25 och 51 centimeter lång. Vikten på en vuxen Röd Panda är 4,5 till 
9 kilo.  

Pandor markerar sina revir genom att spraya urin, lämna avföring, samt 
avge en frän doft från körtlar som sitter under Pandans fotsulor.  

Pandor övernattar i träd och kan lukta sig till faror, till exempel trädormar. 
 
Den vilda Röda Pandan i Himalaya (Ailurus fulgens) har en strikt vegetarisk 

daglig diet som grundas med unga löv och färska bambuskott. Den äter per 
dag ungefär 20 000 bambulöv under 4-5 timmar. I mathållningen ingår även 

frukter, rötter, gräs, korn, fågelägg och insekter. Under hösten blandas 
kosten ut med vilda kiwifrukter och söta bär. Kommunikation mellan Pandor 
sker vanligtvis med ett visslande, grymtande eller kvackande ljud. 

Tjuvjakt på Röd Panda förekommer i Indien och Nepal eftersom de rör sig 
över gränsen till de båda länderna.   
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SINGALILA NATIONALPARK på 2000 - 3600 meters höjd (Indien). 
Förutom Röd Panda i Singalila nationalpark finns svart Himalayabjörn, 
fläckig leopard, Serrow Takin (getantilop) den unika Pangolin och hundratals 

exotiska fåglar. Landskapet i nationalparken består i huvudsak av bambu, 
rhododendron, magnolia och ekskogar. Fler än sexhundra arter orchidéer 
finns i nationalparken. 

 

    
          Röd Panda                                     Pangolin                                 Himalaya björn 
 

HABRE`S NEST på 2900 meters höjd (Nepal). 

Habre`s Nest ligger nära bergen Tinchule och byn Kajataka i te-distriktet 
Illam. Hit till det avlägsna området kan man endast ta sig med jeepar (Land 
Rover) från Darjeeling över gränsen till Nepal. Den Röda Pandan lever på 

båda sidor av gränsen mellan Indien och Nepal. 
 

Från Bagdogra / Siliguri tar transporten med jeep upp till Darjeeling cirka 4 
timmar (70 km). Från Darjeeling till Singalila nationalpark (Manebhanja) tar 
det cirka 4 timmar. Från Singalila nationalpark till Haber`s Nest tar resan 2-

3 timmar. I det unika och avlägsna Haber`s Nest i Nepal på gränsen till 
Indien finns endast fyra dubbelrum att tillgå, samtliga har balkonger med 

utsikt från mot det snöklädda Himalaya. 
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HABER`S NEST  

under oktober och november är luften här oftast klar med blå himmel. 
Utmärkt tid att fotografera Röd Panda i bambuskogen. 

 
Från december till januari är det parningssäsong för den Röda Pandan. 
Snöfall kan förekomma. 

 
Februari till Mars. Nu är möjlighet stor att se den Röda Pandan med ungar.  
Snöfall kan förekomma men oftast är det klar himmel. 

 
April – Maj. Rhododendron och Magnolia blommar. Röd Panda kan ses i 

bambuskogen. Oorchideèrna blommar för fullt. 
  
Mitten av maj till mitten av juni. Regn. Orchideèr & kobraliljor blommar för 

fullt. Röd Panda kan ses i hällande regn. 
 

 

 
 
 

Välkommen att kontakta Swed-Asia Travels för skräddarsydd resa! 


