
1

DIERENPASPOORT KLEINE PANDA

WIST JE DAT......de kleine panda ook wel de rode panda  genoemd wordt  vanwege zijn rode vacht?

Ik ben een: zoogdier.

Wetenschappelijke naam: 
AILURUS FULGENS

Vijanden in de natuur: sneeuwpanter, 
roofvogels en de mens.

Voedsel: bamboe, gras, vruchten, muizen 
en vogels.

Woonplaats: In loofbossen en 
bamboebossen. Nepal, India, Bhutan, 
Myanmar en in het zuiden van China. 

Bedreiging: bedreigd.

Lengte: ongeveer 60 centimeter.

Schouderhoogte ongeveer 25 centimeter.

Gewicht: 3 tot 6 kilo.

Leeftijd gevangenschap: tot 15 jaar.

Maximale leeftijd (wild): ca. 10 jaar.

Volwassen met: 18 maanden.

Aantal jongen: 1-4, maar meestal 1 of 2.

Drachtig: 3 tot 5 maanden.
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WAAR KUN JE DE KLEINE PANDA AAN HERKENNEN?

Familie van de beer of de wasbeer?
Iedereen kent de zwart met witte 

reuzenpanda wel, maar de kleine panda 

is minder bekend. Kleine panda’s worden 

ook wel rode panda’s of kleine katberen 

genoemd. Ze zijn ongeveer zo groot als een 

huiskat. Maar zijn beide panda’s nu familie 

van elkaar? Nee; de reuzenpanda hoort bij 

de familie van de beren. De kleine panda bij 

de familie van de wasberen.

Reuzenpanda Kleine pandaWasbeer
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Rode panda
Zoals de naam ‘rode panda al’ zegt, is de vacht 

roodbruin van kleur, met witte vlekken rond 

de oren, wangen, neus en ogen. De buik en de 

binnenkant van de poten zijn diepzwart. De kleine 

panda heeft een staart die wel 50 centimeter lang 

kan worden, dat is bijna net zo lang als het lichaam 

zelf. Deze dikke staart met donkere ringen helpt 

de panda in evenwicht te blijven.

Handige bobbeltje
Alle 5 vingers steken recht vooruit. Kleine panda’s 

(en ook grote) hebben een soort extra duim aan 

hun voorpoten. Het is een bobbeltje dat vergroeid 

zit aan een botje van de pols. Het Sesambeentje. 

Hiermee kunnen ze makkelijk met één hand 

bamboe en andere takken vastpakken. Kleine 

panda’s hebben scherpe klauwen. 

Kijk eens goed naar de poten van de Blijdorpse 

kleine panda: de voeten staan wat naar binnen 

gekeerd. Dat is handig bij het klimmen. In de 

bomen lopen ze minder gevaar dan op de grond. 

Ze kunnen erg goed zien. Zo houden ze vanaf een 

boomtak de omgeving prima in de gaten. Onder 

de voetzolen zitten haren zodat ze minder snel 

uitglijden op de takken.
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WAAR EN HOE LEEFT DE KLEINE PANDA?

Hoog in de bergen
Kleine panda’s leven alleen in Azië, op de 

hellingen van de Himalaya in de landen Nepal, 

India, Bhutan, Myanmar en in het zuiden 

van China. Ze leven tussen 2000 tot 4000 

meter hoog op de hellingen van de bergen. 

Daar leven ze in streken met loofbomen, 

rododendronstruiken en bamboebossen. Het 

liefst in de buurt van snelstromende riviertjes.

Warme deken, zacht kussentje
Panda’s slapen in de zomer meest overdag. 

Ze bewegen niet graag in de warmte. In 

de schemering en nacht zijn ze bezig met 

bijvoorbeeld het zoeken van voedsel. Dan vind 

je hen even vaak op de grond als in bomen.

In de winter is deze diersoort actiever en ook 

meer overdag in de weer.

Als de kleine panda slaapt ligt hij lekker 

ineengerold op zijn zij in een vork van takken 

of in een boomholte. De dikke staart slaat hij 

als een warme deken over zijn kop en lijf of hij 

gebruikt hem als een zacht kussentje.

Liever alleen
Kleine panda’s leven niet in een groep maar 

alleen. We noemen dit solitaire dieren. Alleen 

tijdens de paartijd komen de dieren samen. 

Iedere kleine panda heeft een eigen gebied. Dit 

noemen we een territorium. Het territorium 

van een mannetje is groter dan dat van een 

vrouwtje. Als er jongen geboren zijn, zie je de 

kleine panda’s ook wel eens in familiegroepjes. 

In Blijdorp horen we de panda’s wel eens met 

elkaar ‘praten’. Je hoort dan verschillende 

geluiden, zoals blazen, proesten, piepen, brullen 

en fluiten. 
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WAT EET DE KLEINE PANDA?

Bamboemenu
Kleine panda’s eten veel bamboe. Net als 

de reuzenpanda. Bamboe is een heel grote 

riet-soort. Vooral de jonge blaadjes vinden de 

panda’s erg lekker. Maar ook vruchten, gras, 

eikels en beukennootjes worden gegeten. Een 

enkele keer eten ze ook muizen, vogels en 

vogeleieren. Ze drinken door water van hun 

poten af te likken.

In de zomer gaat de panda pas eten zoeken als 

het donker is. Het liefst de hele nacht door. In 

de winter zoeken ze ook overdag naar voedsel.
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HOE PLANT DE KLEINE PANDA ZICH VOORT?

Een nest in een boom
Meestal leven kleine panda’s alleen, maar 

tijdens de paartijd komen ze samen. De paartijd 

is in de winter tussen december en maart. 

Mannetjes en vrouwtjes zoeken elkaar dan 

op om te paren. Als het vrouwtje drachtig is 

geworden, maakt ze een nest in een boom van 

bladeren, takken en gras.

Even wachten
Na de paring blijft het bevruchte eitje 

nog een tijd in de eileider (in de buik van 

de moeder). Het vruchtje groeit nog niet, 

het rust. Is het nest in orde dan nestelt 

ook het eitje zich in de baarmoeder.

We noemen dat een uitgestelde 

zwangerschap of ook wel een rustende 

vrucht. 
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Dichte oren en ogen
In de zomer (juli en augustus) worden één tot 

vier jongen in het nest geboren. De pasgeboren 

dieren hebben hun ogen en oren nog dicht 

zitten. Hun oren zijn bedekt met geelbruine 

vachtharen. De diertjes kunnen nog bijna niet 

bewegen en blijven al die tijd in het nest. De 

oren en ogen gaan pas na ongeveer drie weken 

open. 

Als de moeder ook maar enigszins denkt dat er 

gevaar dreigt, sleept ze haar jongen naar een 

nieuw nest. 

Na twee tot drie maanden hebben de jongen 

een vacht die erg op die van hun ouders lijkt. 

De jongen zien er volwassen uit, maar zijn nog 

een stuk kleiner. Op deze leeftijd gaan ze voor 

het eerst met hun moeder het nest uit. Na een 

jaar drinken de jongen geen moedermelk meer 

en verlaten ze hun moeder om op zichzelf te 

leven. De kleine panda’s zijn pas echt volwassen 

na twee jaar en kunnen dan zelf jongen krijgen.
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WAT ZIJN DE VIJANDEN VAN DE KLEINE PANDA?

Opgepast 
In de winter loopt de kleine panda meer gevaar 

dan in de zomer. Doordat de bomen kaal zijn, is 

het rode dier goed te zien voor vijanden, zoals 

de sneeuwpanter en roofvogels. 

De mens en gelukshoeden
De mens is de grootste vijand van de kleine 

panda. In het gebied waar deze dieren leven, 

worden steeds meer mensen geboren. Deze 

mensen hebben ruimte nodig en kappen het 

bos. Hierdoor hebben de kleine panda’s minder 

ruimte om te leven, maar ook minder voedsel. 

Mensen doden de panda’s ook om kleren en 

hoeden van de vacht te maken.

In sommige delen van China is het gewoonte 

om zo’n hoed aan een bruidspaar te geven. Ze 

denken daar dat zo’n hoed geluk brengt.

Bescherming
Gelukkig zijn er al een tijd geleden wetten 

gemaakt, die ervoor zorgen dat het jagen op 

deze dieren strafbaar is. Helaas zijn er in 2008 

nog maar rond de 10.000 kleine panda’s geteld. 

Deze diersoort wordt dus erg met uitsterven 

bedreigd. Diergaarde Blijdorp doet heel veel om 

mee te helpen de soort te beschermen. In de 

dierentuin, maar ook in de landen waar hij leeft. 

(Zie onderste deel volgende stukje).

Sneeuwpanter
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Veilig nest
In het verblijf staan nesthokken die worden 

gebruikt om de jongen groot te brengen. Er 

moeten meerdere van deze hokken zijn, zodat 

de moeder haar jongen naar een nieuwe veilige 

plek kan slepen als ze zich verstoord voelt. Net 

als in de natuur.

Vast toilet
Het verblijf wordt elke dag schoongemaakt. 

De panda poept en plast op vaste plaatsen. 

Dit is fijn voor de verzorger, zo is de vieze boel 

namelijk snel opgeruimd. 

Aanvallen! 
Als er jongen komen, worden ze geboren in juli 

of begin augustus. Als de jongen het nesthok 

kunnen verlaten, worden ze langzamerhand 

gewend aan het voedsel dat hun ouders eten. 

Als de jongen 3 maanden zijn moeten ze op 

doktersbezoek en worden ze uit het verblijf 

gehaald. Als gillende speenvarkens laten ze 

merken dat ze dit niet leuk vinden. De ouders 

proberen hun jongen te hulp te schieten door 

zich ineens uit een boom te laten vallen, precies 

boven op de verzorger.

Chips
De dierenarts kijkt of de jongen mannetjes of 

vrouwtjes zijn. Maar dat is niet alles. Kleine 

HOE LEVEN DE KLEINE PANDA’S IN BLIJDORP?
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panda’s krijgen injecties tegen honden- en 

kattenziekte, want dat kan de panda ook krijgen. 

De dierenarts plaatst een chip onder de huid. 

Nee niet zo’n zoutje dat je kunt eten! Het is 

een opsporings-chip. De maanden erna krijgen 

de jonkies in totaal 3 inentingen. In december 

verlaten ze het verblijf en hun ouders, zoals dat 

ook in de natuur gebeurt.

Verdwaalde eend
Twee keer per dag krijgen de dieren een voerbak 

voorgezet, gevuld met stukjes appel en banaan 

die vermengd zijn met cornflakes of havermout. 

Maar ze hebben af en toe ook vlees nodig. Dan 

krijgen ze eendagskuikens. Maar ook een vogel 

die niets vermoedend op het perk gaat zitten 

is zijn leven niet zeker. Mmmm wat een lekker 

hapje. Natuurlijk staat ook bamboe op het 

menu. Dit komt uit de eigen tuin van Diergaarde 

Blijdorp.

Blijdorp en bescherming
Er wordt van alles gedaan om de kleine panda 

te beschermen. Ook Diergaarde Blijdorp doet 

daar goed aan mee. Niet alleen in de dierentuin 

maar ook in het wild. Blijdorp coördineert 

het EEP (Europese fokprogramma). Sinds 

2012 coördineert Diergaarde Blijdorp ook 

het wereldwijde fokprogramma voor kleine 

panda’s.

Bij het fokprogramma hoort een wereld-

stamboek, waarin alle kleine panda’s in 

dierentuinen van de hele wereld staan. Zo kan 

de coördinator (beheerder) precies zien welke 

panda’s familie van elkaar zijn, dus niet bij 

elkaar in de zelfde dierentuin moeten worden 

geplaatst.

Ook in hun eigen gebied
In het wild helpt Blijdorp de kleine panda 

door dorpsbewoners te leren woudwachter 

te worden. Deze woudwachters kunnen de 

kleine panda en zijn omgeving beschermen. 
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Bovendien zorgt Blijdorp ervoor dat de mensen 

in Nepal, India en China voorlichting krijgen 

over de bescherming van de kleine panda. 

De mensen zijn vaak arm. Er komen ieder jaar 

weer toeristen die de diertjes willen bekijken 

en fotograferen. Er wordt uitgelegd dat er veel 

meer geld is te verdienen aan toeristen, dan 

de panda’s dood te maken en hun velletje te 

verkopen.

KIJK VOOR MEER DIERENINFORMATIE OP:
diergaardeblijdorp.nl

Tip!
Wil je jouw spreekbeurt/  

presentatie nog leuker maken? 

Leen dan een themakist. Een 

themakist is geen kant en klare 

spreekbeurt, maar bevat  

informatie & fotomateriaal. Kijk op  

diergaardeblijdorp.nl/ 

themakist


