
DIER PASPOORT
Naam: rode panda (wordt ook wel kleine panda genoemd)
Wetenschappelijkenaam: Ailurus fulgens
Grootte & gewicht: Rode panda’s zijn zo’n 50-64 cm lang, daar komt nog een
staart bij van 28-50 cm. Ze zijn ongeveer 25 cm hoog (schouderhoogte), dat is
ongeveer even groot als een huiskat. Rode panda’s wegen 3-6 kg.
Leefwijze: Rode panda’s leven alleen, mannetje en vrouwtje zoeken elkaar alleen
op in de paartijd.
Leeftijd: 8 jaar in het wild; in dierentuinen soms wel 12-14 jaar.
Hoeveel jongen: 1-4 jongen (gemiddeld 2)
Familie: De enige familie van de rode panda in GaiaZOO is de wasbeer. De rode
panda werd in 1827 ontdekt, maar het is nog steeds niet 100% zeker waar hij precies
vandaan komt en wie zijn familie is. De meeste wetenschappers zijn het er wel over
eens dat de rode panda familie is van o.a. de wasbeer en neusbeer, en niet van de
grote beren.
Bedreigd: De rode panda heeft de IUCN status 'bedreigd'. Wat dit betekent ontdek
je verderop!

LEEFGEBIED 
Het leefgebied (dit noemen we met een moeilijk woord ‘habitat’) van de rode panda
bestaat uit bossen van verschillende soorten bomen (o.a. eiken, coniferen en gemengd
bos). Onderin het bos groeit bamboe, zijn belangrijkste voedselbron. Deze bossen
liggen hoog in de bergen, wel 2.500 tot 4.800 meter boven zeeniveau.

De rode panda deelt zijn leefgebied met dieren als de gouden langoer, takin, muntjak
en heel veel verschillende vogelsoorten.

RODE PANDA

WAT EET EEN RODE PANDA? 
Voedsel in het wild: bamboe (jong blad en scheuten). 
Soms ook wortels, sappige grassen, korstmossen, eikels, 
vruchten, insecten, kleine hagedissen en vogeleieren. 

Voedsel in de ZOO: bamboe en een speciale brok voor 
bladeters, plus wat appel en druiven. Ook eten ze van het 
voorjaar tot het najaar veel blad van de bomen die in hun 
buitenverblijf staan.

 

Dat rode panda's niet
alleen bamboe eten,

zie je hier

https://www.youtube.com/watch?v=lwxLAwqNbT4&t=16s


KLIMMEN EN KLAUTEREN
Rode panda’s zijn heel goede klimmers. Ze kunnen hun nagels gedeeltelijk intrekken en
ze gebruiken hun lange staart voor de balans. Als ze niet naar bamboe of ander voedsel
zoeken, verblijven rode panda’s het grootste deel van de tijd in bomen. Ze zijn er veilig
voor landroofdieren en in de winter liggen ze er graag te zonnen. Ook de jongen
worden hoog in een boom, in een veilige boomholte, geboren. Het vrouwtje bekleedt
deze aan de binnenkant met mos, blad, takjes en ander plantenmateriaal.

De voortplanting van rode panda’s vergt
veel geduld. Vrouwtjes zijn maar één keer
per jaar vruchtbaar (dat is de tijd dat ze
willen paren), en dat duurt dan ook nog

eens minder dan een dag (18-24 uur). Als
ze die dag geen mannetje treft, duurt het

dus weer een heel jaar voordat er een
nieuwe kans op jongen is.

 
Als de jongen eenmaal geboren zijn,

groeien ze maar langzaam en ze blijven
ongeveer een jaar bij hun moeder.

Doordat ze zich zo langzaam
voortplanten, duurt het heel lang voordat
het aantal rode panda’s in het wild weer

toe zal nemen.

PANDA-PRAAT
Rode panda’s maken allerlei geluiden; van
piepen tot sissen en van grommen tot
kwetteren. Een van de meest vreemde en
bijzondere geluiden is een soort kwakend
gesnuif. Dit geluid maken ze tijdens een
dreigement. Als waarschuwing fluiten rode
panda’s.

Behalve geluiden, gebruiken rode panda's
ook geuren om met elkaar te 'praten'. Met
geurmarkeringen laten ze andere rode panda's
weten dat ze in de buurt zijn. 

LANGZAAM
GROOT WORDEN

Feitje!Er zijn twee verschillendesoorten rode panda's(biologen noemen dit'ondersoorten'). Eentje leeft inNepal, de ander in China. Deondersoort die in Nepal leeftzie je ook in dierentuinen.

In dit filmpje sta je midden

in het rode panda verblijf. Je

kunt zelfs 360 graden om je
heen kijken! 

https://www.youtube.com/watch?v=-6jSGQ0Aqms


RODE PANDA WEETJES!

Zowel mannetje a ls
vrouwtje markeren hun
terr i tor ium ( leefgebied)

met geuren.  Het
terr i tor ium van het

mannetje is  groter dan
dat van een vrouwtje.  

AVOND

 Met zijn dikke, wollige
ondervacht kan de rode panda
goed tegen de kou. Daar
overheen liggen langere en ruwe
dekharen. De dichte vacht op
zijn voetzolen houdt zijn poten
warm. Als de rode panda
slaapt, legt hij bovendien zijn
dikke, gestreepte staart als een
deken over zich heen.

 Rode panda’s hebben een heel
trage stofwisseling. Dit betekent
dat ze heel lang doen over het
verteren van hun eten. Door het
verteren van zijn eten krijgt de
panda energie. In koude winters
slapen rode panda's dan ook veel,
om zo energie te besparen. 

Hoog in de bergen, waar de rode panda leeft,  is  het
‘s  winters erg koud.  Ze z i jn  dan ook goed aangepast aan

het leven in de koude:

 De rode vacht is niet alleen
warm, maar ook een goede
schutkleur in de met roodbruin
mos begroeide bomen waar hij
in leeft.

Rode panda’s  moeten
heel  veel  eten,  wel
30% van hun eigen

l ichaamsgewicht per
dag! Vergel i jk  dat maar

eens met je e igen
gewicht:  a ls  j i j

b i jvoorbeeld 30 k i lo
weegt,  zou je bi jna 10

ki lo  per dag moeten
eten. . !  Daarom z i jn ze
meer dan de helft  van
de dag bezig met het
zoeken naar voedsel .  

Rode panda’s  z i jn  vooral
in de schemering act ief .
Ze zoeken hun voedsel

op de grond.  De rest  van
de dag s lapen ze

meestal  in  een boom.

EIGEN GEBIED

GROTE ETERS

De naam ‘panda’ komt

van het Nepalese

woord poonya –

dit betekent

‘bamboe-etend’.

Feitje!

Bekijk hier de vlog van dierverzorger

Minke over de rode panda's in GaiaZOO

https://www.youtube.com/watch?v=84wHTA2y_Qo


 
Doe het licht uit

als je een kamer

uit gaat.  
 

Recycle je afval zodat het
hergebruikt kan worden

en niet in de natuur
terecht komt. 

 
Draag een warme

trui in plaats van de
verwarming hoger 

te zetten. 

Forest Guardian van
Red Panda Network

aan het werk

HULP!

De rode panda leeft in de dichtbegroeide,
steile bergbossen van Nepal. Door ontbossing,
het verdwijnen van hun belangrijkste
voedselbron (bamboe), veeteelt en stroperij
zijn er steeds minder panda’s. Hoeveel er nog
precies zijn is moeilijk in te schatten, maar ze
hebben hoe dan ook hulp nodig. Daarom is
Red Panda Network opgericht. Deze
organisatie beschermt de rode panda via
onderzoek, educatie en door de lokale
bevolking te helpen. De Forest Guardians van
Red Panda Network zijn lokale mensen die zich
inzetten voor de bescherming van rode
panda’s en hun leefgebied. 

BEDREIGINGEN
De rode panda heeft genoeg bomen en veel bamboe nodig om te overleven. Maar door
houtkap, veeteelt en steeds grotere steden verdwijnt dit leefgebied. Ook worden
panda’s besmet met hondenziektes en wordt er op hen gejaagd.
De rode panda kan zich niet snel genoeg aanpassen aan deze veranderingen. Daardoor
zijn er niet zoveel rode panda’s meer in de natuur. Hoe veel precies is moeilijk te zeggen,
maar hun aantal neemt nog steeds af. Gelukkig zijn er ook natuurorganisaties die de
rode panda beschermen. Het Gaia Nature Fund helpt hen daarbij.

houtkap 
 

  Door jouw spreekbeurt te houden over de rode panda leer je de kinderen in

jouw klas niet alleen hoe mooi deze dieren zijn, maar ook waarom het belangrijk

is om ze te beschermen! Hieronder vind je nog meer tips over hoe jij en jouw

klasgenoten de natuur kunnen helpen: 

HELP MEE RODE PANDA'S BESCHERMEN 

Het Gaia Nature Fund steunt de activiteiten van Red Panda Network sinds 2016. Met het
geld dat ze kregen van het GNF konden de Forest Guardians een EHBO training krijgen
en konden ze EHBO sets kopen. Hiermee kunnen ze hun belangrijke werk op een veilige
manier uitvoeren in de rotsachtige, steile en vochtige Nepalese bossen.

veeteelt 
 

steden 
 

jacht 
 



OOK GAIAZOO HELPT
DE RODE PANDA!
Het Gaia Nature Fund is de natuurbehoudstichting
van GaiaZOO. Via het GNF doneren we geld aan
natuurorganisaties die de wilde soortgenoten van
de dieren in GaiaZOO helpen. Maar… hoe weten
we eigenlijk welke diersoorten bedreigd worden?

WANNEER IS EEN DIER BEDREIGD?
Of een diersoort bedreigd is en hoe erg, wordt bepaald door de wereldwijde
organisatie voor natuur: de Internationale Unie voor Natuurbehoud (IUCN). Zij geven op
de zogenaamde ‘Rode Lijst’ aan of planten- en diersoorten wel of niet worden bedreigd. 
Dankzij deze Rode Lijst weten we welke diersoorten risico lopen om uit te sterven en
waar dringend hulp nodig is. De Rode Lijst van IUCN kun je zien als een soort ‘to-do lijst’
voor natuurbeschermers en dierentuinen! 

De rode panda heeft de status ’bedreigd’. Dat betekent dat de kans heel groot is dat hij
uitsterft in het wild. Het aantal rode panda's in het wild neemt helaas ook nog steeds af.
Daarom is hulp hard nodig! 

FOKPROGRAMMA
Moderne dierentuinen proberen op verschillende
manieren om te helpen bij de bescherming van

bedreigde diersoorten. De rode panda is er
daar een van. Dit doen ze onder andere via
fokprogramma’s voor bedreigde diersoorten,

waarbij dierentuinen uit heel Europa
samenwerken! Want wist je dat goede 

 dierentuinen geen dieren uit het wild halen? Ze
ruilen hun dieren onderling uit. Dit zorgt er ook
voor dat er in elke dierentuin gezonde, jonge
dieren worden geboren. Het belangrijkste is
immers dat de dieren een goed onderkomen

hebben. Ook willen dierentuinen de natuur niet
verstoren, want ze proberen deze juist samen 

te beschermen.

LEES HIER VERDER

LEES MEER OVER IUCN

   Hoewel ze hetzelfde

eten (bamboe) en (bijna)

hetzelfde heten, zijn de

rode panda en de

reuzenpanda géén familie

van elkaar!

Feitje!

https://www.gaiazoo.nl/gaia-nature-fund/iucn-rode-lijst-van-bedreigde-diersoorten/
https://www.gaiazoo.nl/eep/eep-dieren-behouden-in-dierentuinen/

