
 
 

KLEINE PANDA  
Mysterieuze vuurvos 

 
 

Dat dit dier omringd wordt door mysterie blijkt wel uit de vele namen die 
mensen hem hebben gegeven. Kleine panda, rode panda, katbeer, vuurvos, 
kleine beerkat…  
  



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

HOE ZIE IK ER UIT? 
Als je naar de kleine panda kijkt, valt zijn pluizige, geringde staart erg op. Deze is 
bijna net zo lang als zijn lichaam! De panda heeft een dikke, roodbruine vacht die 
hem goed beschermt tegen de kou. De buik en poten van een kleine panda zijn 
vaak donker gekleurd. Wat verder opvalt aan de kleine panda zijn de wit 
omrande oren en de witte markeringen in zijn gezicht.  
 
Warme deken 
De kleine panda is een goede klimmer en 
brengt zijn tijd vooral door in bomen. Hij 
heeft brede poten met scherpe nagels die 
handig zijn bij het klimmen. Onder zijn 
voetzolen zitten stugge haren waardoor de 
panda niet zo snel uitglijdt op natte takken. 
Slapen doet een kleine panda het liefst hoog 
in de boom. Hij ligt dan helemaal opgerold 
en gebruikt zijn staart als deken.  
 

 

WAAR WOON IK? 
De kleine panda leeft in het Himalayagebergte in Azië, op hoogtes van 1500 tot 
4800 meter. Hij leeft daar in bamboebossen, het liefst in een gebied met veel 
struiken, omgevallen bomen en boomstronken. Het Himalayagebergte is op veel 
plekken slecht toegankelijk voor mensen. Hierdoor is er nog maar weinig bekend 
over het leven van de kleine panda in het wild. 
 
 

WAT EET IK? 
De kleine panda eet vooral plantaardig voedsel. Het grootste deel van zijn dieet 
bestaat uit bamboebladeren. Ook bamboescheuten, wortels, vruchten, kleine 
gewervelde dieren, eieren en insecten worden gegeten. 

DIERENPASPOORT KLEINE PANDA 

 
LATIJNSE NAAM:   Ailurus fulgens 

LEEFGEBIED:  Himalayagebergte in Azië 

VOEDSEL:  bamboe, fruit, zaden en soms kleine dieren 

LEEFTIJD:  in het wild tot 11 jaar 

in de dierentuin tot 14 jaar 
GEWICHT:    tussen de 3 en 6 kg 

DRAAGTIJD:   ongeveer 130 dagen 
AANTAL JONGEN:  1 tot 4 jongen per worp, meestal 2 

IUCN-STATUS:   kwetsbaar 



 

MIJN FAMILIE EN IK 
De kleine panda leeft meestal alleen. 
Tijdens de paartijd zoeken een mannetje 
en vrouwtje elkaar op. Elke panda heeft 
een gebied voor zichzelf: een territorium. 
Het gebied van een mannetje is groter 
dan dat van een vrouwtje. In het 
territorium van een mannetje zijn 
gebieden van verschillende vrouwtjes te 
vinden. 
 
Een drachtig vrouwtje maakt in bijvoorbeeld een holle boom een nest van 
takken, bladeren en gras. Als de jongen (meestal twee) na een draagtijd van 
ongeveer 135 dagen worden geboren, zijn hun ogen en oren nog dicht. Ze 
blijven samen met hun moeder in het nest. Na ongeveer drie maand gaan de 
jongen voor het eerst het nest uit. Als de jongen hun moeder kwijt zijn, maken ze 
een blatend geluid. Zo kan ze hen snel weer vinden! De moeder draagt de 
jongen dan in haar bek terug naar het nest. 
 
Panda praat 
Een kleine panda maakt verschillende geluiden. Hij fluit, piept, tjilpt en blaast. Als 
hij belaagd wordt, hoor je een sissend, blazend of soms zelfs grommend geluid 
waarmee hij zijn vijand probeert af te schrikken. De kleine panda heeft dus veel 
geluiden om mee te communiceren! 

. 
 

IN OUWEHANDS DIERENPARK 
In Ouwehands Dierenpark leven op dit moment twee kleine panda’s. Ze kunnen 
het goed met elkaar vinden en misschien worden er in de toekomst wel jonge 
kleine panda’s geboren! 
 
Het verblijf van de panda’s is ingericht met verschillende struiken en bomen. De 
dieren kunnen hier naar hartenlust klimmen en klauteren. De beplanting zorgt 
ook voor veel schaduw.  
 
 
HELP! 
Het voortbestaan van de kleine panda wordt bedreigd. De belangrijkste oorzaak 
daarvan is de verkleining van zijn leefgebied. Doordat het bos wordt gekapt en er 
bijvoorbeeld wegen worden aangelegd, blijft er steeds minder ruimte voor de 
kleine panda over. Ook worden panda’s gedood voor hun vacht en 
gevangengenomen om als huisdier te dienen.  
 



 

Onderzoek 

Helaas is er maar weinig bekend over het leven van de kleine panda in het wild. 
Dit maakt het moeilijk om de panda te beschermen. Gelukkig wordt er in 
dierentuinen veel onderzoek gedaan. Hierdoor is er al meer duidelijk over het 
gedrag en de voedselvoorkeur van dit bijzondere dier. En dit kan helpen om de 
kleine panda in het wild te beschermen! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
WIST JE DAT… 
 
Wist je dat een kleine panda zich net zo wast als een kat?  
Hij likt de zolen van zijn voorpoten en wrijft daarmee over zijn kop en oren.  
 
Wist je dat een kleine panda geen beer is?  
Uit onderzoek blijkt dat de kleine panda tot een 'eigen' familie behoort.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Kijk voor meer diereninformatie op 
 

www.ouwehand.nl 


