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Latijnse naam van de Rode Panda is
Ailurus fulgens. Het is een zoogdier met
een gewicht van ongeveer 3 tot 4.5 kg.
De lengte van het diertje is ongeveer
60 cm en ze kunnen 10 jaar worden
in het wild. De kunnen 1 tot 4 jongen
krijgen als ze zwanger zijn en het duurt
3 tot 5 maanden voor de geboorte
van de jongen. De jongen zijn na 2
jaar volwassen. Ze eten voornamelijk
bamboe, gras, vruchten, muizen en
vogels. Ze zijn een bedreigd diersoort.

DIER VAN DE MAAND

RODE
PANDA

FAMILIE VAN DE BEER OF WASBEER?:

Iedereen kent de zwart met witte reuzenpanda
wel, maar de kleine panda is minder bekend.
Maar zijn beide panda’s nu familie van elkaar?
Nee, de reuzenpanda hoort bij de familie van de
beren en de kleine panda bij de familie van de
wasberen.
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WARM DEKEN, ZACHT KUSSENTJE:

WAAR LEVEN RODE PANDA’S:

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.
Daar leven ze in streken met loofbomen, rododendronstruiken en bamboebossen.

Panda’s slapen in de zomer meest overdag, ineen gerold 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. Ze bewegen niet
graag in de warmte. In de schemering en nacht
zijn ze bezig met bijvoorbeeld het zoeken van
voedsel. Dan vind je hun even vaak op de grond
als in bomen. In de winter is deze diersoort actiever en ook meer overdag in de weer.

WIST JE DAT?

- Er in een telling uit 2008, nog maar 10.000
kleine panda’s leefden in het wild.
- Ze ook wel Katberen genoemd worden en ongeveer even groot zijn als een huiskat.
- Ze tussen 2000 tot 4000 meter hoog op de hellingen van de bergen leven en het liefst bij snelle
beekjes.

BAMBOE MENU:

Kleine panda’s eten veel bamboe. Net als de
reuzenpanda. Bamboe is een heel grote rietsoort. Vooral de jonge blaadjes vinden de panda’s
erg lekker. Maar ook vruchten, gras, eikels en
beukennootjes worden gegeten. Ze drinken door
water van hun poten af te likken.
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DIERGAARDE BLIJDORP

voor stedelijke bebouwing. Het jaar erop begon
men met de bouw van de nieuwe Diergaarde
‘Blijdorp’, genoemd naar de polder Blijdorp. Toen
de overgang in volle gang was, bombardeerden
de Duitsers de binnenstad en daarmee ook de
Diergaarde. De chaos was enorm en vele dieren
overleefden het bombardement en de vuurzee
niet. Voor zover mogelijk werden de overlevende
dieren overgebracht naar Blijdorp, waar men nog
volop bezig was met de bouw van de nieuwe tuin.
Op 7 december 1940 werd de nieuwe Diergaarde
officieel geopend.

In 1856 huurden twee spoorwegbeambten
een spoortuintje in de Rotterdamse binnenstad om hun verzameling exotische vogels
onder te brengen. Deze hobby groeide uit tot
de oprichting ‘De Rotterdamsche Diergaarde’
in 1857.
De eerste directeur was Henri Martin, oorspronkelijk leeuwentemmer van beroep. Geleidelijk
breidde de dierentuin zich uit. In 1937 besloot
het gemeentebestuur van Rotterdam dat de
Diergaarde uit het stadscentrum moest wijken

SPECIAAL DIER

Een speciaal dier van Diergaarde Blijdorp is de
gier, ook wel de Rüppells Gier.
Er zijn twee hoofdsoorten gieren: de gieren
van Amerika en Europa zijn de nieuwe wereld.
Azië en Afrika zijn de Oude Wereld. Een van de
Afrikaanse giersoorten is de Rüppellsgier.
In 2010 hebben de gieren een nieuw verblijf
gekregen, dat we de Gierenrots noemen. Op
dit moment leven daarin: Rüppellsgieren,
witruggieren, witkopgieren en kapgieren.
Je kunt er ook maraboes, paradijsvogels en
hamerkoppen ontmoeten. De gieren hebben in
de nieuwe volière voldoende warme shelters
(schuilplaatsen), zodat ze droog en warm kunnen
zitten als dat nodig is. Door die schuilplaatsen
kunnen ze het hele jaar door buiten leven. Zo
kunnen ze in hun broedseizoen op een warme
plek hun eieren leggen en uitbroeden. Inmiddels
zijn er al jonge gieren geboren en grootgebracht!
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NIEUWSPAGINA
GIFKIKKERS IN AMAZONICA 10 OKTOBER

Met de komst van gifkikkers in Amazonica is voor velen een
wens in vervulling gegaan. Deze dieren mogen niet ontbreken
in een gebouw dat zich helemaal richt op de flora en fauna uit
Midden- en Zuid-Amerika. Hun opvallende waarschuwingskleuren geven het signaal af dat ze giftig en dus oneetbaar
zijn. Ook hebben ze een bijzondere broedzorg. Het nieuwe
verblijf herbergt twee soorten.

ZELDZAME OKAPI GEBOREN
IN BLIJDORP : TWEEDE OKAPI
JONG IN JUBILEUMJAAR 31
OKTOBER

Afgelopen zaterdag is in Diergaarde Blijdorp
een okapi geboren van moeder M’buti en vader
Ngwani. Een prachtig cadeau voor het 160-jarig
Jubileum van de Diergaarde. Het is een hengstje
en het heeft nog geen naam. Dit is het eerste
jong van M’buti. Dat maakte het best een beetje
spannend maar de bevalling verliep gelukkig
voorspoedig. Binnen een uur kon het kleintje
staan en had hij al gedronken.

OKAPI JONG HEEFT NAAM 6 NOVEMBER

En hij heet… Mboshi! De verzorgers hebben de naam gekoen en het is Mboshi geworden. Vernoemd
naar een stam én zanger uit Congo. Mboshi blijft nog achter de schermen in de stal en is niet voor
bezoekers te zien. Via de webcams op de site en de Blijdorp-app kan iedereen wel een kijkje nemen
in de kraamkamer.

RONDJE DIERGAARDE BLIJDORP 9 NOVEMBER

Na het succesvolle peuterboekje ‘Een rondje Rotterdam’ van
Ckoe is er nu ook ‘Een rondje Diergaarde Blijdorp’ verschenen: het kartonboekje voor de allerkleinste dieren- of Blijdorp fans. Het boekje is een samenwerking tussen Ckoe en
Diergaarde Blijdorp. Behalve de bekende dierentuin-dieren
hebben ook andere, minder bekende diersoorten een plekje
gekregen. Het boekje telt 22 pagina’s en kost 8,95 euro.
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Herbal encyclopedy
- Recepies for tea
- What to do with herbs
- What herbs are there

- Tips and trick
- Historie of the herb
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