Panter
Ook wel luipaard genoemd
Een katachtige die je niet moet verwarren met
het jachtluipaard, ofwel de cheeta, want dat is
weer een andere soort kat.
Een grote, gevlekte kat
Deze snelle kat is een stuk groter dan onze
huiskatten. Panters kunnen wel één tot twee
meter groot worden. Zijn staart is ook erg lang,
soms wel één meter!
Opvallend is dat de staart altijd een zwart
puntje heeft. De rest van de vacht van de
meeste panters is goudbruin met zwarte vlekken, maar er zijn ook geheel zwarte
exemplaren.
Waar leven ze?
Panters komen voor in Afrika en in Azië. Ze kunnen op veel verschillende plekken
leven. In de woestijn, in het regenwoud, op hoge bergen en soms zelfs in de buurt
van een stad. Voor een panter is het van belang dat er genoeg prooidieren
rondlopen en dat er genoeg plekken zijn, waar hij zich kan verstoppen.
Mensen hebben ooit een dode panter
gevonden op de berg Kilimanjaro, de
hoogste berg in Afrika. Om precies te
zijn op 5638 meter hoogte. Het dier was
wel helemaal bevroren.
Honger!
Panters zijn roofdieren. Ze eten vooral
graag zwijnen, antilopen, herten en
wilde geiten. Van zulke grote dieren
kunnen ze soms wel twee weken eten!
Maar ze vangen ook kleiner wild, zoals
hazen, apen, jakhalzen, knaagdieren,
slangen, vogels, vissen en insecten.

Hinderlaag
Het klimmen in een boom vindt een
panter het leukst wat er is. Hij zit dan
ook bijna iedere dag tussen de bladeren.
Vanuit de boom kan hij goed zien of er
een prooi aan komt. Als hij bijvoorbeeld
een antilope ziet, blijft hij heel stil in de
boom zitten. Hij wacht net zolang totdat
de antilope onder hem staat. Plotseling
springt hij dan uit de boom, bovenop de
antilope. Met één bijt is zijn prooi dood.
Dan sleurt de panter zijn gedode prooi
de boom in. Daar kan hij rustig en
ongestoord van zijn lekkere maaltijd
genieten. Heeft hij genoeg gehad dan
bewaart hij het voedsel voor zichzelf of
andere dieren.
Mannetjes en vrouwtjes
De vrouwelijke en mannelijke panter leven vaak van elkaar gescheiden. Ze komen
eigenlijk alleen maar bij elkaar om te paren. Een aantal dagen lang zijn ze erg lief
voor elkaar. Ook gaan ze samen op jacht. Na zo'n 90 dagen brengt de moeder
meestal twee tot drie jongen op de wereld. Ze zorgt heel erg goed voor de jonge
pantertjes. Na anderhalf jaar worden de panters zelfstandig. Maar pas na drie tot
vier jaar zijn ze echt volwassen.

