Reuzenpanda
Hij stond model voor het logo
van het Wereld Natuur Fonds
Want op de hele wereld zijn nog maar
zo'n 1500 reuzenpanda's over. Het is
dus een bedreigde diersoort.
In het wild leven ze alleen in China en
het liefst eten ze bamboe: De
reuzenpanda's. De vacht van de
reuzenpanda is zwart met wit. Het
dier kan bijna 2 meter lang worden en
weegt soms meer dan 100 kilo!
Beren?
De reuzenpanda is een beer, maar wel een aparte. De meeste beren eten namelijk
zowel planten als vlees. Reuzenpanda's eten geen vlees.
Een ander verschil is hun duim. Panda's kunnen
gemakkelijk dingen oppakken omdat ze een duim
hebben. Andere berensoorten kunnen dit niet.
Baby's
Slechts één keer per jaar is een
reuzenpandavrouwtje vruchtbaar. En die
vruchtbare periode is heel kort. Als ze gedekt is, is
het vrouwtje zo'n 5 maanden drachtig. Meestal
komen er 1 of 2 jongen, maar soms ook 3.
De baby's zijn erg klein bij hun geboorte: tussen
de 10 en 17 centimeter. Pas na 18 maanden
kunnen de baby's voor zichzelf zorgen. Tot die tijd
blijven ze bij hun moeder.
Bedreigingen
Reuzenpanda's zijn bedreigde dieren. De grootste bedreiging is dat hun
leefomgeving steeds kleiner wordt. Mensen kappen hun bossen, dus zo blijft er
steeds minder ruimte voor deze beesten over.

Het komt soms ook voor dat panda's honger hebben. Ze gaan dan op zoek naar eten.
Ze zijn erg kieskeurig en als ze niet op tijd voedsel vinden, gaan ze vaak dood.
Vroeger werd er zelfs op reuzenpanda's gejaagd, omdat mensen hun vacht erg
mooi vonden. Dit zorgde er ook voor dat er steeds minder reuzenpanda's in het wild
leefden. Het jagen is nu gelukkig verboden.
Om de reuzenpanda te helpen, zijn er speciale natuurreservaten gemaakt. Hier
kunnen de panda's rustig leven, zonder gevaar te lopen.

