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De reuzenpanda wordt ook wel panda, pandabeer of  
bamboebeer genoemd. 
Deze dikke, wat slome en goedaardige beer is een 
bijzonder dier. 
In dit boek lees je meer over de reuzenpanda. 
Je krijgt antwoord op vragen als: 
 Wat maakt de reuzenpanda zo bijzonder in de beren-

familie. 
 Waar komt de panda nog in het wild voor? 
 Wat eet een pandabeer? 
 Hoe komt het dat er maar zo weinig dieren over zijn? 
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Familie 
Beren zijn een aparte familie binnen de 
zoogdieren. Er zijn veel soorten beren: 
1. De ijsbeer 
2. De bruine beer 
3. De Amerikaanse zwarte beer 
4. De brilbeer 
5. De lippenbeer 
6. De kraagbeer 
7. De honingbeer 
8. De reuzenpanda 
 
Bijzonder 
De reuzenpanda is een bijzondere beer 
binnen de berenfamilie. 
De reuzenpanda is als enige beer een 
planteneter. Je noemt het ook wel een 
herbivoor. 
De ijsbeer eet alleen maar vlees.  
Je noemt het een carnivoor. 
De rest van de berenfamilie zijn 
alleseter. Ze eten zowel planten als 
vlees. Je noemt zo’n dier een omnivoor. 
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China 
De reuzenpanda komt in het wild alleen voor in 
het land China. Het dier leeft op grote hoogte in 
een bergachtig gebied tussen de 1200 en 3900 
meter. 
Het landschap bestaat uit bamboe– en 
rodondendronbos. Het is een dicht bos en moeilijk 
te bereiken, 
Het is er koud en vochtig. In de winter is het 
landschap bedekt met sneeuw. 
Verdreven 
De reuzenpanda leefde vroeger in veel minder 
hoge gebieden. De mens begon alleen steeds 
meer de bamboebossen te kappen. Zo werd de 
reuzenpanda verdreven  naar hogergelegen 
gebied.Het leefgebied is nu nog maar heel klein. 
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De kop heeft een masker.  
Rond de ogen is de vacht 
zwart. 
De kop is heel breed.  
Dat komt door de enorme 
kaakspieren die nodig zijn 
voor het kauwen van het taaie 
bamboe. 

De ogen van een reuzen-panda zijn 
klein met een vertical pupil.  
Het dier kan niet goed zien. 
De panda wordt actief als de zon 
ondergaat. Het dier slaapt overdag. 

De neus van een reuzen-
panda is heel goed. 
Reuzenpanda’s maken 
door geur (plas en poep) 
duidelijk aan andere di-
eren dat dit hun leefge-
bied is. 

De oren van een reuzen-
panda werken ook heel 
goed. De reuk en het ge-
hoor zijn het belang-rijkste 
zintuig. 
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Het gebit is anders dan alle andere beren. De tanden en kiezen 
zijn breed en plat. Alleen de hoektanden lijken op die van de 
andere beren. 
Dat heeft alles te maken met het voedsel van de reuzenpanda: 
bamboo. Voor die keiharde en taaie planten is een roofdieren-
gebit niet voldoende. 

De voorpoten zijn anders dan 
andere berenpoten. Berenpoten 
hebben 5 tenen, maar de 
reuzenpanda heeft er 6.   
Er zit een duimen aan de voor-
poten. Zo kan het dier goed de 
bamboestengels vasthouden.  

De vacht  is dik. Tijdens de 
ijskoude winters is de panda 
goed beschermd tegen de kou. 
Bijzonder zijn de zwartwitte 
kleuren. Het is een slechte 
schutkleur buiten een bamboe-
bos. Maar binnen een bos is 
veel schaduw. Door de twee 
kleuren valt de panda daar 
bijna niet op. Je ziet twee losse 
stukken en niet één dier. 
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Van vlees naar planten 
De panda is van een vleeseter een 
planteneter geworden. Het dier is nu veel te 
traag om achter een prooi aan te gaan. Nu 
eet de panda vooral bamboe. Bamboe is 
een harde en taaie grassoort. Planten zijn 
ook veel minder voedzaam dan vlees.  
Een roofdier zit na het eten van een prooi 
vol. De pandabeer moet blijven dooreten. 
De panda eet vooral stengels, blad en 
scheuten van de bamboeplant. Het dier is 
een halve tot driekwart dag bezig met eten. 
Er zijn in totaal wel 60 soorten bamboe, 
maar de panda leeft maar van 35 soorten. 
In dierentuinen eten panda’s ook andere 
soorten planten. 
De maag 
Het gebit van de panda veranderde, maar 
de maag is nog steeds die van een 
vleeseter. Daardoor kan de maag die taaie 
planten moeilijk verteren. Een panda geeft 
tijdens een dag een grote hoeveelheid mest. 
In de mest zitten nog veel niet verteerde 
plantenresten. 
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Paartijd 
Reuzenpanda’s leven bijna altijd alleen. 
Alleen in de paartijd zoeken het mannetje 
en het vrouwtje elkaar op. Het mannetje 
lokt een vrouwtje met geluiden. Het lijkt op 
het blaffen van een hond of  het blaten van 
een schaap. 
Vrouwtjes zijn maar 1 tot 3 dagen in het jaar 
vruchtbaar. En ze kunnen maar eens in de 3 
jaar jongen krijgen. Nu begrijp je waarom 
er zo weinig reuzenpanda’s zijn. 
 
Zwanger 
Een vrouwtje is 4 tot 5 maanden zwanger of  
drachtig. Een jong wordt blind, doof  en kaal 
geboren. Het diertje is hulpeloos en heeft 
hooguit wat donsachtige haartjes.  
Meestal wordt er in het wild één jong 
geboren. Soms twee, maar dan kiest de 
moeder er één uit die verzorgd wordt. 
Een pasgeboren reuzenpanda lijkt nog 
helemaal niet op zijn ouders. 
 



Drinken 
Panda’s zijn zoogdieren. De jongen 
drinken melk bij de moeder. Een jonge 
panda drinkt veel en vaak: wel 14 keer 
per dag. 
Het jong groeit als kool. Bij de geboorte 
weegt een jong ongeveer 100 gram. In 
tien dagen wordt een jong vier keer zo 
zwaar. 
Na 6 maanden weegt een jong 12 
kilogram. 
Na 11 maanden stopt het jong met 
drinken van melk. 
Groot 
Nu gaat een jong bamboe eten. Een jong 
blijft ongeveer anderhalf  jaar bij de 
moeder. 
Jonge panda’s spelen veel. Ook de 
moeder speelt mee. 
Een panda is pas na 6 jaar volwassen.  
Dan pas kan een vrouwtje jongen krijgen. 
Panda’s in het wild worden ongeveer 10 
tot 15 jaar oud. 
In dierentuinen worden panda’s ouder. 
Daar worden ze gemiddeld zo’n 26 jaar 

oud. 
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Hulp 
In het wild leven nog maar ongeveer twee-
duizend reuzenpanda’s. Daarmee hoort de 
panda tot een bedreigde diersoort. 
Je hebt al gelezen dat de reuzenpanda zich 
slecht voortplant en een kieskeurige eter is. 
Dat maakt het dier erg kwetsbaar. 
In China wordt er  in een speciaal reservaat 
veel gedaan om de groep panda’s te laten 
groeien. 
Jonge panda’s worden goed beschermd. Bij 
tweelingen wordt een van de twee dieren in 
een couveuse gelegd. Om de twee dagen 
wisselen de jongen van couveuse naar 
moeder en van moeder naar couveuse. Zo 
krijgen beide jongen de aandacht van de 
moeder en overleven ze beiden. 
Terug 
Het doel is om het contact met mensen zo 
klein mogelijk te houden. Verzorgers 
dragen pandapakken die ruiken naar echte 
panda’s. De dieren moeten zo zelfstandig 
mogelijk opgroeien. Alleen dan kunnen ze 

later teruggezet worden in de wilde 
natuur, 

 



   8. Dierentuinen8. Dierentuinen8. Dierentuinen   

Contact met mensen 
Je hebt al gelezen over het speciale 
reservaat in China. In dat reservaat worden 
ook panda’s verzorgd die niet teruggaan 
naar het wild. 
Zij komen gewoon in aanraking met mensen 
zonder pandapakken. Deze reuzenpanda’s 
gaan later als ze groot genoeg zijn naar 
dierentuinen. 
Het reservaat bepaalt welke dierentuin een 
panda krijgt. Alleen dierentuinen die de 
beste zorg kunnen geven, krijgen een panda. 
Moeilijk 
Er zijn nu ongeveer 375 panda’s die in een 
dierentuin wonen. Het gaat meestal om een 
paartje. Dierentuinen willen natuurlijk graag 
jonge panda’s, maar dat is niet eenvoudig. 
Je weet al dat het vrouwtje maar drie dagen 
per jaar vruchtbaar is. En dan moeten 
mannetje en vrouwtje elkaar ook nog leuk 
vinden. 
Sinds een jaar of  tien lukt het steeds beter 
om in sommige dierentuinen toch jongen te 

krijgen. Dat komt vooral, omdat 
verzorgers steeds meer te weten 
komen over dit bijzondere dier. 
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Bekijk het filmpje 

Het Klokhuis 
Reuzenpanda 

http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-reuzenpanda/#q=panda
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https://en.wikipedia.org/wiki/Giant_panda 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Reuzenpanda 



   Colofon en voorwaardenColofon en voorwaardenColofon en voorwaarden   

 

Dit is een uitgave van E-duboek 

Website: www.eduboek.nl 

 

© Copyright Age Cnossen 2016 

 

Behoudens de in of  krachtens de Auteurswet van 1912 
gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden 
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand, of  openbaar gemaakt, in enige vorm of  op 
enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen of  enige andere manier, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.  

 

Ondanks alle aan de samenstelling van dit e-boek bestede 
zorg kan noch de auteur, noch de uitgever aansprakelijkheid 
aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige fout in 
deze uitgave. 

 

 


