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Destination Kolmården är ett av Sveriges populäraste resmål för barnfamiljer och innefattar Kolmårdens Djurpark och Vildmarks-
hotellet. Destinationen ingår i temaparkskoncernen Parks and Resorts tillsammans med Gröna Lund, Skara Sommarland, Furuvik och 
Aquaria.  

 

2013-07-16  
 

En röd panda har fötts på Kolmården 
Den lilla ungen, som föddes den 10 juni, vägde bara ca 100 gram vid födseln och har idag ökat till en 
vikt på drygt 600 gram. Krabaten, som är en tjej, har fått namnet Pralin. Föräldrar är Pandora och 
Maïko som bott på Kolmården sedan 2011. 
 
Pandora och Maïko, är födda i Frankrike, och kom till Kolmården 2011. Efter att först ha bott i s k bakhägn, 
fick de 2012 fick de flytta in i sitt nya, specialdesignade hägn inne i djurparken. Idag är de 3 respektive 4 år 
gamla.  
 
- Att Pandora och Maïko skulle fatta tycke för varandra och få ungar är något vi hoppats på. Det är därför fantastiskt 
roligt att nu få välkomna lilla Pralin till världen, säger Sara Suup Hietala djurvårdare på Kolmårdens Djurpark. 
 
Röd panda har ett ganska lugnt tempo och tillbringar gärna mycket tid uppe i träden. De är inte särskilt 
stora, en fullvuxen röd panda väger bara runt fem kilo. Röd panda, eller kattbjörnen som den också kallas, är 
utrotningshotad och klassad som sårbar. Skogsavverkning och tjuvjakt hotar arten och den röda pälsen och 
den randiga svansen är eftertraktad. I det fria lever röd panda i Nepal, Burma och Kina. 
 
Fakta om röd panda 
Klass: däggdjur 
Ordning: rovdjur 
Familj: Ailuridae 
Livsmiljö: tempererade bambuskogar på hög höjd 
Levnadssätt: ensamlevande 
Föda: bambu, bär, frukt, insekter, fågelägg 
Vikt: 3-6 kg 
Dräktighetstid: 4,5 månader 
Antal ungar: 1-4/kull 
Livslängd: 8-10 år 
Hotstatus: sårbar 
 
För mer information 
Sara Suup Hietala, djurvårdare på Kolmårdens Djurpark, 010-708 75 79, 
Sara.SuupHietala@kolmarden.com. 

Bilder 
För bilder, besök http://kolmarden.qbank.se/v2.6/mb.php?h=d4d50679597cb563d479e66e52354105 
Ange pinkod: Pralin2013 


