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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.  
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Kolmården uppmärksammar Internationella dagen för röd panda  
Den 20 september är det den internationella dagen för röd panda. Detta uppmärksammar Kolmården med två för dagen extrainsatta 
informativa visningar om just röd panda. Besökarna ges då också tillfälle att lämna ett bidrag till det bevarandeprojekt som Kolmårdens 
Insamlingsstiftelse stödjer via Red Panda Network. 

Den röda pandan lever i ett begränsat området i Himalayas bambuskogar, vilket gör den sårbar då skogens avverkas 
och bambun skövlas. Red Panda Network anställer skogsvaktare som skyddar habitaten samt utbildar lokalbefolknin-
gen för att skapa förståelse för djur- och naturlivet i deras område. Kolmårdens Insamlingsstiftelse är med och bidrar 
till bevarandeprojektet. För mer information om projektet och stiftelsen, besök www.stiftelsenkolmarden.se. 

Den 20 september, på den internationella dagen för röd panda, håller Kolmården informativa visningar vid hägnet för 
röd panda. Då får besökarna möjlighet att lära sig mer om pandornas situation i det vilda samt träffa och ställa frågor 
till pandornas djurvårdare. Besökarna kan också själva bidra med en slant till Red Panda Networks projekt. 

– Som djurpark är en av våra främsta uppgifter att arbeta för arters bevarande. Det är också viktigt att informera och 
engagera våra besökare om hotade djur och vad vi och de kan göra för att rädda världens djur. Den 20 september är 
det röd panda som står i fokus och det vill vi självklart uppmärksamma, säger Marie Erlandsson djurvårdare på 
Kolmården.  

Den 23 juni föddes två ungar av arten röd panda på Kolmården. Ungarna, en hane och en hona, vägde bara ca 100 
gram vid födseln. En fullvuxen röd panda väger 3-6 kg. De små tillskotten har fått namnen Polly och Plopp. Föräldrar 
är Pandora och Maïko och de kom till Kolmården 2011.   

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 
Marie Erlandsson, djurvårdare på Kolmården, 010-708 75 79, marie.erlandsson@kolmarden.com. 

Bilder 
Besök, http://bilder.parksandresorts.com/kolmarden/pincollection.jspx?collectionName=%7B24b03504-404e-4287-9be8-069c9ea681c4%7D 
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