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A második évezred a vége felé közele-
dik ugyan, de a Kínában ôshonos óriás-
panda, a WWF emblémaállata és vé-
dence, úgy tûnik, megmenekül a kiha-
lástól.

Az óriáspanda a világ egyik leggyor-
sabban fejlôdô és legnépesebb térségé-
ben, Kínában él. Élôhelye 1974 és 1989
között csak Szecsuan tartományban a fe-
lére zsugorodott. Mostanáig az óriáspanda
túlélését fenyegetô egyik legkomolyabb
veszélyt az otthonául szolgáló erdôk in-
tenzív kitermelése jelentette. A kínai kor-
mány 1998-ban szigorú rendeletet hozott,
amely tiltja az érintett területeken a fakiter-
melést. Ez az egyik legnagyobb eredmény
a panda védelmének történetében.

A kínai kormány által nyújtott másik
nagy segítség egy mesterséges „bam-
buszfolyosó”-hálózat kiépítése, amely
az egymástól elszakadt panda-élôhe-
lyeket természetes úton köti majd
össze, ezzel zavartalan vándorlást és
táplálkozást biztosítva a pandák számá-
ra. Az óriáspandának speciális étrendje
van, naponta 15–38 kilónyi bambusz-
hajtást és -rügyet fogyaszt el, erre mó-
dosult ujjainak és mancsának felépíté-
se, de néha halhoz és apróbb emlôsök-
höz is hozzájut.

Egy 1985-ös felmérés szerint
550–650 óriáspanda élt a 12 kínai pan-
darezervátumban. 1994-ben a
MacKinnon and De Wulf csoport mû-
holdas megfigyelés útján 1200 egyedet
becsült, 29 populációra elosztva.

Az óriáspanda hat, egymástól elszi-
getelt hegységben él, Szecsuan, Gansu
és Shaanxi tartományokban és a Tibeti-

fennsík keleti peremén. A megmaradt
élôhelyek területe összesen 29 500 km2.
A völgyekben a populációk egymástól
elválasztva 1–1,2 km keskeny bambusz-
erdô-sávokban élnek. Minél feljebb tol-
ják a mûvelés határát, annál több élô-
hely fog eltûnni.

Jelenleg 13 pandarezervátumot tarta-
nak fenn Kínában. 1989-ben készült el
a WWF és a kínai erdészeti minisztéri-

um által közösen kidolgozott, az óriás-
panda megmentését szolgáló stratégiai
terv. Ez további 14 pandarezervátum
létrehozásáról, a „bambuszfolyosók” ki-
alakításáról és a 13 már létezô rezervá-
tum korszerûsítésérôl szól.
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A pandák – életben maradnak?!

A magyar vadászat ezer
éve emlékülés
A Millenniumi Vadászati Bizott-
ság és az MTA Agrártudományok
Osztálya a Magyar vadászat ezer
éve címmel emlékülést tartott a
millennium tiszteletére. Az ülést
Glatz Ferenc, az MTA elnöke
nyitotta meg.

Dr. Mucsi Imre, Vadgazdálko-
dásunk az ezredfordulón címmel
tartotta az elsô elôadást. Dr. Csôre
Pál a Magyar vadászat története
1848-ig, dr. Oroszi Sándor Száz
év a hazai vadászatban, 1848-
1945, majd dr. Kôhalmi Tamás
Fél évszázad vadgazdálkodása,
1945-1995 címmel számolt be.

Szünet után a következô elô-
adásokra került sor: dr. Csányi
Sándor A megôrzés és a fenn-
tarthatóság eszméi a magyar
vadgazdálkodásban; dr. Faragó
Sándor Tudo-
mányos kutatás
és oktatás a
vadgazdálko-
dásban; Feiszt
Ottó Az erdô-
és vadgazdál-
kodás kapcso-
latának gyakor-
lata; dr. Heltay
István A vadász
és a vadászat
szerepe a har-
madik évezred-
ben. 

Végül dr.
Solymos Rezsô
tartott elnöki
összefoglalót.


