
A kínai Volung (Wolong) Nemzeti Parkban található 
a világ óriáspanda állományának közel tíz százaléka. 
Ez 180 példány, a populáció többi része a közép-kínai 
Kanszu (Gansu), Szecsuan (Sichuan) és Sanhszi (Shanxi) 
tartományok határvidékén él természetes körülmé-
nyek között. Mivel az óriáspanda Kína nemzeti állata és 
a WWF emblémájaként a természetvédelem talán leg-
ismertebb jelképe, ezért a faj állapotát kiemelt figyelem 
övezi. Az elmúlt évek erőfeszítéseinek köszönhetően 
a faj gyarapodásnak indult, ráadásul a legmodernebb 
vizsgálatok (az ürülék genetikai ujjlenyomatán alapuló 
módszer) szerint a korábban becsült adatok kétszeresét, 
azaz a háromezret is elérheti a vadon élő pandák száma. 
Ezért 2016-ban a Természetvédelmi Világszövetség a faj 
besorolását a veszélyeztetettről sebezhetővé enyhítette. 

A fenti jó hírek a Volung Nemzeti Park munkatársait 
is megerősítették, hogy az elmúlt 25 évben a faj egyed-
számának gyarapítására kidolgozott módszereik sike-
resek lehetnek. Az itt dolgozó tudósok ugyanis a pan-
dák mesterséges megtermékenyítésével, majd az így 

született állatok visszavadításával foglalkoznak. Már 
az előző sem egyszerű mutatvány, mert a pandáknál 
a hímek és nőstények szerelem helyett gyakran inkább 
jól elverik egymást, ezért gyógynövényfőzetekkel, 
különböző jutalomfalatokkal és egyéb praktikákkal 
veszik rá az állatokat a párzásra. Ezután a terhesség 
megállapításánál vannak gondban a tudósok, ugyanis 
a magzat hónapokig csak pár milliméteres, ezt könnyű 
elvéteni az ultrahangos vizsgálaton. 

Sikeres születés után – 2015-ben rekordszámú, 
38 kölyök – megkezdődik az állatok felnevelése. 
Ezt a gondozók pandakosztümben végzik, aminek 
panda illata is van, hogy a mackók még véletlenül 
se szokhassanak hozzá az ember közelségéhez. 
A különleges nevelés teljes folyamatát dokumentálta 
végig a National Geographic fotósa, Ami Vitale, sorozatát 
a World Press Photo-n díjazták idén, a Sony World 
Photo pályázatán pedig döntős lett. Az eredményeket 
április 20-án jelenti be a zsűri, szurkoljunk mi is a pan-
dáknak és Aminak!  

SZÖVEG   —
PÁCZAI TAMÁS

SOROZAT   —
TERMÉSZETKÖZELBEN

KÉSZ ÁTVERÉS?
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Ami Vitale (1971) napjaink egyik legismertebb dokumentarista fotográfusa, munkáit számtalanszor díjazták már a legnagyobb 
pályázatokon, rendszeres szerzője a National Geographic Society-nek. www.amivitale.com
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FEJ és ÍRÁS

BORÓKAI GÁBOR

BORBÁS BARNA

SÜMEGI NOÉMI

SZTANKÓCZY ANDRÁS



Hotel Kapitány����superior Wellness
8330 Sümeg, Tóth Tivadar u. 19. • Tel./Fax: +36 87 550 166 • +36 87 550 167

E-mail: sales@hotelkapitany.hu • foglalas@hotelkapitany.hu • www.hotelkapitany.hu

Nálunk minden nap új élmény Vár!

KÖZÉPKORI VAKÁCIÓ SÜMEGEN!
Kalandozz velünk a középkorba!

Légy részese az élménynek, éld át a lovagkor hangulatát!

Akciós nyári csomgajánlatok
félpanzióval, korlátlan wellness használattal,

1 alkalommal történelmi lovasjátékok
bemutatóval, gyermek animációs-,
és kézműves foglalkozásokkal már

15.000 Ft/fő/éj-től foglalhatók!



„PAGÁCS IMRÉNÉ KATI 
SZÁMOMRA A PEDAGÓGUS. 

KÖSZÖNHETEM. SZERENCSÉS 
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