В л ад е я т ли па нд ит е кунг фу?
Това лято може да гледате по кината как се бие
пандата. Но в истинския живот що за същества са
пандите?
Във филма „Кунг Фу Панда” се разказва историята
на По – панда, която се учи да прави нудли и е луд
фен на кунг фу. Но По очевидно е и едно от наймързеливите животни в древен Китай.

Голяма панда на дърво. Резерват за панди Уолонг, провинция Съчуан,
Китай. © Бернар де Ветер / WWF-Canon

Мъ рзе ливи ли са пандит е
на истина?
Естествено Кунг Фу Панда е плод на въобръжението,
въпреки че части от филма са вдъхновени от
истинския живот. Пандите по принцип не са
мързеливи. Снимките често ги показват като
спокойни животни, които хапват бамбук, но
всъщност те са доста активни.

Голяма панда, природен резерват Уолонг, провинция Съчуан,
Китай © Джон Макинън / WWF-Canon

В дивата природа пандата прекарва по-голямата част
от деня в хранене и търсене на храна. На пръв поглед
това изглежда лесно. Но не и като имате предвид, че
възрастната панда хапва от 12 до 38 кг бамбук на ден.
А това е сериозна работа.
Малките панди започват да се катерят по дърветата
още докато са само на 6-месечна възраст. Заедно с
възрастните, те се катерят много добре. Освен това
могат да плуват. За разлика от повечето други мечки
пандите не спят зимен сън.

Сн е ж н и я т ле о па рд заплаха ли
е за п анд а та ?
Тук и измислицата, и реалността постигат съгласие.
Възрастните панди имат малко естествени врагове.
Снежните леопарди като Тай Лунг обаче са истинска
заплаха за малките панди.
Въпреки че изглеждат срамежливи и мирни по
природа, пандите могат да нападат, ако се наложи,
особено за да защитят малките си.

Пандата може да порасне до 1,5 метра дължина и
да достигне маса от 150 кг, което е колкото двама
нормално сложени човека. Пандата има здрави
кътници и силни челюстни мускули, за да може да
хрупа бамбук.
Така че пандата може и да изглежда симпатична, но
може и да се защитава.

Тренират ли пандите бойни
из к у с тва?
Хитър въпрос. Кунг фу и пандата са символи на
китайската култура. Много форми на бойни изкуства
са вдъхновени от животните и природата, както и
петте форми на кунг фу:
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Въпреки че пандите обикновено избягват прекия
сблъсък, те показват агресивност, като навеждат
главите си и гледат право в очите на опонента си.

Ако бягството е невъзможно, те използват голямата
си маса, силните си челюсти и лапи, за да се
защитят.
Тъй като избягването на преки схватки и самозащитата
са в основата на бойните изкуства, може да кажем, че
пандата по свой начин практикува някаква форма на
кунг фу ;-)

(C) Лиза Хусар / Team Husar / National Geographic Kids

Подходяща ли е пандата за
с у пе р герой?
Всъщност…. Не. Защото всичко зависи от ТЕБ!
Най-голямата заплаха за пандата не е животът в дивата
природа, а всекидневните човешки дейности.
Това е лошата новина.
Добрата новина е, че без значение къде живеем,
ако се отнасяме добре с планетата си, ще може да
гарантираме добро бъдеще за пандите, за рибите,
за горите и дори за себе си.
Така че всички ние може да бъдем супер герои.

Голяма панда играе със служител на развъдника Ченгду,
провинция Съчуан, Китай © Клеър Дуул / WWF-Canon

Къ ща та на пандат а
Пандата обитава зоната на бамбуковите гори между
1200 и 3400 м надморска височина. Преди е живяла
по-ниско - в речните долини, но на тези места са се
заселили хора.

Голяма панда, природен резерват Уолонг, провинция Съчуан,
Китай © Джон Макинън / WWF-Canon

Пандата е заплашена от това, че много бамбукови
гори се изсичат, за да се обработва земята.
Другите заплахи са бракониерите и развитието на
инфраструктурата – като строителство на пътища,
водноелоктрически централи и мини.

Общест вот о на пандат а
Пандите са обикновено саможиви, като всяко
възрастно животно е определило района си.
Въпреки че не пазят териториите си, женските
не харесват присъствието на други екземпляри.
Пандите маркират териториите си.

Жив о тъ т на пандат а
Новородената панда тежи между 90 и 130 грама и е с
големината на парче масло. Малката панда зависи от
майка си през първите няколко месеца. Обикновено
след 18 месеца те напускат майките си. Средната
продължителност на живота е 14-20 години, макар
че някои от тях са достигали 30 години.

4 бебета се родиха в края на август 2002 и бяха сложени
в инкубатор, за да се увеличат шансовете им за оцеляване.
Развъдник за панди, Ченгду, провинция Съчуан, Китай
© Мишел Гюнтер / WWF-Canon

Хра на та на пандат а
Пандите хапват листата и стеблата на бамбука.
Само 1% от диетата им е от други растения и месо.
Понякога те ловуват дребни гризачи.

Бамбукови стръкчета и малинак © Доналд Г. Рейд / WWF-Canon

Храносмилателната система на пандата не може
лесно да разгради целулозата в бамбука и затова
трябва да изяжда големи количества. Това отнема до
14 часа на ден. Така че, когато не яде, пандата спи или
се премества на близки разстояния.

Ме сто о бит аният а на пандат а
Днес пандата се среща в горите на шест планини
в Югозападен Китай. Изчисленията показват,
че популацията на пандата е достигнала 1600
екземпляра, което е с 40% повече от дотогавашните
предположения. Резултатите са от 4-годишно
проучване на международната природозащитна
организация WWF и Държавната горска
администрация на Китай.

Природен резерват Танг Джиа Хи, провинция Съчуан, Китай
© Джордж Б. Шалер / WWF

Местообитанията на пандата нарастват заради
новите резервати и „зелени коридори”.
Бракониерството и незаконните сечи също са
ограничени до минимум. Проекти за развитие
помагат на местните хора да живеят по-добре в
съседство с пандите.

Па нд а та в зоопарка

Около 140 панди по света живеят затворени,
предимно в Китай и Азия, но също в САЩ, Мексико
и Германия. Най-близките до България панди са в
зоопарка във Виена. През 2003 г. младата двойка беше
предоставена за десет години от Китай на Австрия.
През август 2007 г. във виенския зоопарк се роди
първата панда в Европа от 1982 г. насам. Предишната
панда беше родена в мадридския зоопарк след
изкуствено осеменяване, докато виенското бебе е
заченато по естествен път.

От 29 януари т.г. посетителите на зоопарка вече могат
да видят Фу Лонг („Щастлив дракон”), а за първи път
беше изведен на открито на 30 март. Той тежи 14 кг
(към 16 май) и все още предпочита майчиното мляко,
но като всяка истинска панда, започва да развива вкус
към бамбука.

(C) Карън Су / Chaina Span / Alamy / National Geographic Kids

Па ндат а и WWF
На логото на международната природозащитна
организация WWF има панда, защото това е едно
от най-симпатичните застрашени животни по света.
Освен това е простичко за отпечатване, защото е
само в черно и бяло. WWF работи от дълги години
с китайското правителство за увеличаването на
популацията на пандата. Прочетете повече за пандата
в интернет страницата на WWF http://wwf.bg

Директорите на WWF Д-р Лий М. Талбот и Чарлз де Хаес се
любуват на Янг Джинг, първата Голяма панда, родена след изкуствено
осеменяване, Пекински зоопарк, 1979г. © WWF Intl. / WWF-Canon

