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Vitál Mária: Panda Bandi története 
 

Panda Bandi nagykorú lett, 

felvette a kezes-lábast. 

Összekente kezét, lábát, 

mancsával a szeme-sarkát! 
 

Hiába is mosdik szegény, 

nem lesz szőre többé fehér. 

Panda mama nem mos rája, 

foltos maradt a ruhája. 
 

Olyan, mint ha macska lenne, 

úgy mosakszik reggelente! 

De a foltja, még sem kopik, 

fürdés után meg napozik! 
 

Hegyoldali Panda házban, 

szunyókál a barlangjában. 

Panda család olyan lusta, 

hogy a nappalt átalussza! 
 

Szürkületben megérkezett 

a Panda vezér levele, 

Panda Bandi fővadásznak, 

lesz egy hajtó serege! 
 

Elpirult a Nap korongja, 

szégyenében elvonult, 

ne is lássa, hogy a Panda 

hadserege kivonul. 
 

Panda Bandi nagy mancsára, 

nem pászolt a szandálja. 

Ezért jár most mezítláb, 

a Panda Bandi bandája. 
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A hírhedt banda, Panda 

manccsal, bambusz között gázol, 

megjelölik a helyüket, 

Panda laktól távol. 

 

No, de mikor elfáradtak, 

ráhasaltak egy vastag ágra, 

Panda padon elaludtak, 

S fütyültek a világra! 

 

Felébredtek, megéheztek, 

üresen kong a Bandi hasa. 

Mielőtt a Nap felkelne, 

elindulnak lassan haza. 

 

Panda Bandi hadserege 

a patakon is át átgázolt, 

széttaposta Panda mancsa, 

azt a szép nagy pisztrángot! 

 

Jöjjön hozzánk Panda koma! 

Ma este lesz hal lakoma! 

Sült pisztráng lesz vacsorára, 

vigyázunk az alakjára! 

 

Elfogyott a Panda kaja, 

mindjárt jön a banda haza! 

Ha nem vadásztak eleget, 

rügyből kapnak keveset! 

 

Panda mama halat ránt ma, 

így vigyáz az alakjára. 

Jaj, az étel majd nem leég! 

Halikrából mára elég! 
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Mit főzött a Panda szakács? 

Haltortához nem volt tojás! 

Hozok én a szomszéd fáról, 

átmászok a bambusz ágról! 

 

Ott a fészek már úgy tele, 

több tojás már nem fér bele! 

Kész is lett a Panda desszert, 

Bandi hasa végre megtelt. 

 

Itt a tavasz barátom! 

Én bizony most társra vágyom! 

Keresek egy Panda leányt, 

ki egy Panda férfira vár. 

 

Meghódítom még az éjjel, 

harcra kelek a vezérrel! 

Elveszem a Panda leányát, 

kinyitom a szíve zárját! 

 

Megkeresem Panda párom, 

szeptemberre, Bocsra vágyom. 

Felfigyelt a Panda Panka, 

erre a szép férfihangra. 

 

Elegem van a magányból, 

Bocs kell nekem Bandikától! 

Kell nekünk egy Panda gyerek, 

kit az őszre felnevelek. 

 

Gyere! Hívta Panda Panka, 

felmásszunk a magas fára? 

Halasszuk el ezt az ügyet! 

Szedjünk együtt bambusz rügyet! 
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Összejött a Panka s Bandi, 

gyakrabban volt Panda randi. 

Elrejtőztek a bambusznádba, 

ott találtak ők egymásra. 
 

Mikor eljött az első ember, 

nyár végén a szeptember, 

megszületett Panda bébi, 

a híres Panda Évi. 
 

Híre ment a nagyvilágban, 

új Bocs lett a családban. 

Vigyázott rá a Panda sereg, 

hogy el ne lopják a gyereket! 

 

 

Jártó Róza: Panda kérése a gyermekekhez 
 

Mentsétek meg a földnek e szép gyermekét, 
Ne csak állatkertből ismerjétek a pandák, 

Küzdelmes életét. 
 

Kerek testem borító szőr éke, a nagy fekete folt. 

A WWF jelképe lettem. A kérésem, 

Hogy mentsetek meg engem. 

Nem nagy az álmom, csak annyi, találjam 

Meg helyem, a világon, e rengetegben. 

Segítsetek ebben. 

Két pofával falom a bambuszt, a halat, 

De lassan már alig jut nekünk e finom falat 

A Föld terülj-terülj asztalán. 

Mi is e földnek gyermekei vagyunk. 

Ránk is hadd süssön szépséges napunk. 

Segítsetek, mert mi is élni akarunk, 

Segítsetek! Mentsétek meg fajunk.  
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Mentsétek meg a földnek e szép gyermekét, 
Ne csak állatkertből ismerjétek a pandák, 

Küzdelmes életét. 
 
 

Pongrácz Ágnes: Pa-pa-panda 
 

Nézd, indul a panda, mert itt van a napja, 

hogy körbeutazza már Dél-Kínát. 

Zoknija nincs neki, fogkrémre nem telik, 

s a poggyászát így viszi tíz hordár. 

Húsz bőrönd van teli, öt zsák a reggeli, 

és ez mind csak erdei bambusznád. 

Friss hajtás lenne jó, jamszgyökér, hét kiló, 

egy jégakku hűti a nagy táskát. 

Pa-pa-panda, pa-pa-panda, pa-pa-panda. 
 

Nézd, indul a panda, mert itt van a napja, 

hogy körbeutazza már Dél-Kínát. 

Várja a Jangce és az ősi Leshan-hegy, 

hisz' ott nézi meg majd a Nagy Buddhát. 

Hívja a tenger, és a hálóban hal lesz, 

a Gyöngy-folyó deltája kincsestár. 

Elmehet Tajvanig, ő ott is kínai, 

sőt ő csakis kínai, bárhol jár. 

Pa-pa-panda, pa-pa-panda, pa-pa-panda. 
 

Nézd, itt van a napja, de nem megy a panda, 

hogy körbeutazza már Dél-Kínát, 

hívja az ügynököt, bárhogy is ügyködött, 

de biztosan biztosít más pandát, 

ő itt marad, így az utat lemondja ma,  

és kipakolja azt a sok poggyászt. 

Vágyik, de nem mehet, menne, de nem lehet, 

mert Chengduban látott egy panda lányt. 

Papa panda, papa panda, papa panda. 
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Darai Katalin: Macskamedve panda 
 

Eredeti nevem 

mondják: macskamedve 

Panda vagyok, mondom nevetve 

nem kell hal, sem méz, max egy kínai zenész 

hátsó lábamon ülve, bambuszt eszem énekelve 

Még hogy én medve? Ez életem vicce. 

Kína, a szívem csücske, ott ugrálok, fára mászok 

ha jól lakok jókat alszok, nem kell párna, nem kell ágy 

elég nekem egy faág, 

kicsi bocsom ott születik 

nézem ahogy cseperedik 

itt rág – ott rág, reccsen a faág 

lezuhan és sírogat, néha verset írogat 

ha félek, hogy kihalok, embert látok – inalok 

eszembe jut pancsolok, mellé csárdást táncolok 

de ha elfogy a bambusz? 

ki tudja nekem mi jut? még hogy méz és haaaal? 

Macskamedve? ez egy faj? 

nevem: Panda, egyszerűen kimondva. 
 

 

Kühne Katalin: Panda Panka 
 

Anna unokámnak minden este mesélek. Olyan történeteket szoktam ki-

találni, amelyek főszereplői állatok. Tulajdonságaik néha hasonlítanak az 

emberére, ezért fontosnak tartom, hogy a mese törvényeit figyelembe 

véve, a jó és rossz harcát mutassam be korának megfelelően. Anna él-

vezi ezeket, mert még keveredik benne a mesei és a valódi világ, aka-

ratlanul is átélheti így mindazt, ami ugyan állatokkal történik meg, de az 

ő jellemét is alakíthatja jó irányban. Annának a mackók a kedvenc álla-

tai, a jegesmacitól a koalákig. Sokféle plüssállata van, a legnagyobb 

becsben a fekete-fehér bundájú pandamacit tartja. Vele alszik, hozzá 

beszélget, amikor egyedül van. Elmeséli neki, mi történt vele az óvodá-
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ban, ki a barátja, a szüleit is gyakran emlegeti. A meséskönyvekből, le-

xikonokból mindent elolvastatott már róluk, tudja, hol élnek, mit esz-

nek, hogyan szaporodnak. Nekem is róluk kell mesélnem. Mindig újabb 

és újabb történeteket kell mondanom, évek óta a panda a legkedvesebb 

mesehőse. No persze Hamupipőke és Hófehérke történetét is kívülről 

fújja, ha hibázom, és kihagyok valami fontos eseményt, kijavít. Beval-

lom, hogy aranyos, mosolygó arca miatt én is szívesen dédelgetnék egy 

élő kis pandát, vagy elmennék utána Kínába, hogy találkozhassak vele 

otthonában. Ez számomra álom marad, az állatkertben és a filmeken 

láthatom csak őket, de örömmel mesélek róluk. Kínában pai-hsziungnak, 

fehér medvének nevezik. Imbolygó, csoszogó járása a medvére emlé-

keztet. A biológusok nem döntötték még el hovatartozásukat, egyesek a 

medvefélék közé sorolják, mások a mosómedvék rokonainak vélik őket. 

Az állatkertekben mindig sokan álldogálnak kifutójuk előtt a gyerekek, 

bájos arcuk, esetlen mozgásuk, játékosságuk miatt nagy népszerűség-

nek örvendnek. Ahogy Anna unokám is, minden apróság szereti őket. Hi-

ába nőnek másfél méter hosszúra és 130-150 kilogramm lesz a súlyuk 

felnőtt korukra, ezek a fekete-fehér foltos medvék egyáltalán nem 

keltenek félelmet a pici gyermekekben. Panda Péter és párja, Piroska a 

távoli Kína Szecsuáni-tartományának hegyeiben él. Köd és pára lepi el az 

óriásira nőtt fákat, Piroska ott üldögél a sűrű aljnövényzetben, szájá-

ban egy bambuszhajtás. Utolsó falat ez, mielőtt a barlangba vonul szül-

ni. Érzi, hogy eljött az idő, ezért a sziklák hasadékában lévő barlanghoz 

igyekszik. Itt, a védett helyen hozza majd világra bocsait. A pandáknál 

az a szokás, hogy két utód közül csak az egyiket nevelik fel, a másikat 

hagyják elpusztulni. Ez talán abból adódik, hogy csak az egyiknek jut a 

táplálékból. Panka és Palkó meg is érkezett, a két kis újszülött vaksin 

jött a világra, olyan kicsik, mint a hörcsögök. Piroska úgy döntött, hogy 

a mozgékonyabbnak, ügyesebbnek látszó Pankát fogja igazán etetni.  

A csenevész, gyenge Palkónak nem sok esélye van az életben maradásra. 

A bambuszerdő körülöttük egyre kisebb lett, a földművelők élőhelyük-

ből tetemes részt hasítottak már ki. A pandák gumókat, hagymákat, cu-

kornádat, kisebb rovarokat, bambuszpatkányt fogyasztanak, de a leg-

főbb táplálékuk a bambuszrügy. Ebből a növényfajtából szinte mind-

egyik egyszerre virágzik, majd elpusztul. Ez ugyan ritkán, 15, 30, 60 és 
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120 évenként fordul elő, de ilyenkor a pandákra éhínség vár. 1983-ban, 

amikor a fiam született, több mint kétszáz panda halt éhen. Éppen most 

30 éve ennek. Ezért nagyon aggódom Piroskáért, Péterért és a bocso-

kért. Péter gondoskodik arról, hogy összegyűjtse az élelmet a kismamá-

nak és bocsainak. Az élelmesebb Panka megerősödött hamar, de Palkó 

egyre jobban gyengült. Néhány hét múlva el is bujdosott, és véget ért fi-

atal élete. Panka ragaszkodott hozzá, jókat játszottak együtt. Kereste, 

amikor eltűnt, de Piroska nem mondta el, hogy hiába, mert ő már soha 

nem jön vissza hozzájuk. Panka életösztöne azt diktálta, hogy elfogyasz-

sza a testvére részét is az élelemből, így hat hónap múlva, amikor anyja 

elválasztotta, látszott is, hogy megfelelő mértékben fejlődött. Egy éves 

korában teljesen önálló lehet. Ez az idő még nem érkezett el. Panka gyak-

ran bújik oda anyjához, Piroska kényezteti is, örül, amíg együtt lehet ve-

le. Az óriáspandák népe egymástól távol, magányosan él, kivéve, amikor 

párzásra kerül sor. Ritka esemény, hogy párra találnak az ivarérett nős-

tények. Piroska örült, hogy találkozott Péterrel, és most hálát is ad neki 

Pankáért. Mindketten gyönyörködnek utódjukban. Én aggódom értük, a 

pandák elszigeteltségük és a bambuszvirágzás miatt veszélyben vannak, 

számuk egyre kevesebb. Talán nekik szerencséjük lesz és elmarad a jó-

solt veszedelem, felnőhet Panka és utódai is. Tegyünk meg értük mindent, 

hogy megmaradjanak élőhelyeik, ne szántsák fel a földművelők területü-

ket! Hallassuk szavunkat mindenkor és minden fórumon!  
 

 

Torma Zsuzsanna: Pandamacik jövője 
 

Szomorú jövő vár a pandákra, 

Kihalhatnak nem is oly sokára, 

Kevés utód jön a napvilágra, 

Figyeljünk a klímaváltozásra! 
 

Legtöbbjükre emberek vigyáznak, 

Attól nem kell félni, hogy megfáznak, 

Rezervátumokban fára másznak, 

Vagy alusznak, bár nem nyargalásznak! 
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A bambusz a legfőbb eledelük, 

Ha jóllaktak, nincsen sok baj velük, 

Arcunkra ők hoznak mosolyt, derűt, 

Én is eljátszanék néha velük! 

 

Kevesen élnek már a szabadban, 

S biztosak lehetünk már most, abban, 

Ott sem élhetnek már boldogabban, 

Ha a táplálékuk elfogy lassan. 

 

Fokozódik a felmelegedés, 

Bambuszból meg kevés lesz a termés, 

Ha az ember nem lesz elég elmés, 

Század végén nem lesz pandaellés! 

 

Minden panda északabbra menne, 

Nagy melegből el a hidegebbre, 

A bambusz ott bőven megteremne, 

Ideális élőhelyük lenne! 

 

De a pandák maguktól nem mennek, 

Feladatuk van az embereknek, 

Pandákat, ha feljebb terelgetnek, 

Utódokat jövőbe menthetnek! 

 

 

Kiss Tamás: Szeretik–e a pandák a kelkáposztát? 
 

 A február végi hideg eső álomszerű tánca a koszos ablaküveg eső-

cseppjeivel ütemes kopogásuk ritmusára a párkányon. Koszos esőlé cso-

rog a házfalon. Piszkos szürke ég lomha felhők terhét tartja a magas-

ban. Az egyik vasárnap délután ugyanolyan, mint a másik, a lakótelepen. 

Monotonitása egybe mossa a napokat, egyhangú masszájának hullámai 

közül még a vasárnap sem tud a felszínre emelkedni.   
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 A fiú az ágyon feküdt. Lábát keresztbe, az ágy végén lévő támlára tet-

te. Feje alatt összekulcsolta két karját. Hallgatta az esőt, közben ré-

vetegen bámult maga elé. Nincs mit csinálni, nem volt semmi dolga. Ez 

nem volt igaz. Várta őt egy beadandó szakrajz, és a holnapi gyakorlatra 

is be kellene fejezni a gyakorlati naplót. Átnézni a múltkori anyagot. Ol-

vasni is lehetne, vagy legalább rádiót hallgatni. Egyikhez sem volt kedve. 

Semmihez sem volt. A percek olyan lomhán múltak körötte, mintha szu-

rokba ragadtak volna. Vonszolták magukkal a lassuló időt könyörtelenül. 

A sulira gondolt, hogy mennyire utálja. Meg a városra. Hogy azt is. Hogy 

el kellene innen menni, és soha vissza nem jönni. Kiszaladni az ajtón, és 

csak futni és futni. Vissza se nézne. Az biztos. Ha egyszer ő innen kite-

szi a lábát! Pedig azt mondták jó képességű. De nem érdekelte. Nem tö-

rődött velük. Felőle! Gondolta, s magában rándított egyet a vállán. Az-

tán hirtelen üvegcsörömpölést hallott. És rögtön utána kiabálást. Ve-

szekednek. Gondolta. Veszekednek? Nem. Csak az apja. Csak ő. Mindig 

ez van, ha háromhetente úgy alakul a műszak, hogy itthon van vasárnap. 

Reggel ébredés után irány a kocsma. Délig. Van hogy egyig is. Aztán jön 

az ordibálás. Nos, most sem marad el. Fel kel az ágyról és oda megy az 

ablakhoz. Orrát neki nyomja a hideg üvegnek. Lábát a forró radiátor 

szinte égeti, de a kezei fáznak. A házgyári szigetelésnek hála, az ablak 

melletti jókora résen süvít be a levegő. Kibámul a szürke semmibe. Vár-

ja, hogy eltűnjön a lakótelep. Hogy szertefoszoljon, s csak ő maradjon 

egyedül, meg az eső. Az ütemes dobolásával. Ki akarja rekeszteni a va-

lóságot, elzárni a fényt. Megszűnni. Feloldódni. Várja, hogy szeme elől 

eltűnjenek a lakótelep monoton paneljai. Ne legyen több járda, se beton 

játszótér rozsdás mászókával, kutya szaros homokozóval. Ne legyen 

több kisbolt se. Se garázs-bögre csárda. Apró mozaik darabokként hal-

ványulnak el a képek. Aztán a révetegségből ajtó csapódás hangja ránt-

ja vissza a félútról. Vissza a valóságba. Az apja elment otthonról. Las-

san elfordul az ablaktól, s kilép a szobából.  

 A szűk panel-konyhában a földön törött üveg cserepek. Az anyja az ab-

lak alatt ül, fejét az asztalra hajtja. Néma zokogás rázza. A fiú megáll 

mellette, kezét a vállára teszi. Most mi volt a baj kérdezi. Az anyja nem 

válaszol csak a fejét rázza. A fiú seprűt, lapátot fog és amennyire a 
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szűkös hely engedi, összesepri a törött üvegeket. Közben az anyja va-

lamelyest megnyugszik. A leves… szipog közben. Ujjatlan nylon otthon-

kája zsebéből gyűrött zsebkendőt vesz elő. Hangosan orrot fúj. Erősen. 

S megtörli a könnyes szemét is. Szemei vörösek a sírástól. Arca is. Ha-

talmas vörös folt éktelenkedik rajta. Egy kéz ujjainak nyoma még tisz-

tán kivehető. Az anyja arca ég. A szégyentől és a fájdalomtól. A fájda-

lomtól, ami odabenn van. A leves, kezdi újra. Az volt a baj. A fiú csend-

ben figyeli. Mer’ hogy vasárnapra ilyet nem csinálunk. Az ő anyja mindig 

húslevest tett az asztalra vasárnap. Ismét elpityeredik. Frankfurti le-

ves volt kelkáposztával. Hó vége van, és az anyja tudja, hogy ez amúgy 

is az ő kedvence, gondolja. Tehetetlen dühöt érez. S mérhetetlen kese-

rűséget. Megsimogatja az anyja vállát. Mondani akar neki valami kedve-

set. Valami vigasztalót. De semmit nem tud. Végül halkan kinyögi. Na-

gyon finom a levesed. Ne sírj. Teszi még hozzá feleslegesen. Bénán áll 

még egy ideig, majd bemegy a szobájába, talán jobb, ha most kicsit ma-

gára hagyja az anyját. Leül az ágy szélére. Az ajtó katedrál üvegbetét-

jét nézi, jobban mondva a helyét. Ezt is az apja törte be. Részegen neki 

esett, már több, mint fél éve. Nem csináltatták meg. Nincs rá pénz, 

mondta. Igen, gondolta, erre nincs. Csak piára. Most belülről egy színes 

poszter fedi. Accept. Metlöö Hááááárt - Metlöö Hááááárt..! Jeeeeh…! 
Pirócsi Lalitól kapta. Az apja a Belkernél valami fejes, ő jutott hozzá az 

eneszkából egy igazi Metal Hammerhez, annak egyik poszterje volt ez, 

és nagy könyörgések meg három szakrajz beadás árán csak elkunyerálta 

tőle. Most a törött ajtó-üveg helyén díszeleg. Kívülről az anyja fedte be 

csomagoló papírral. A csomagoló papír kopott kék színű volt, s apró fe-

kete-fehér pandák bukdácsoltak rajta, különböző szögekben elfordítva 

voltak rányomtatva. Teljesen olyan volt, mintha fekete-fehér hópelyhek 

hullottak volna alá a végtelen nagy kékségbe. A papír régi volt. Nem is 

tudta, az anyja honnan szedte elő. Még általánosba járt, amikor egy 

szombat délelőtt rokonok jöttek. Rokonok Pestről. Teri néni és Béci bá-

csi. Ők hoztak neki ajándékot. Jó nagy doboz volt, becsomagolva a pan-

da mintás papírba. Nagyon tetszett neki a doboz. Aranyos volt a sok 

panda is, nem látott még ilyet azelőtt. Csak állt a nappali közepén, tar-

totta maga előtt a dobozt, és bámult rá némán. A felnőttek harsányak 
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voltak, erőltetetten nevettek. Emlékszik az apjára is, akkor még nem 

volt részeg. Aztán mindenki ránézett, bontsd ki! mondták. Mire vársz. 

de nem mozdult. Nem akarta kibontani. Félre szerette volna tenni, hogy 

aztán nyugodtan végig gondolja, vajon mi lehet ebben a nagy dobozban? 

Vágyott rá, hogy elképzelhesse, mi is lehet. Sorra akart venni minden 

lehetőséget. Mérlegelni, tervezni… De nem engedték. Az apja kivette a 

kezéből, és odaadta az anyjának. Pirikém, akkor majd te! mondta. Az 

anyja kényszeredetten mosolygott, és óvatosan lefejtette a dobozról a 

csomagolópapírt, s félre rakta. Egy sakk készlet volt. Jó nagy táblával. 

Örült neki, bár nem vágyott rá. Nem tudott sakkozni. Majd megtanulsz! 

mondták, Meglásd, milyen jó nagyokat fogtok játszani apáddal! Majd én 

megtanítalak sakkozni! mondta erre az apja is. Soha nem tudott az apja 

sakkozni. A doboz, amúgy szép volt. Német felírat volt rajta. Schach. 

És egy hatalmas királynő bábu dőlt képe, mintha éppen csak ki akarna 

ugrani a dobozból. Szépen megrajzolt figurák a háttérben, gyönyörű 

táblán, ami mintha valami drága fából készült volna. Köszönöm, motyog-

ta az orra alatt, majd bevonult a szobájába, magára hagyva a felnőtte-

ket. Az apja már bontotta a cseresznyét. Azt szereti. A szobában leült 

az ágyra, és maga mellé helyezte a doboz sakkot. Hosszasan nézte. Egy 

olyan elektromos építő készletet szeretett volna, amiből csengőt meg 

távírót lehet építeni, meg vannak benne kapcsolók és kábelek, meg igazi 

banán dugó. Na olyanra vágyott volna. Na de a pesti Teri néni és Béci 

bácsi ezt nem tudhatja. Nem baj. Szép ez a doboz amúgy. Majd megta-

nul játszani. Van sakk szakkör a suliban. Beiratkozik. Végül, csak kinyi-

totta a dobozt. Fekete és fehér műanyag figurák, mágnes talppal. Fém 

lemez borítású műanyag tábla, német nyelvű, rövid leírás. Ha látják 

most, arcán a csalódottságot nem tudta volna elrejteni. 

 Aztán hazamentek a rokonok. Megígérték, hogy a nyári szünetben elvi-

szik őt Pestre. Mennek az állatkertbe, megnézik a Várat. És mozit is 

ígértek még. Meghogy metró. Azt is. De nem vitték el. Hiába várta. Les-

te a postát májustól minden nap. De nem jött levél. Telefonuk meg nem 

volt. Az anyját nem merte megkérdezni. De azért augusztusig még re-

ménykedett. Aztán rájött, hogy ez se. Mint annyi más sem. Csalódott 

volt. De az a csalódottság végül elmúlt hamar. 
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 Most megint az ágyán feküdt. Lábát keresztbe, az ágy végén lévő tám-

lára tette. Feje alatt össze kulcsolta két karját. A szobába lassú fél-

homály csordogált be. Nézte a kitört üvegű ajtót. A panda mintás cso-

magolópapírt. A fakó színeket. Elmerengett fölötte. Vajon a pandák 

szeretik a kelkáposztát? 

 

 

Gősi Vali: A panda legendája 
(Csalafinta mesék 4.) 

 

Meglepetést tartogatok, kedves gyerekek, 

a pandákról mesélek most, jól figyeljetek! 

A panda egykor hófehér volt, később tarka lett, 

elmondom a legendáját: szomorú eset: 

 

meghalt egy szép királylány, s a kis pandagyerek 

hamut kent a karjára, és mély gyászba esett. 

Könnyes szemét törölgetve a bunda odalett: 

azóta is foltos-kormos a pandagyerek. 

 

Nagy, gömbölyded teste azért jó meleg, 

mert olajos szőréről a víz lepereg. 

Kicsinyét úgy dédelgeti, mint az emberek, 

elringatja az ölében, amíg szendereg. 

 

Később, a fák ágán, s bambuszágy fölött 

szundikál a panda - ég és föld között. 

Talpa izmos, csontos, öt ujja között 

- mint a bűvészeknek – bambuszbot pörög. 

 

Ál-ujj segít a fogásban, s ha rágós a falat, 

bizony, földhöz vágja a kemény ágakat. 

Este morgolódik: nehéz feladat 

egész nap csak rágni a bambuszágakat!
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A pandák bőrszínűen vagy rózsaszínen 

születnek. A születés a szabadban na-

gyon nehezen megy, ezért ilyen ritkák 

a pandák. A születésben az anya is, a 

pandabébi is elpusztulhat. 

Horváth Emese Dorka (9 éves): 

KÉTOLDALAS PANDAÚJSÁG 
TUDTAD? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A panda kedvence a 

bambusz. Szerencséje 

van, mert bambuszból 

sok van Ázsiában. 

10 másodperces 

6 dkg-os. 

30 cm 

Sok állatkertben gondoskodnak arról, hogy a panda ne érezze magát 

fogságban. 
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HIHETETLENEK, DE TÉNYEK!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

EBÉD: RESZELT BAMBUSZ SPAGETTI 

A pandaszépségverseny nyertesei 

Lina + Petrik 

Masni + bambuszkoszorú 

A legkisebb panda, Dani 

1 DKG!!! 

1 másodperces! 

11 cm!!!!!!!!!!!!!! 

A panda 

Ezer foltja, 

Kettő bojtja 

Ezek az ő fülei 

A bambuszért 

Meghajolna, 

Embereket tiszteli. 

 

Nekem lenne 

Egyszer pandám 

Azért én is hajolnék 

Amióta 

Pandám nincsen 

Egy pandát úgy szeretnék! 

 

Akkor jóba- 

rátok lennénk 

Egymásért is hajolnánk 

Egy panda, 

S egy kislány 

Lehet igazi barát. 

 

FOGMOSÁS EGYÜTT 
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Szabó Edit Irma: Óriáspanda-randi 
 

Fehér szőrmellényben, 

fekete nadrágban, 

fa derekán pihensz 

gyapjas prémsapkádban. 
 

Mancsod és tappancsod 

olyan panda-pacsis, 

szemed, mint szikrázó 

két fekete kavics. 
 

Kapaszkodsz a törzsön, 

mit látsz a világban? 

Alagutat kémlelsz 

bambusz-bozótosban. 
 

Szemed körül kerek 

sötét napszemüveg, 

szőrmók a foltfüled, 

rágcsálsz bambuszrügyet. 
 

Nappal faüregben, 

hasadékban alszol, 

szürkületben mozogsz, 

halakra vadászol. 
 

Étlapodon tojás, 

méz és ördögcérna, 

nőszirom és tárnics, 

s pockok ivadéka. 
 

Óvunk-védünk, ne félj, 

kedves pandamaci, 

állatvédők hada 

indul megmenteni. 
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Györke Seres Klára: Panda 
 

Távol-Kelet a hazája. 

Kínában mindenki csodálja. 

Féltve őrzik, s ha eladják 

Az állatkertnél sorokban állnak, 

Gyermekek, felnőttek hogy 

A pandát láthassák. 

Kerek teste fehér prémes 

Fekete foltokkal ékes. 

Szemét, fülét körbefonja 

Fekete prém karikába... 

Tápláléka: bambusz, rügyek, gyökerek. 

Néha mikor kényeztetik 

Hallal, mézzel és gyökérrel etetik. 

Bocsaiból egyet választ 

Azt neveli, táplálja 

Így lesz többi bocsából árva... 

A gondozók felnevelik 

És árvaságuk megszűnik. 

Hiába nagy a termete 

Bambuszmedve. Pandamedve 

Olyan mint egy játékmedve! 

 

 

Fuchs Gábor: Panda kikiáltó 
 

Panda maci magas fára mászott, 

mert odalent valami hiányzott. 

 

Kinek míves kertjében 

harmatló virág, 

és üres zsákjában 

pénze nincs, 
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fára mászik, 

jól igyekszik, 

hogy odafent körülnézzen, 

jót és rosszat megidézzen, 

számba vegye a világot, 

hátha kincs. 

 

A nap éppen odafent kerengett, 

kígyó a fűben hanyatt tekergett, 

morzsát halmozott még félúton a hangya 

és az égnek is volt kedves foganatja. 

 

Így táncolt, így üzent 

fent és lent mindenki, 

azt is jelentették, 

nem hiányzik senki. 

 

Panda maci másnap 

lemászott a fáról, 

mindent tudott már 

a roppant nagy világról. 

 

Üres zsákját kifordítva 

most már ő is birtokolta 

azt, mi eddig úgy hiányzott, 

mi kertjében sem virágzott, 

mert zsákjába immár belefért. 

 

Mi bent volt 

kiszaladt, 

mi kint volt, 

fennakadt, 

a sok kincs hazáig ért. 
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Amint mondám, 

Panda maci másnap reggel 

lemászott a fáról, 

nekilátott fényt csiholni 

az egész világból. 

 

 

Engi Krisztina: Egy panda, amit én neveltem fel...  
 

Állatkertben van egy panda, 

Kicsi bundája puha és barna. 

Ritkaság az állatkertben, 

Mindenki csak őt nézegeti. 

 

Soha nem gondoltak arra, 

Hogy őt szereti senki, mert 

Csak ő egy panda maci. 

Úgy hívják, hogy kicsi Berci. 

 

Fekete szeme ragyogott a sötétben, 

Soha nem vágyott a fényre, 

Valami vagy valaki megbántotta, 

Senki nem tudja soha. 

 

Ha pedig tudnám, segítnék neki, naná, 

Ő a kedvenc állatom, szeretem is, de nagyon, 

Ha fáj a pici pocija, adnék neki óriási puszikat. 

Remélem, megnyugszik hamar a pocika. 

 

Imádja a kicsi hasát és eg a finom pofiját, 

Remélem, látom őt még valaha, 

Mert elég messze van a haza. 

Egyet tudok szeretni, fogom mindörökké őt! 
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Varga Csaba: Az orvvadász 
 

Már virradni kezdett, amikor a szél koptatta öreg sziklákra köd ereszke-

dett. A felhők fölé magasodó hegyláncok csúcsai alatt a fény még alig si-

mított végig a meredek oldalon, az erdőhatár feletti magaslatot már el-

takarta a tejfehér sűrűség. A csupasz ormokról leszálló pára megülte az 

erőre kapó világosságban kirajzolódó köves ösvényeket, s azok mentén 

lassan lehúzódott a bambuszerdő széléig. Ott a karcsú fák magasra nyúló 

törzseibe ütközött, amik alatt sűrűen nőttek a fiatal hajtások, és oly át-

hatolhatatlan falat képeztek a félhomályban, hogy megállott egy rövid 

időre. Majd széthasadva, foszlányaira tépetten terült szét az erdőben, 

ahol a kevéssé behatoló világosságot szürke, fátyolos, bizonytalan fé-

nyességgé változtatta. Csak a napsütés tudta elűzni a fák rengetegének 

mélyéről. Akkor tisztult el végre a homályosság, amikor a reggel megér-

kezett, a köd tovatűnt, de a levegő nehéz maradt a korhadó törzsek sza-

gától, ami bejárta a hegyoldalt borító erdő útvesztőjének csapásait. 

A karcsú fák közötti évszázados meredélyen két ember ballagott felfe-

lé, egy helybeli és egy idegen. Az apró termetű őslakó ment elől, rizs-

szalma kalapját mélyen a szemébe húzta, és hosszú köpenyével védeke-

zett a hűvös levegő ellen. A síkságról indultak két nappal azelőtt, és a 

hegyi erdő ismerőjeként vezette a mögötte erős léptekkel haladó ide-

gent, aki egy vadász volt. Erős ruhája, kalapja, vállán lógó gondosan ola-

jozott puskája is erről tanúskodott, hátán méretes hátizsák feszült, 

amiről látszott, hogy hosszú időt készül eltölteni a hegyvidéki erdő fél-

homályos ösvényein. Napbarnított bőre, cserzett arca, hónapos boros-

tája is jól mutatta, hogy hozzá van szokva a rideg körülményekhez.  

A bambuszerdőben azonban most először járt. Különleges zsákmány 

megszerzésére kapott megbízatást, jókora összegért kellett elejtenie 

az utolsó szabadban élő óriáspandát… 

Egész nap mentek, egyre csak felfelé, hátuk mögött tucatjával sorakoztak 

a mérföldek. Csak percekre állottak meg néha az ösvény fordulóiban, ami-

kor a nyakukban lógó kulacsból vizet vettek magukhoz, és az oldalzsákból 

faltak egy keveset. Délutánra már erősen felmelegedett a levegő, fülledt 

és párás lett, a felfelé gyaloglók hátán pedig széles patakokban csorgott 

az izzadtság. A hegyi ember gyors járásával erős iramot mutatott az euró-
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pai vadásznak, de az fel sem vette. Összehúzott szemekkel, szótlanul me-

netelt, néha rántott egyet a hátizsákján, vagy a puskaszíján, közben pedig 

figyelte az erdőt, s szemei minduntalan a köves ösvény talaján fellelhető 

nyomokat kutatták. Felértek egy laposabb részre, ahol véget ért a mere-

dély, és fák sem nőttek a közelben. Innen jól látszott végső céljuk, ami 

még vagy egy mérföldnyire volt a fejük felett. Sűrű, buja erdő takarta tit-

kait, ember ritkán járt arrafelé. A hegylakó is csak az oda vezető ösvény 

elejét ismerte, s bár még sohasem merészkedett fel egészen, a fennsík 

széléig szándékozott vezetni az idegen embert. 

Feltekintettek a magasba, s ott a hátralévő útszakasz már egészen más 

képet mutatott. A hegy éle meredeken megtört, és vele együtt a rajta 

lévő, Nap tördelte sziklákkal erősen borított csapás is. Ahogy a vadász 

végignézett rajta hátratolt kalapjának karimája alól, látta, hogy a ne-

hézségek csak most kezdődnek igazán. Mégis tétovázás nélkül nekivá-

gott, követte a szalmakalapos embert felfelé. Az apró kövek minden lé-

pésüknél hangos zörrenéssel vágódtak szét alattuk, s lefelé gördülve 

nehezítették a kapaszkodást. Jó néhányszor térdre rogytak, ilyenkor a 

kezükkel segítették magukat tovább. A nehéz hátizsák, és a puska erő-

sen akadályozta az idegent a haladásban, de összeszorított szájjal ci-

pelte azokat tovább. Már maguk sem tudták, hogy hány órája kapasz-

kodtak felfelé, amikor az ösvény véget ért, akkor egy meredek kiszö-

gellő lépcsőzetesen kitört élénél a fennsíkra léptek. Néhány lépés után 

lerogytak, s pihentek pár hosszú percet. Majd az európai a zsebébe 

nyúlt, és vastag bankjegyköteget nyújtott a hegyi vezető felé. Az gyor-

san utánakapott, köpenye alá rejtette, mondott néhány hosszú monda-

tot furcsa hangokból álló anyanyelvén, és elindult visszafelé. A vadász 

bámulta néhány pillanatig az apró ember gyorsan eltűnő kalapját, aztán 

a saját dolgai után nézett. 

A fennsík széle egy tisztás volt, buja, zöld növényzettel borított. A fák 

csak messzebb nőttek rajta, először csak szórványosan, egymástól távol. 

De alig fél mérföldre a magányos idegentől már haragoszöld tömegével 

kezdődött a bambuszerdő. Sűrű volt és sötét, hatalmas fák karcsú tör-

zsei szegélyezték, és hiába kutatta szemével azt a helyet, ahol a fák kö-

zé hatolhatna, ebből a távolságból semmi olyat nem látott. A tisztáson 

egy kis facsoportot nézett ki táborhelyül, oda húzódott a széltől védett 
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oldalra. A bokrokról ágat tördelt, gallyat szedett, majd a zsákjában lévő 

gyufával kis tüzet gyújtott. Mellé heveredett, közel, hogy ruhája mielőbb 

megszáradjon, majd gondolataiba mélyedve, teát kortyolgatva bámulta 

sokáig a sziklaplató szélénél eltűnő alkony utolsó fényeit. 

Az éjszaka sötét volt, szinte világtalan, még a csillagok fénye sem tudta 

áttörni a korán érkezett fellegek seregét. A szél, ami terelte őket maga 

előtt, lassú volt és kitartó, amikor pedig a hegyen lévő fennsík fölé érke-

zett, esni kezdett az eső. Csendesen, nagy cseppekben, amik koppanva 

érkeztek a bambuszfák levelére, majd onnan végigcsorogtak azoknak zöl-

dellő hajtásain, és a karcsú törzsek forradásos oldalán lefolytak a talaj-

ra. Csak reggel felé maradt abba, de a felhők, miután kiadták terhüket, 

megrekedtek a hegy közelében, soká eltakarva a kelő Napot. A szél sem 

távozott. Fel-feltámadva hajlongatta a vékony fákat, és mellé a leveleket 

susogtatta hangosan. Az egész vidék zajos volt és barátságtalan. 

Már jó ideje megvirradt, amikor az idegen előbújt vízhatlan sátrából. 

Tűzrakással nem is próbálkozott, minden csepegett a nedvességtől, az 

esti tábor maradványait is csak lucskos, szürke hamu ülte meg. Össze-

csomagolt, a dolgait a hátizsák gondosan megtervezett zsebeibe rakos-

gatta, majd vízálló köpenyt öltött magára. Esővédő tokban térképet hú-

zott elő, s egy iránytűt, majd a zsákot és a puskát vállára kanyarítva el-

indult egyenesen az erdő felé. Amikor odaérkezett annak hatalmas és 

egybefüggő zöld falához, megállott egy pillanatra. Kinézett magának 

egy alagútszerű ösvényt a bambuszhajtások sűrűjében, majd a fejét le-

húzva nekivágott a rengetegnek. Két álló napig csak ment befelé a zeg-

zugos járatokat követve. Néha térképére pillantott, vagy éppen irány-

tűjével ellenőrizte az irányt. Éjszakára tábort sem vert, csak lehevere-

dett a vizes talajra, egy elhajlott fa törzse mellé. Sátorának lapját 

húzta óvón maga fölé, és szinte azonnal elaludt. Reggel még sötéttel 

ébredt, s azonnal indult tovább, tartva az eredeti irányt. Este ért oda, 

naplemente után, a világosság utolsó perceiben állott meg a tisztás szé-

lén. Ott azonnal felállította a sátrát, gyors vacsorát engedélyezett so-

kat nélkülözött testének, és pihenni tért. 

A tisztás egy szél törte pusztaság volt, ahol évtizeddel azelőtt tombol-

ta ki magát valami rég nem látott vihar. Hatalmas terület vált az elemek 

martalékává, a bambuszfák gyökereit is kicsavarta a dühöngő orkán. 
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Törzseiket messze hordta, azok százszor is elkorhadtak már az azóta 

eltelt évek alatt. Kopár volt, aljnövényzet csak ritkán nőtt rajta, még a 

bambuszcserjék milliói sem tudták visszahódítani maguknak. Néhány 

szál árválkodott csak rajta, inkább az erdőhöz közel, a karcsú fák ár-

nyékában. Az északi oldalon, mielőtt a letarolt terület véget ért, a 

bambuszerdő zöld falának előterében egy szikla állott. Valami oda nem 

illő kitüremkedése volt a sivár földnek, ami a hatalmas fennsík pompá-

zatos látványát szinte derékba törte. Nem egy hegy kezdete volt, csak 

egy magányos kőhalom. Éleit már elkoptatták az évszázadok, de mere-

dek volt és hivalkodó, s a hatalmas monolit egy sziklaüreget is rejtett 

titokzatos gyomrában. Ebben a barlangban tanyázott az utolsó élő óri-

áspanda, ami miatt földrészeket utazott át az idegen vadász. 

Reggeledett. Az ébredő napsugarak még nem értek fel a fennsík ma-

gasságába, mégis világos lett egyszerre. A bambuszerdő is színt kapott, 

haragoszöld árnyalatával valami zord, időtálló ősi fal benyomását kel-

tette. A reggeli harmat megülte a növényeket, érintésének vizes csepp-

jei hangosan koppantak a vadász sátrának oldalán. Az kibújt meleg 

zsákjából, majd az erdő széléhez sietett, s ott szemügyre vette a bar-

lang tátongó bejáratát. Azután nekilátott leshelye elkészítésének. 

Zsákjából bozótvágót és kötelet keresett elő, kiválasztott néhány al-

kalmasnak látszó, egymáshoz közel növő fát, és majd egy órán át üte-

mesen dolgozott. A leshely négy méterrel magasodott a föld fölé és 

hozzá hevenyészett létra vezetett fel. Oda pakolta fel a holmiját, 

zsákját és fegyverét az idegen, és úgy készült a hosszú várakozásra. 

Mindent tudott az óriáspandáról. Ismerte a felfedezők leírásait, a tu-

dósok könyveit, még az állatkertbe is eljárt, ahol órákon át figyelte a 

bambuszmedve viselkedését. A várakozás hosszú óráiban felidézte 

ezeket a pillanatokat, s akkor valami bizonytalan érzés ülte meg össze-

vont szemöldökének árnyait. Gyorsan elhessentette maga elől a képet, 

és a régi időkre gondolt, amikor puskájával bejárta az egész világot. 

Látta a kiterített, fekete sörényes emberevő oroszlánt, ami sebzetten 

rontott rá az afrikai bozótban. Vagy az óriás agyarú, dühöngő hímele-

fántot, aminek homlokát szinte érintette a nehéz duplacsövű fegyver 

elejtésének végzetes pillanatában. Grizzly medvék, bölények, támadó 

bivalyok képei villantak el a szeme előtt, de visszarángatta magát a va-
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lóságba. Ellenőrizte a puska töltését, távcsövét a barlang szájára irá-

nyította, és várt. Türelmesen és rendületlenül… 

Négy napot kellett csak a lesen töltenie, amikor a panda először kijött 

az erdő szélére. Az idegen éppen aludt, de kifinomult ösztönei és éles 

füle felébresztették. A szíve szokatlan módon a torkában dobogott…  

A panda halk járású volt és óvatos. Nem hagyta el rögtön az erdőt, elő-

ször csak a szélső fák alatt növő cserjék takarásában szaglálódott. Kis 

idő elteltével aztán enni kezdett, törte-harapta a fiatal hajtásokat.  

A vadász minden idegszálával figyelt az erdőnek arra a pontjára, ahon-

nan a medve bármikor kiléphetett. Jó óra is beletelt, mire valóban meg-

pillantotta. Először csak valami fehér foltot látott, amibe feketeség 

keveredett, majd pár percre szem elől vesztette. Azután hirtelen a 

távcsövének látókörébe lépett, és jó ideig mozdulatlanul állt ott, ahol a 

bambuszerdő véget ért. Az idegent teljesen lenyűgözte a látvány.  

Az utolsó erdei óriáspandát szemlélte a maga fenséges, igaz valójában.  

A medve megindult, elhagyta a fák árnyékát, s kiballagott a napsütéses 

részre. Mozdulatai kimértek és óvakodók voltak, a széljárás irányának 

gyakori változása tette bizonytalanná. Mégis elindult, majd néhány lé-

pés után hátsóját a fűbe eresztette. A szájában jó köteg bambuszhaj-

tást tartott, azt mellső mancsai közé vette, és komótosan falatozni 

kezdett. Az idegen akkor vehette alaposan szemügyre. Jóval nagyobb 

termetű volt, mint amiket az állatkertekben látott. Szőrének világos 

része, a hátán és a hasán inkább sárgás volt, mint hófehér, jól látszott 

rajta a bambuszerdő leveleinek nedve. Lábai koromfeketék voltak, mi-

ként fejétől elálló, felfelé kerekedő fülei is. A mellső mancsain végigfu-

tó feketeség széles hátán összeért, megtörve annak fehér egyhangúsá-

gát. A legszembetűnőbbnek azonban a szemét látta. Szénszínű folt vet-

te körül, amitől a tekintete lágy volt, húsbavágóan szelíd, és mintha 

vadállat léte valahol elveszett volna a letűnt évezredek zúgó viharai kö-

zött. Ezekbe a szemekbe nézett bele látcsövével az európai vadász… 

Akkor eszmélt fel félórányi leskelődéséből ott fent a magasban, ahol 

élesre töltött fegyverrel várakozott az óriáspandára. Szinte megfeled-

kezett róla, hogy miért is utazott odáig, fel a hegyre, a magasföldet 

uraló bambuszerdő sűrűjébe. Óvatosan leeresztette a látcsövet, és a 

puskáért nyúlt. Közben rájött az a torokszorító érzés, amit akkor ér-
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zett, amikor a medvét először megpillantotta. Amolyan furcsa remegés, 

amit tapasztalatlan vadászok éreznek, amikor először emelnek fegyvert 

a vállukhoz. De ő már nem is emlékezett hasonlóra, annyi minden tör-

tént vele az elmúlt évtizedek alatt. A keze most mégis remegett, s kö-

dös tekintettel nézett végig újra a tisztás talaján. A bambuszmedve 

közben felállt, és jóllakottan ballagni kezdett a sziklabarlang bejárata 

felé. A vadász erre megrázta magát, kézfejével pedig megpróbálta ki-

törölni szemeiből a kétkedő homályt. Majd felemelte a puskáját, hogy 

annak egyetlen lövésével elejtse a medvét, és eltörölje a föld színéről 

fajának e szánalmat keltő maradékát, az utolsó vadon élő óriáspandát… 

Lent a bambuszerdővel borított magas hegy tövében kis vidéki város ál-

lott. Álmos települése volt a gigantikus országnak, oly távoli hely, ahova 

már nem jutott el a törvény szava. Ott, az egyik csendes utcában, a sa-

rok utáni kapu alatt, szatócsbolt ajtaját nyitotta be az európai vadász. 

Bent a sötét kis helyiségben összeaszott vénember üldögélt bambuszból 

fonott karosszékében, öléből rongyos takaró lógott lefelé, kezében pedig 

gyökérpipa füstölgött. Mögötte, a pult oldalában fiatal segéd tüsténke-

dett. Az öreg lehunyt szemmel hallgatta az idegen szavát, majd felné-

zett, és mindent tudó pillantásával sokáig vizsgálgatta a vadászt. Aztán 

fonnyadt kezének lassú mozdulásával intett egyet, mire a fiatal legény 

nehéz ládát húzott elő az egyik árutól roskadozó polc alól. Felnyitotta, a 

belsejéből kiemelt valamit, az súlyos volt és terjedelmes, majd a széles 

pultra terítette. A vadász odaballagott, s elszoruló torokkal vette szem-

ügyre az irhát, ami egy hatalmas állat kikészített bőre volt. Bólintott, 

pénzköteget húzott elő kabátja zsebéből, és fizetett. Majd a felgöngyölt 

bőrt hátizsákjába rejtette, és elköszönt az öregtől. Kilépett az utcára, s 

a város szélén álló szálláshelyére sietett. Az ajtó előtt megtorpant, és 

mielőtt belépett volna, hogy elutazás előtt a holmiját összeszedje, felné-

zett a magasba. Odafent a hegyet köd borította, pont úgy, mint amikor 

ide érkezett. Átláthatatlan homály takarta a bambuszerdő titkait… 

A köd aztán napokig ott maradt, csak a nyugatról érkező szél seperte le a 

hegytetőt. Erős volt, szinte viharos, és sebes fellegeket terelt a sziklapla-

tó fölé. A sűrű növényzet fellélegzett, és leveleit széttárva fogadta magá-

ba a leszakadó esőt. Az napokig bírta erővel, hol csak szitált, hol éppen 

bömbölve zúgott lefelé. A szél sem kegyeskedett, kicsavart néhány gyen-
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gülő fát, messze hordva szórta szét a lehullott levelek halmait. A nagy 

tisztásnak sem irgalmazott, az erdő szélén álló magaslest úgy szakította 

szét, mintha ember soha nem hagyta volna nyomát azon a vidéken… 

Amikor az eső elállott, az idő borús maradt, csak a szél veszítette el 

dühöngő erejét. A tisztás felázott köves-sáros talaján, a barlang szá-

jából óriáspanda nyomai vezettek lassan kanyarogva az erdő felé… 

 

 

Terecskei Aliz (11 éves): A babszem pandabocs 
 

Messzi-messzi Kínában 

Kis pandabocs született 

Két másik testvérkéjével 

Látta meg a kék eget. 
 

Mekkora volt szegényke? 

Éppen csak akkorácska, 

Széltében is hosszában is 

Mint egy kicsi babocska. 

 
 

Miért ilyen kicsi volt, 

Nevették is eleget, 

Ezt megelégelvén így szólt: 

„Akkor világgá megyek!” 

 

El is indult messzire 

A babszem pandabocs, 

nem sietett, csak 

komótosan ballagott. 

 

Egyedül indult útnak, 

Nem vitt magával semmi mást, 

Csak egy bambusznáddal 

Telirakott tarisznyácskát. 
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Így indult el, 

Így ballagott, 

Lassacskán a 

Kis pandabocs. 

 

Ment, mendegélt, 

S végtére elért a határra. 

Csodálkozva nézett körül: 

Őrök serege volt, mi ott várta. 

 

Csak nézett hatalmas, 

Délcegen álló pandákra, 

S kitalálhatjátok 

Mi volt szíve kívánsága. 

 

„Katonák katonák! 

Délcegen álló pandák!” 

Így kiáltott, s azok 

Mind lehajoltak hozzá. 

 

„ Nagy az én vágyam 

Pedig kicsiny vagyok, 

De azért közétek, határőrnek 

Én is beállhatok?” 

 

Ezt kérdezte könyörögve 

A babszemnyi kis pandabocs, 

Mire a sok határőr 

Rögvest hahotába fogott. 

 

„Még hogy Te? Te kis mazsola” 

Szólt a vezér nevetve. 

„Hogy állnál be, hisz 

Kevés vagy fél legénynek!” 
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Szégyenkezve újra 

Elindult a kis pandácska, 

Vissza sem nézet 

A nevető társaságra. 

 

Csak ment sietve, 

Szinte futott is már, 

Hogy ne hallja a sok, 

Oly gúnyos kacagást. 

 

Másnap reggelre 

Elért egy várost, 

Melynek neve 

Nemigen fontos most. 

 

Csak ámult-bámult 

A babszem pandabocs, 

Hiszen Ő még csak 

Dzsungeleket látott. 

 

A sok kirakat 

Nagyon lenyűgözte, 

Nem csoda hát, hogy ehhez is 

Hamar támadt kedve. 

 

Belépett egy boltba. 

Sok dísztárgy állt a polcokon, 

S az eladó néni 

kedvesen rámosolygott: 

 

„Mit tetszik?” 

„Hát tudja én.. hát..igazán 

Nagyon szeretném, ha magamat 

Boltosként kipróbálhatnám!” 
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„Boltosnak?” nevetett az eladó 

„Itt van a sok dísztárgy, 

Elvinni, odaadni, kiszolgálni, 

Ó hogyan is bírnád?” 

 

Futott volna elfelé a barátunk, 

Hogy ne legyen kacagnivaló, 

De akkor nevetett 

Már a sok vásárló. 

 

Hiába, hiába úgy is már mindegy volt, 

Kis pandabocsunk futott, futott 

Hogy ne nevessék ki a nagyok, 

Adott volna ezer tálentumot. 

 

A babszem pandabocs 

Sírva hagyta el a várost, 

Lassan estére járt már, 

Bambusznádból csinált vánkost. 

 

Lehajtotta fejét rája 

S álomba sírta magát. 

Hát álmában, tudjátok, 

Kitaláljátok, hogy mit lát? 

 

Azt álmodta, hogy Ő is 

Épp olyan nagy, mint a többiek, 

S rajta a nála 

Kissé nagyobbak sem nevetnek. 

 

Szép álom volt, de hamar 

Felébredt a kis pandabocs, 

S vándorútjának újra 

Komótosan nekivágott. 
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Új városhoz közeledett, 

Mire az óra elütötte a delet, 

S amint beljebb ért, 

rögtön keresett magának szálláshelyet. 

 

Egy nagy házba lépett, 

Hol egy hatalmas asztal körül, 

Sok kiöltözött ember körbeült, 

S szemük mind a bocsra vetült. 

 

„Megvan, megvan!” 

Az urak ezt kiáltozták. 

Pandabocsunk csak ezt motyogta: 

„Ha lenne számomra szállás…” 

 

De befejezni már nem tudta, 

Mert az urak már kezet fogtak vele, 

S kis bocsunk ámulva 

Vette észre: most rajta nem nevetnek. 

 

„Köszönjük, drága kis panda!” 

Így szólt hozzá egy ember, 

„Tartozunk mi neked 

Jó nagy köszönettel!” 

 

„De hát én csak 

Szállást szeretnék kérni…” 

De az urak most sem hagyták 

Beszédét befejezni. 

 

„Ez a köszönet azért jár neked, mert 

Nagyot segítettél nekünk, 

Így kiegészíteni 

Nemes, s csodás jelképünk.!” 
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„Ugyanis mi természetvédők vagyunk,” 

Folytatta egy másik ember 

„alapítottunk egy csoportot, 

WWF lett hát a neve. 

 

De olyan kicsi állatot 

Nem találtunk rája, 

Aki mindig ugyanolyan 

Piciként ott állna.” 

 

„De mivel most itt vagy..” 

Vette át a szót egy másik nagyúr. 

„legyél te a jelképünk, 

S egyúttal szállást is adunk így!” 

 

Így fordult pandánk az urakhoz: 

„Én is köszönettel tartozom nektek, 

hogy a nagyvilág 

kacajától ti ily módon megvédtek. 

 

Mert engem bizony 

Nagyon sokan nevettek, 

Hogy ilyen piciny termettel 

Áldott meg a természet.” 

 

Majd vidáman hozzátette: 

„Hát nagyon köszönöm, 

Hogy e nemes címeren 

Mától én őrködöm!” 

 

Azóta a kis pandabocs a 

Címeren őrködik, 

S aki meglátja, 

Mindenki tiszteli! 
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Molnár József Bálint: Magányos panda 

 

Párás hegyek hűvösében 

Bambusz erdő sűrűjében 

Sápadt holdsugár alatt 

Magányos nőstény panda 

Komótosan rágja a falatokat 

 

Nem törődik semmi mással 

A derűvel szemlélt világgal; 

Tele-e a bendő bambuszszárral? 

 

Monoton rágás zavaró a csendre 

Néha harsány bagoly üzen be 

Csendes még az éjszakai élet 

Hisz elérhet a ragadozó végzet 

 

Holdfény keresi párját, de hiába 

Óriás birtokát egyedül vigyázza 

Tavasszal párzásra vágyva 

Hódítói sorát birtokára várja 

 

Nász az erőssel beteljesült álom 

Egy anya pici magzatjára várón 

Picinyét faodúban hozhatja világra 

Megszűnhet magánya nem sokára 

 

Megoszthatja vele egész birodalmát 

Megtörve ezzel hosszú magányát 
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Juhászné Ihász Magdolna Mária: A panda 
 

Ha a panda szót halljuk, két fogalom ugrik be, az egyik a cukiság, mert 

minden ember számára egy bűbájos, szeretnivaló puha szőróriás jut 

eszébe, amiről még keresve sem találni negatívumot. (A „cukiság” foga-

lom roppant népszerű lett mostanság, főleg a fiatalok körében divatos 

gügyörésző nyelvhasználat során.) A másik pedig az állatvédelem, a fa-

jok veszélyeztetettsége, nem véletlen, hogy a nemzetközi állatvédelem 

jelképe is egy panda lett! 

Borzasztó képek peregnek szemem előtt, Kínában igen szűk ketrecek-

ben tartanak medvéket, hogy meg tudják csapolni epehólyagjukat, mert 

a medveepének gyógyhatást tulajdonítanak. (Érdekes, hogy a filmkészí-

tés technikájának modernizálódásával, - számítógépes, digitalizált 

technológia - , elavulttá váltak ezek a fogalmak, mint „pereg a film”, 

„filmvetítés” és társai, mégis beépültek nyelvünkbe. Milyen gyakori és 

választékos fogalmazás: „lepergett előttem életem filmje”.)   

Nos, a pandákat ez nem veszélyeztette, őket a különlegesen szép bun-

dájukért vadászták, pusztították! Japánban és Hongkongban dollár-

ezreket fizettek egy pandabundáért, amiért százával ölték meg az álla-

tokat. A vadászok elriasztása érdekében Kína szigorúan megtiltotta a 

panda vadászatát és a szőrmekereskedelmet: akit tetten érnek, az ha-

lálbüntetést is kaphat.  

1991-ben a számláláskor csak egy 1.200 állatból álló állományról adhat-

tak számot. 

Újabb adatok szerint a vadonban élő pandák száma akár a 3000-et is 

elérheti, megint mások 1600 körülire teszik a számukat. Fogságban 

mintegy 200 panda él. Kínában már negyven óriáspanda-rezervátum mű-

ködik. Az óriáspanda fellelhetőségének területe Kínában mindössze 

5900 négyzetkilométer, leginkább Szecsuan, Kanszu (Gansu) és Sanhszi 

(Shanxi) tartományok hegyvidéki területei, Délnyugat-Kína bambuszer-

dői. Az óriáspandák utolsó példányai Kína nyugati részén, 14 kicsi, egy-

mástól teljesen elszigetelt területen élnek. Az egyik legnagyobb védett 

terület Szecsuán tartományban a Woolong Nemzeti Park. A szétszórt 

élőhelyek között völgyek és mezőgazdaságilag hasznosított területek 

fekszenek, amelyeken az állatok nem tudnak áttörni. A pandáknak azon-
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ban nagy, összefüggő bambuszerdőkre van szükségük. Évszaktól függő-

en más és más magasságban található, különböző bambuszfajokkal táp-

lálkoznak. Ha nincs lehetőségük arra, hogy váltsanak a különböző bam-

buszkínálatot nyújtó vidékek között, nem jutnak hozzá elég élelemhez. 

Minden védőintézkedés fő célja – amelyért a legnagyobb világszerte te-

vékeny környezetvédelmi szervezet, a WWF is síkraszáll – a természe-

tes összeköttetések (ökológiai folyosók) létrehozása a részterületek 

között. Csak ha ez sikerül, akkor tudják az egyes pandacsoportok fe-

dezni élelemszükségletüket és képesek szaporodni.  

Az óriáspandát – amelyre a panda szó hallatán asszociálunk – Pere Ar-

mand David francia misszionárius írta le először 1869-ben és a fekete-

fehér medve, azaz Ursus melanoleucus nevet adta neki. 1870-ben csak 

csontok alapján Alphonse Milne-Edwards úgy gondolta, hogy a faj közeli 

kapcsolatban áll az Ailurus fulgus (vörös macskamedve) fajhoz, ezért 

átkeresztelte Ailuropoda melanoleuca névre.  

Ma már tudjuk, hogy a rokonságot pusztán az életmód és a táplálék mi-

att vélték megállapítani, a közelinek tűnő rokonság csak konvergencia.  

Hogy meg tudjuk különböztetni a két fajt, nézzük meg hát külön-külön őket. 

A kínai nyelvben az óriáspanda neve da xiong mao (kínai: 大熊猫, magyar 

népszerű átírás: ta hsziung-mao), ami „nagy medvemacskát” jelent.  

A „nagy” jelző itt is a kis pandától való megkülönböztetésre szolgál (kí-

naiul xiao xiong mao, hsziao hsziung-mao, azaz „kis medvemacska”).  

A „medvemacska” nevet az állat valószínűleg annak köszönheti, hogy a 

többi medvefélével ellentétben kitűnően mászik fára, és a pupillája a 

többi medvéével ellentétben nem kerek, hanem a macskáéhoz hasonlóan 

rés alakú. 

A panda a vörös macskamedve másik neve. Az elnevezés az óriáspandá-

nál jóval kisebb termetű állat nepáli nevéből származik (punja, valószí-

nűleg a nigalja punja, azaz „bambuszevő” kifejezésből). Az óriáspandát 

a zoológusok csak később ismerték meg, és mivel a két fajt közeli ro-

konnak tartották, az óriáspanda és a kis panda névvel különböztették 

meg őket. A vörös macskamedvét ma is nevezik kis pandának vagy vörös 

pandának.  

Nézzük hát a köznapi értelemben vett pandát, az óriáspandát vagy 

bambuszmedvét. 
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Az óriáspanda a fejétől a farkáig 120-150 centiméter. Farka – mint a 

legtöbb medvéé – csonka, nagyjából 12-15 centiméter hosszú. A felnőtt 

állat testsúlya 75 és 160 kilogramm között változik. Az óriáspanda 

testfelépítése megegyezik a többi medvéével, csupán a kontrasztos fe-

kete-fehér színében tér el tőlük. Dús, gyapjas bundájának alapszíne fe-

hér, mellső és hátsó lábai feketék. Mellső lábainak fekete színe a háton 

is folytatódik, és övet alkot, amely a felsőtestet körbeveszi. Feketék 

ezenkívül a fülei, a szemének a környéke és néha a farkának a csúcsa is. 

Feltűnő színének oka pontosan nem ismert. Szóba jöhet az ellenség el-

ijesztése, a hőszabályozás és az álcázás is. 

Róla először a stresszmentes élet jut eszembe, napi 12-16 órát csak 

eszik.  

Azt hiszem, hogy mi emberek méltán irigyelhetnénk őket a stressz 

mentes életért, nincs se civilizáció, nincs kenyérharc, háború, három és 

négy műszak stb. Magányos állat, társat csak a szaporodás érdekében 

keres magának. Mint minden anekdota, lehet, hogy nem igaz, lehet, hogy 

nem a pandamedvékkel történt meg, de jellemző. Pandahím felkereste a 

pandahölgyet, aki akkor még nem volt kész a megtermékenyítésre és el-

zavarta az udvarlót. Majd amikor a pandanőstény volt ivarérett, felke-

reste a hímet, de elkésett, ő már téli álmát aludta.  

(Itt érdemes megjegyezni egy érdekességet, ellentétben a valódi téli 

álmot alvó állatokkal – ilyen pl. a denevér – a medvék álma valójában téli 

pihenő csupán. A valódi álomban lévő állatok testhőmérséklete ugyanis 

lesüllyed a megszokott alá, s emellett szívverésük és légzésük is erősen 

lelassul. A téli pihenő azonban csupán egy-egy nem túlságosan mély 

álom, amelyben a medvék inkább elrévednek, de alapvetően éberek ma-

radnak. Az óriáspandák barlangokat építenek ehhez a földbe.) 

Az óriáspanda szaporodási időszaka március és május közé esik. Erre az 

alkalomra a különben magányosan élő állatok párt keresnek, a hímek kö-

zött harc is előfordulhat a párosodás előjogáért. Más medvékhez ha-

sonlóan a megtermékenyített petesejt mintegy 45-120 napig tartózko-

dik az anyaállat méhében, és csak ezután ágyazódik be a méhlepénybe. 

A legtöbb kölykedzés augusztusra vagy szeptemberre esik, ilyenkor egy 

vagy kettő, ritkán három bocs születik. Az újszülöttek parányiak, csu-

pán 90-130 grammosak és selymes fehér bunda borítja őket. Ekkor még 
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a testhossz kb. harmadát a farok teszi ki. Az anya és kölyke közötti 

súlykülönbség az óriáspandák esetén a legnagyobb a fejlett emlősállat-

ok között. 

Ikerszülés esetén az anya hamarosan kiválaszt egy bocsot, a többit pe-

dig kitagadja. Hogy ez milyen feltételek alapján történik, azt még nem 

kutatták. Kerek egy hónaposan a bocs már a tipikus színezettel rendel-

kezik, 40-60 naposan nyitja ki a szemét és öt-hat hónapos korban vesz 

magához először szilárd táplálékot. Nyolc-kilenc hónapos korig megtör-

ténik a végleges elválasztás az anyatejtől és 18 hónaposan a bocs elhagy-

ja az anyát. Az egyedek öt és hét éves kor között válnak ivaréretté. 

A szabadon élő óriáspandák várható élettartama nagyjából 25 év. 

 
Feje más medvéknél nagyobbnak tűnik, ez elsősorban jól fejlett rágó-

izmainak, és az azok tapadásához szükséges megnövekedett felületnek 

köszönhető, amitől a koponya magas és oldalnézetből kerek lett. Ahogy 

a legtöbb medvének, az óriáspandának is 42 foga van. Hátsó kisőrlőfo-

gai és nagyőrlőfogai sokkal nagyobbak és szélesebbek, mint a család 

többi fajának fogai, sőt a ragadozók rendjében ezek a legnagyobb őrlő-

fogak, mutatva a növényevéshez való alkalmazkodást. A faj további sa-
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játossága a „hatodik ujj”, a mellső mancs ujjszerűen meghosszabbodott 

radiális kéztőcsontja, ami a hüvelykujj szerepét tölti be a táplálkozás 

során. 

Naponta igen hosszú ideig (10-12 órán keresztül) képes egy helyben ül-

dögélni, életvitele igen lassú a rokonságához hasonlítva. Hangja bárány-

bégetéshez hasonló. 

Az óriáspanda elsősorban talajlakó, de jól mászik és úszik. A többi 

medvével ellentétben nem tud a hátsó lábára emelkedni. Táplálékát leg-

többször ülve fogyasztja el, így mellső mancsa szabaddá válik, hogy a 

táplálékot megfogja. Ezek az állatok szürkületben vagy éjszaka aktívak, 

míg nappal fák üregeiben, sziklahasadékokban vagy barlangokban alsza-

nak. A bambuszbozótban alagútszerű járatokat készít, hogy a táplálko-

zási területét alvóhelyével összekösse. 

Az óriáspandák egyedül élnek nagyjából 4-6 négyzetkilométer terüle-

ten. A nőstények territóriumának van egy 30-40 hektáros központi ré-

sze, amelyről kiűzi a fajtársait. A hímek rugalmasabbak, és nem védik a 

területüket, nincs semmilyen központi rész, és gyakran közös része is 

van másik hímekével. Ennek ellenére a fajtársaik többnyire kitérnek az 

útjukból. Vándorlásuk alatt megjelölik útvonalukat: a fákat megkarmol-

ják, hozzádörgölődnek vagy a vizeletükkel hagynak jelet. 

Más medvékkel szemben az óriáspandák nem alszanak téli álmot, a hi-

degebb évszak alatt csupán mélyebben fekvő területekre vándorolnak. 

Az óriáspandák azok közé a medvék közé tartoznak, amelyek kifejezet-

ten növényevők, de a közvélekedéssel szemben nem csak bambuszt fo-

gyasztanak. Szabadban ez a fő táplálékuk, a fiatal hajtásokat részesí-

tik előnyben, idősebb hajtásokat csak ritkábban esznek. Mivel a bam-

busz nem túl tápláló és az óriáspandák emésztése sem állt be úgy a nö-

vényevésre, mint a származástanilag régebb óta növényevő emlősöké, 

sokat esznek belőle: napi szükségletük 10-20 kilogramm bambusz. Táp-

növényei között találunk még tárnics, nőszirom, sáfrány és ördögcérna 

fajokat is. Elvétve fogyasztanak apróbb gerinces állatokat is, mint pél-

dául kis rágcsálókat, pocoknyúlféléket és halakat is. 

Az óriáspanda emésztőrendszere alkalmazkodott a túlnyomórészt nö-

vényi táplálék emésztéséhez. A nyelőcsőben keresztirányú recék talál-
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hatók. A gyomor fala vastag, a madarak izmos gyomrára (zúza) emlé-

keztet. Más medvefajokkal ellentétben a vastagbél felszíne elnagyolt, 

és hiányzik a vakbél. 

(Na, püff neki, két egymásnak teljesen ellentmondó információ, tudo-

mányos leírás! Az egyik a kizárólag bambusz-fogyasztás, élelemforrás, 

a másik ennél sokrétűbb, változatos élelem-fogyasztásról számol be! 

Mint ahogy más olvasható arról, hogy téli álmot alszik-e a panda, vagy 

egyáltalán nem! Ilyenkor talán az olvasóra van bízva a szabad értelme-

zés, vagy inkább további kutakodásra sarkall?)  

A stresszmentes élet eredménye lehet az is, hogy nem ingerlékeny, 

fajtársaival sem folytat késhegyre menő harcot. Kimondottan ínyenc – 

bambusz nélkül nem tud élni. A területtől és az élelem tartalmától füg-

gően egy kifejlett állat naponta 10-28 kg bambuszt eszik meg.  

Kína pandamentő tevékenységének egyik kulcspontja az, hogy nem ad-

nak el pandát, a világ valamennyi pandája kínai tulajdon. A hidegháború 

enyhülésének egyik fontos momentuma, jele volt, hogy Kína két panda-

medvét ajándékozott a washingtoni állatkertnek. Ugyanakkor a politikai 

indítékok mellett ez az állatvédelem szempontjából is igen eredményes, 

akár követendő is lehetne! 

A pandamedvének van a medveféléktől eltérő tulajdonsága, különleges 

anatómiai adottsága, „hat ujja” van. A panda „hüvelykujja” anatómiailag 

egyáltalán nem is ujj, egy radiális szezámcsontnak nevezett pontból 

alakult ki, ami egyébként általában a csukló apró alkotórésze. Pandáknál 

ez a radiális szezámcsont megnagyobbodik és megnyúlik, amíg szinte el-

éri az igazi ujjak kézközépcsontjának a hosszát. Ez a radiális szezám-

csont képezi az alapját a panda mellső mancsán lévő egyik, míg a többi 

öt ujj a vázát a másik tenyéri párnának. Keskeny barázda választja el a 

két párnát egymástól, és ez szolgál a bambuszrudaknak vezető csatorna 

gyanánt. 

Ezért tudják a pandák azt, hogy a bambuszt a mancsukban tartják, és 

úgy fejtik le a leveleket, hogy a szárat áthúzzák a szembetűnően hajlé-

kony hüvelykujjuk és a többi ujj között.  
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Kínai kutatók elkészítették az óráspanda génállományának részletes 

térképét, amelynek alapján nagy genetikai hasonlóság mutatható ki a 

panda és a kutya között - adta hírül a Hszinhua kínai hírügynökség. Az 

idei kutatási eredményekből azt állapították meg, hogy az óriáspanda 

(Ailuropoda melanoleuca) 21 pár kromoszómával rendelkezik, a genom 

2,4 milliárd bázispár hosszú, génállománya több mint 20 ezres. A kuta-

tók arra a következtetésre jutottak, hogy a panda és a kutya génállo-

mánya között rendkívül nagy a hasonlóság. Bennem, mint laikusban, fel-

merült az a kérdés, hogy ez a felfedezés vajon miért jelentős? A vá-

lasz: a kutatás tudományos eredményei hozzájárulnak a fajfenntartás-

hoz, a betegségmegelőzéshez és az óriáspandák mesterséges szaporí-

tásához - húzták alá a kutatók. A vörös macskamedve faj egyedeinek 

egyébként 22 pár kromoszómája van! 

60 óriáspanda vált otthontalanná, miután 2008. május 12-én a Richter-

skála szerinti 8-as erősségű földrengés rázta meg a Kína középső ré-

szén található Szecsuan tartományt. A rengés epicentrumától mindösz-

sze 30 km-re fekszik ugyanis a pandák egyik legjelentősebb rezervátu-

ma, a 2000 négyzetkilométer területű Volung (Wolong) Nemzeti Park-

ban elterülő Óriáspanda-védelmi- és Kutatóközpont. 
  

http://www.pandasinternational.org/reserves/wolongpandactr.html
http://www.pandasinternational.org/reserves/wolongpandactr.html
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Bár hajlékaik lakhatatlanná váltak, egy panda kivételével szerencsére 

mindegyik sértetlenül túlélte a természeti csapást. Őket az ország kü-

lönböző pontjain található állatkertek fogadták be, de a 4 évig tartó 

vendégség után hamarosan visszatérhetnek a természetes élőhelyeik-

hez sokkal jobban hasonlító rezervátumba.  

Az új központ továbbra is a nemzeti park területén, az egykori te-

nyésztő központtól alig 10 kilométerre épül fel. Zhang Hemin, a központ 

igazgatója arról is biztosít: mint a vadvédelem területén legfontosabb 

intézmény, még komolyabban veszik majd azt a szerepet, hogy az ott 

született pandákat visszaengedjék a természetbe. 

 

http://ecolounge.hu/upload/gallery/130/kep3_61.jpg
http://ecolounge.hu/upload/gallery/130/kep1_57.jpg
http://ecolounge.hu/upload/gallery/130/kep2_69.jpg
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A pandamentésről készült dokumentumfilmet volt alkalmam látni. Állat-

védők és lelkes civilek heroikus küzdelmet folytattak az elkóborolt 

pandák megkereséséért, kiszabadításáért a romok alól, biztonságba he-

lyezéséért, elszállításáért, eközben maguk is veszélyben voltak az utó-

rengések és a földrengés okozta romok miatt.  

Valószínűleg az óriáspanda ősétől származó, 11,6 millió éves – a faj tör-

ténetéből ismert legrégebbi -, csont- és fogmaradványokat találtak 

nemrég Spanyolországban. A felfedezés arra enged következtetni, 

hogy néhány millió évvel ezelőtt a pandák honosak voltak az Ibériai-

félszigeten. A National Museum of Natural Sciences (a Nemzeti Ter-

mészettudományi Múzeum) és a Catalan Institute of Paleontology (Ka-

talán Paleontológiai Intézet) kutatói a Plos One folyóiratban számoltak 

be a leletekről. Kétféle maradványról van szó, egy állkapocs és fogak 

darabjairól, amelyek valószínűleg az óriáspandák családjának valamely 

rég kihalt tagjától származnak. (Mára egyetlen faj, az óriáspanda ma-

radt fenn a családból.) Azok a jellegzetességek, amelyek a mai pandá-

kat képessé teszik kemény, rostos növények elfogyasztásra, egyértel-

műen megjelennek a leleteken is. 

Az óriáspanda bájos külseje, szelíd természete miatt kedvenc témája a 

rajzfilmkészítőknek, gondoljunk Andy Pandára, vagy unokáim legújabb 

kedvencére, a Kungfu Pandára! 

Ugyanakkor a róluk készült kisfilmekben látszik, hogy nem különöseb-

ben ügyes, eszes állatokról van szó. Vékony, gyenge ágakra is felmász-

nak és onnan bizony le is pottyannak! 

  Bécsben a schönbrunni kastély bejáratánál látható a bécsi állatkert 

megállító táblája egy pandamacival. Régóta tervezem, hogy unokáimat 

elviszem ide, hiszen Európában hozzánk legközelebb itt található pan-

damedve állatkertben, remélem erre hamarosan sor kerül, hiszen 

életközelben látni ezeket a csodálatos állatokat, különleges élményt 

nyújt! 
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