
A világ állatkertjeiben jelenleg 24 óriáspan-
da él, ebbôl öt példány Japánban. További
140 óriáspandát tartanak Kínában, ebbôl 52
a szecsuáni Wolong Panda Tenyész köz -
pont ban él és szaporodik. Innen érkezett ez
a fiatal páros is. Mint a legtöbb újszülött

pandát, ôket is különválasztották anyjuktól,
és kézzel nevelték. 

Az óriáspandák be foga dására tervezett
épü let több mint egy millió dollárba került,
de ez látszik is rajta. Az épület lényegében
egy üvegtetejû ház, ahol állandóan 18 Cº a

hômérséklet. Ha bár Chinag Mai az északi
régió hûvö sebb, hegyvidéki klímájával meg -
áldott város, az épületen kívüli, külsô ki -
futóba csak akkor engedik az állatokat, ha
tartósan hûvösre fordul az idô. 

Mr. Chakorn Kunkaew, a pandák egész -
ségéért felelôs fiatal állatorvos szerint az ak -
k li  matizáció az egyik alapfeltétele a pandák
sikeres szaporodásának. Beilleszkedésüket
két kínai szakember, Dr. Wu Hong Lin álla-
t orvos és He Changgni pandaápoló se gí ti;
mindketten Wolongból érkeztek, és pár
hónapig a pandákkal maradnak. A pályázat
útján kiválasztott pandaápoló, a nyolc éve itt
dolgozó Mr. Wisid Theerapong lelkesen
készíti elô a napi 20 kg bambuszt, és állítja
össze a speciális pandaétrendet, ami további
növényi anyagokból, rizsbôl, tejbôl és némi
húskészítménybôl áll. Elmondja, hogy a
pand ák napi élelmezése nem okoz gondot,
mert az állatok jobban szeretik a thai bam-
buszt (Dendrocalamus asper), mint a kínait, így
napi takarmányozásuk mintegy nyolc dollár-
ból megoldható.

Hazánkhoz legközelebb a bécsi Schön -
brunn állatkertjében láthatunk pandákat.
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2003 október 12. nagy eseményt
hozott az észak-thaiföldi Chiang
Mai város lakóinak életébe. Ezen 
a napon érkezett meg a hároméves
hím óriáspanda, Chuang-Chuang,
és meny asszonya, Lin-Hui, kétéves
nôstény. Tíz évre kapták ôket, de
ellentétben a korábbi gyakorlattal,
amikor szabott áron bárki hozzá -
juthatott a kölcsön-pandákhoz, 
a thaiföldi kormány a Thai Állat -
kertek Szövetségén belül létrehozta
a Thai Pandakutatási Alapítványt,
és rögtön felajánlott ötmillió dollárt
pandakutatásra. A kínai kormány
állítása szerint ez az utolsó óriás-
panda-pár, amit külföldre küldtek

Pandák Thaiföldön

Képek és bôvebb információ: www.pandathailand.org, www.zoothailand.org, www.zoovienna.com.au 
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