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  נאבקים להציל את הפנדה
  2005מעובד עפ"י מאמר ב"נשיונל ג'אוגרפיק" 

  

חיים -הפנדה, אחד היונקים הנדירים בעולם, הפכה סמל המאבק לשימור בעלי

כנת הכחדה חמורה: הנמצאים בסכנת הכחדה. זה זמן רב נחשבת הפנדה לחיה בס

קיים חשש ממשי לכך שמספר הפרטים הזעום שחי כיום לא יצליח לַשמר לאורך 

זמן את המין הנדיר. נתונים עדכניים ומפתיעים של המשרד הסיני להגנת חיות הבר 

  משנים את התמונה, ומספרים על עלייה חדה במספר הפנדות החיות בטבע.

מזרח אסיה. שינויי אקלים הביאו -ח דרוםעד לפני אלפיים שנה חיו פנדות ברוב שט

- לירידה גדולה בשטחי יערות הבמבוק, שמהם ניזונות הפנדות, ודחקו את בעל

החיים החביב הזה לשטח צר יחסית במערב סין. המצב החמיר עם השנים בעקבות 

פעילות אנושית. כיום האיום המרכזי על הפנדות נשקף מדרישתה של אוכלוסייתה 

ביאים לכריתה מסיבית של יערות לעוד ועוד שטח ומשאבים, הְמ הענקית של סין 

ולפגיעה בשטחי המחיה של הפנדה. בעיה חמורה במיוחד היא חלוקתם של שטחים 

גדולים לשטחים קטנים, נפרדים, בדרך שמונעת מעבר של פנדות מאזור שבו צומח 

  הבמבוק לאזור אחר.

מר את הפנדה. נערכו מחקרים ם ניכרים לשַ יהשנים האחרונות נעשו מאמצ 15 -ב

ידי הרשויות הסיניות, ארגוני סביבה וחברות פרטיות, -רבים, שמומנו בעיקר על

בנושאי רבייה, תזונה ומניעת מחלות בקרב הפנדות, וכן הוקמו "מסדרונות" 

  דים של החיה האהובה.דָ המקשרים בין אזורי מחיה מבֹו

סיני להגנת חיות הבר, לפי נתונים עדכניים שפרסם בחודש שעבר המשרד ה

פרטים של פנדה, מספר שהיה  1,110רק חיו בטבע  1988המאמצים נשאו פרי: בשנת 

 1,590במגמת ירידה במשך זמן רב. לפי הסקר החדש, חיים כיום בטבע לפחות 

 161, גדלות על כך גידול דרמתי של כארבעים אחוז במספר הפנדות. נוסף –פרטים 

ידות לצאת לטבע בהדרגה. המשרד הסיני להגנה על חיות והן עת ,בידות בתנאי ׁשֶ נפ

וח, משום שבספירה לא נכללו פרטים הבר טוען שמספר הפנדות אפילו גדול מהמדּו

  חודשים. 18 - בני פחות מ

, ארגון שמירת הטבע WORLD WILDLIFE FUNDארגוני סביבה שונים, ובהם 

ון הדולר שהושקעו המוביל את המאבק לשימור הפנדה שאף תרם מחצית ממילי
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בגידול ממשי  חַ בסקר הפנדות האחרון, טוענים שמקור העלייה החדשה אינו בהכֵר 

במספר הפנדות. לדעתם, הסיבה נעוצה בשיפור שיטת המנייה, אשר כללה הפעם 

כמה מאות פרטים שלא נכללו בספירות הקודמות. ייתכן כי שיפור הנהלים לביצוע 

יה מתקדמת המשלבת מכשירי ג'.פי.אס כמו גם שימוש בטכנולוג – הספירה

לשיפור במידת הדיוק של  םשתר ואה – תיעדכון בזמן אִמ לומערכות לדיווח ו

  הספירה.

החשד לכך שהשינוי בשיטת הספירה, ולא במספר הפנדות, הוא שהביא לעלייה 

עלה באופן מידי מכיוון שקצב הריבוי של הפנדות נראה חד  ,החדה בתוצאה הסופית

מקרה, למרות היעדר הסכמה באשר למגמת השינוי באוכלוסיית הפנדה  מדי. בכל

  בסין, כולם תמימי דעים בכך שהסכנה לקיומו של המין עדיין קיימת.

  

  נאבקים להציל את הפנדה –משימות 

  .שאלות המתייחסות לכותרת שלושכתבו   .1

  מי __________________________________________________   

  _____________________________________________את מי __   

  מדוע ________________________________________________   

  מדוע הפכה הפנדה לסמל?  .2

  ___________________________________________________  

  ?1בשורה נדירים המילה מה פירוש   .3

  יש מהם מעט  א.

  לא קיימים כבר  ב.

  במינם מיוחדים  ג.

  ג' נכונות - א' ו  ד.

  ?2בשורה  הכחדההמילה מה פירוש   .4

  השמדה  א.

  היעלמות  ב.

  חיסול  ג.

  כל התשובות נכונות  ד.
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